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Πρόλογος 

 

Στην εποχή μας γίνεται πολύ λόγος για την ατμοσφαιρική ρύπανση του πλανήτη, της 

επιπτώσεις αυτής στην υγεία των ανθρώπων και ειδικότερα για την επιβαρυμένη 

ατμόσφαιρα που υπάρχει σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη και η εκτίμηση των επιπέδων 

ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους παρευρίσκονται νέοι άνθρωποι και 

ειδικότερα παιδιά. Σε αυτούς τους χώρους όπως για παράδειγμα μια σχολική τάξη ή ένα 

παιδικό δωμάτιο ερευνήθηκαν εκπομπές VOC από καταναλωτικά υλικά στα οποία 

εκτίθεται το παιδί. Στην παρούσα διπλωματική εργασία η δειγματοληψία και οι 

μετρήσεις έγιναν βάση προτύπων και με τη μέθοδο small chamber test και 

χρωματογραφίας υγρή και αέριας. Ευελπιστούμε η παρούσα διπλωματική να συμβάλλει 

στις έρευνες για την ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους και στη βελτίωση των 

καταναλωτικών προϊόντων ώστε να γίνουν όσο το δυνατό low VOC προϊόντα. Θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε το καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κο 

Ιωάννη Μπάρτζη, ο οποίος ήταν ο επιβλέπων καθηγητής μας. Επίσης θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε την κα Δάφνη Μήσσια για την πολύτιμη βοήθεια της καθώς και τον κο 

Ευάγγελο Τόλη για το χρόνο του τη βοήθεια του και την προσφορά του κατά τις 

εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και για την πολύτιμη συμβολή του στη διεξαγωγή των 

μετρήσεων και στην εξαγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε τους γονείς μας για την ψυχολογική και οικονομική στήριξη που μας 

προσέφεραν κατά την διάρκεια όλων των ετών φοίτησής μας και για την δυνατότητα 

που μας έδωσαν να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

           Σελ. 

Πρόλογος 

Εισαγωγή 

1. Γενικά ………………………………………………………………………………………………….……………………….…….…………7 

2. Πηγές των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) ……………………………………..………………….………….……9 

3. ΥΓΕΙΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..……….10 

3.1 Γενικά- Υγεία ……………………………………………………………………………………………………………….…………10 

4. Διάφορες μελέτες Παγκοσμίως …………………………………………………………………………………..…….………...11 

4.1. VOC σε αρωματικά καταναλωτικά προιόντα και έκθεση των ανθρώπων σε αυτά ……..……….….13 

5. Νομοθεσία …………………………………………………………………………………………………………………………….….…21 

6. Κατηγορίες Πτητικών 

Οργανικών Ενώσεων (VOC) …………………………………………………………..…….….…23 

6.1. Γενικά ……………………………………………………………………………………………………………….………….……..…23 

6.2.  Aldehydes  (Αλδεΰδες) ……………………………………………………………………………………………….26 

6.2.1. Formaldehyde (Φορμαλδεΰδη (HCHO)) ………………………………….…………………………27 

6.2.2. Acetaldehyde (Ακεταλδεΰδη) …………………………………………………….……………………..28 

6.2.3. Butyraldehyde (Βουτανάλη) ………………………………………………………………………………29 

6.2.4. Propionaldehyde (Προπιοναλδεΰδη) …………………………………………..……………………29 

6.2.5. Benzaldehyde ( βενζαλδεΰδη) ………………………………………………..…………………………30 

6.2.6. Hexanaldehyde (εξανάλη) …………………………………………………………………………………30 

6.2.7. M-Tolualdehyde  3-methylbenzaldehyd ……………………………….……………………………31 

6.3. Ketones (κετόνες) ……………………………………………………………………………….………………………31 

6.3.1. 2-Butanone (2-βουτανόνη) …………………………………………………….…………………………32 

6.3.2. Acetone (Ακετόνη) ……………………………………………………………………….……………………32 

6.4. Βιογενείς υδρογονάνθρακες …………………………………………………………………..…………………..33 

6.4.1. Γενικά ……………………………………………………………………………………….………………………33 

http://www.chemindustry.com/chemicals/829429.html


3 

 

6.4.2. Isoprene (Ισοπρένιο) …………………………………………………………………………………………34 

6.4.3. Limonene (Λιμονένιο) ……………………………………………………………………………………….34 

6.4.4. A, B-Pinene (Πινένιο) …………………………………………………………………………………………35 

6.5. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες …………………………………………………………………………………..35 

6.5.1. Benzene (Βενζόλιο) ……………………………………………………………………………………………35 

6.5.2. Toluene (Τολουόλιο) …………………………………………………………………………………………36 

6.5.3. Xylene (Ξυλόλιο) ……………………………………………………………………………………………….36 

6.5.4. Styrene (Στυρένιο) …………………………………………………………………………………………….37 

6.5.5. Naphthalene (ναφθαλίνιο) …………………………………………………………..……………………37 

6.5.6. Hexane (εξάνιο) …………………………………………………………………………………………………38 

6.5.7. Cyclohexane (κυκλοεξάνιο) ……………………………………………………………………………….38 

6.5.8. Heptane (επτάνιο) …………………………………………………………………………………………….39 

6.5.9. Trimethylbenzene (Τριμέθυλο-βενζόλιο) ………………………………………………………….39 

6.5.10. Octane (Οκτάνιο) …………………………………………………………………………………………….40 

6.6. Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες………………………………………………………………..………………..40 

6.6.1. Vinyl Chloride (Βινυλοχλωρίδιο) ……………………………………………………………………….40 

6.6.2. Trichloroethylene (Τριχλωροαιθυλένιο) ……………………………………………………………41 

6.6.3. Tetraclhoroethylene (Τετραχλωροαιθυλένιο) ……………………………………………………41 

6.6.4. 1, 4 Dichlorobenzene (Διχλωροβενζόλιο) ………………………………………………………….41 

6.6.5. Polyvinyl Chloride (PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) ………………………42 

6.7. Αλκοόλες ……………………………………………………………………………………………………….……………42 

6.7.1. Γενικά ……………………………………………………………………………………………….………………42 

6.7.2. Isopropyl alcohol (Ισοπροπυλική αλκοόλη) ……………………………………………………….42 

7. Εκπομπές VOCs  σε κλειστούς χώρους από καταναλωτικά προϊόντα ………………..……………..43 

7.1. Γενικά …………………………………………………………………………….………………………….……………….43 

7.2. Προϊόντα που υπάρχουν κυρίως στο σπίτι ………………….……………………………………………..45 

7.3. Προϊόντα που υπάρχουν κυρίως στο σχολείο ……………………………………………….……………48 

7.4. Προϊόντα που υπάρχουν στο αυτοκίνητο …………………………………………………….…………….48 

8.  Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των δειγμάτων ……………………………….…………………52 

8.1. Δειγματοληψία ……………………………………………………………………………………….………………….52 

8.1.1. Ποιοτικός έλεγχος και εγγύηση ποιότητας ………………………………..………………………51 

8.1.2.  Περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας ……53 



4 

 

8.1.3. Επιλογή χώρων δειγματοληψίας …………………………………………………………..………….54 

8.1.4. Θέση της δειγματοληπτικής συσκευής ………………………………..………...…………………55 

8.1.5. Διάρκεια, χρόνος και συχνότητα δειγματοληψίας ……………………….……………………56 

8.1.6. Προσροφητικά ………………………………………………………………………………………………….58 

8.1.7. Παθητική – Ενεργητική δειγματοληψία ……………………………….……………………………60 

8.1.7.1. Γενικά ……………………………………………………………………….………….……………………60 

8.1.7.2. Παθητική δειγματοληψία (Passive sampling) ………………………….…………………60 

8.1.7.3. Ενεργητική δειγματοληψία (Active sampling) ……………………………………………63 

8.1.7.4. Σύγκριση Παθητικής – Ενεργητικής δειγματοληψίας ………….……..………………64 

8.2. Μέθοδοι ανάλυσης των δειγμάτων ………………………………………………..….…..………………….65 

8.2.1. Γενικά ……………………………………………………………………………………..………………………..65 

8.2.2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ………………………………………………………………………….………………………..65 

8.2.3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ……………………………………………………………………………………………………….65 

8.2.4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ……………………………………………………………………………………………….65 

8.2.5. Ταξινόμηση χρωματογραφικών τεχνικών ………………………………………………………….65 

8.3. Αέρια Χρωματογραφία –Φασματομετρία Μάζας ……………………………..…..……………………67 

8.3.1. Γενικά .………………………………………………..……………………………………….……………………67 

8.3.2. Αέρια Χρωματογραφία ………………………………………………………………..……………………67 

8.3.3. Φέρον αεριο ………………………………………………………………………..……………………………69 

8.3.4. Θάλαμος εισαγωγής δείγματος …………………………………………………………………………70 

8.3.5. Στήλη αέριας χρωματογραφίας …………………………………………………………………………72 

8.3.6. Θάλαμος θέρμανσης στήλης ………………..……………….…………………….……………………74 

8.3.7. Σύστημα ανίχνευσης και καταγραφής ………………………………………………………………75 

8.3.8. Ρυθμιστής πίεσης ……………………………………………………..…………….……..…………………77 

8.3.9. Παγίδες καθαρισμού αερίων ……………………………………………………………………………78 

8.3.10. Εφαρμογές αέριας χρωματογραφίας ………………………………………………………………79 

8.3.11. Ποιοτική ανάλυση ……………………………………………………………………….…….……………79 

8.4.  Φασματοφωτομετρία μαζών (Mass spectrometry) ……………………………………………..…….82 

8.4.1. Σύστημα εισαγωγής δείγματος και θάλαμος ιονισμού- επιταχυντής ………………..83 

8.4.2. Αναλυτής μαζών – Μαγνήτης ……………………………………………………………………………83 

8.4.3. Καταγραφέας  …………………………………………………………………………………………….…….84 

8.4.4. Φάσμα μαζών – Ερμηνεία – Ποιοτική ανάλυση ) ………………………………………………84 



5 

 

8.4.5. Ποσοτική ανάλυση ) ………………………………………………………………………………….………86 

8.5. Υγρή χρωματογραφία ) ……………………………………………………….………….……………………87 

8.5.1. Χρωματογραφία στήλης) …………………………………………………..…………….……………… 87 

8.5.2. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) ……………………………………………………89 

8.5.2.1. Γενικά ……………………………………………………………………………...……………………… 89 

8.5.2.2. Αρχή της μεθόδου ………………………………………………………..……………………………92  

8.5.2.3. Οργανολογία υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης ………………………………93 

8.5.2.4. Ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στην HPLC ……………………………………………93 

8.5.2.5. Έκλουση ……………………………………………………………………………....……………………94 

8.5.2.6. Ανάλυση αλδεύδων με HPLC ………………………………………………..……………………95 

9. Πειραματικό μέρος ……………………………………………………………………………………….……………………95 

9.1. Ορισμοί …………………………………………………………………………….………………………………………..95 

9.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας ………………98 

9.3. Περιγραφή θαλάμου …………………………………………………………………………………….…….……100 

9.4. Καταθαρισμός θαλάμου ………………………………………………………………………….……………….102 

9.5. Επιλογή δειγμάτων ………………………………………………………………………………………..…………103 

9.6. Περιγραφή της πειραματικής μεθόδου ………………………………………………………….…………105 

9.7. Χρόνος  και διάρκεια δειγματοληψίας ……………………………………………………..….……….…106 

9.8. Παράγοντας φορτίου…………………………………………………………………………………….………….107 

9.9. Βαθμονόμηση αντλίας……………………………………………………………..…………………….…………107 

9.10. Παράμετροι EF, ER ……………………………………………………………………………………….…………108 

9.11. Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TD ………………………………………………………….…..……109 

9.12. Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με HPLC και blank ………..……………………...……114 

10. Πίνακες – Διαγράμματα …………………………………………………………………………………………..…….119 

11. Συμπεράσματα ……………………………………………………………………………….………….…………..…..…154 

12 Βιβλιογραφία - Αναφορές ………………………………………………………………………….……………..…….155 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των VOC 

από καταναλωτικά προϊόντα που αφορούν το παιδί. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε 

η παρουσία των πτητικών οργανικών ενώσεων(VOC) σε θάλαμο 50,9 λίτρων και η 

σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η έρευνα 

διεξήχθη στο κτίριο που στεγάζονται τα εργαστήρια και τα γραφεία του τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οδό 

Αργυροκάστρου 13. Οι δειγματοληψίες των VOCs πραγματοποιήθηκαν από τις 16 

Ιουλίου ως τις 28 Ιουλίου 2010 και από τις 24 Αυγούστου ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2010 

με τεχνικές ενεργής δειγματοληψίας. Ελήφθησαν δείγματα από τον αέρα στο  εσωτερικό 

του θαλάμου στον οποίο είχαν τοποθετηθεί ένα κομμάτι τσιμέντο και 3  αρωματικά 

χώρου (aroxol) με άρωμα λεβάντα αντίστοιχα. Για την μελέτη της συγκέντρωσης των 

χημικών ουσιών επιλέχθηκε η δειγματοληψία με την χρήση αντλιών (ενεργή 

δειγματοληψία, ISO 16017-1:2000). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν σωληνάκια 

με προσροφητικό υλικό Tenax
® 

TA και Tenax
® 

GR. Η διαβίβαση του αέρα στα 

σωληνάκια έγινε με την βοήθεια 2 φορητών αντλιών της εταιρείας  SKC μοντέλου 222, 

χαμηλής ροής , οι οποίες τοποθετήθηκαν μια στην είσοδο και μια στην έξοδο του 

θαλάμου. Από τις μετρήσεις δειγματοληψίας 20 λεπτών η καθεμία προέκυψαν 32 

δείγματα τα οποία αναλύθηκαν με την τεχνική της θερμικής εκρόφησης και την αέρια 

χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Η θερμική εκρόφηση πραγματοποιήθηκε με 

σύστημα TDSA (TDS Auto sampler) της εταιρείας GERSTEL που είναι συνδεδεμένο 

με αέριο χρωματογράφο-φασματογράφο μάζας της εταιρείας Agilent Technologies, 

μοντέλου  6890N Gas Chromatography και MSD 5973 Network αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν την παρουσία συγκεκριμένων πτητικών ενώσεων 

σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ακόμη για τα αρωματικά χώρου πραγματοποιήθηκαν 

δειγματοληψίες από 27 Αυγούστου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου με χρήση  2 αντλιών SKC 

222-3 χαμηλής ροής, στις οποίες τοποθετήθηκαν DNPH cartridges, οι μετρήσεις 

διήρκησαν 55 λεπτά και τα δείγματα ήταν 7. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με Υγρή 

χρωματογραφία υψηλής πίεσης ή απόδοσης (HPLC) και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων έδειξαν την παρουσία συγκεκριμένων αλδεΰδων στο θάλαμο. Η εργασία μας 

ολοκληρώνεται με επεξήγηση διαγραμμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
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τις πηγές εκπομπής των VOC, τα επίπεδα συγκεντρώσεων και τους ρυθμούς εκπομπής 

τους. 

 

1. Γενικά 

 

Τα VOC αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ατμοσφαιρικών ρύπων η οποία μόλις 

πρόσφατα άρχισε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης, σε αντίθεση με τους κλασικούς 

ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος που 

παίζουν τα VOC σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα ενώ επιπλέον διαπιστώθηκαν 

οι δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούν στην υγεία του ανθρώπου. Τα VOC παράγονται 

κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως καύσεις αυτοκινήτων, βιομηχανικές 

δραστηριότητες, χρήση διαλυτών, αλλά μπορεί να έχουν και βιογενή προέλευση (όπως 

δάση). 

 

 

Πρόκειται κυρίως για αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες με τάση ατμών 

μεταξύ 1 και 760 mmHg σε θερμοκρασία 250C, γι’ αυτό ονομάζονται πτητικοί. 

Αποτελούν ενεργά συστατικά σε πολλά προϊόντα ευρείας χρήσης, όπως προϊόντα 

οικιακής χρήσης, καλλυντικά, εντομοκτόνα, απορρυπαντικά, καύσιμα κα. 

Χαρακτηριστικές τέτοιες ενώσεις είναι η φορμαλδεΰδη, το τετραχλωροαιθυλένιο, το 

βενζοπυρένιο, οι διοξίνες, το χλωροφόρμιο, το υπερχλωροαιθυλένιο, το 

τριχλωροαιθάνιο, τα πολυχλωριούχα διφαινύλια (DCB), το χλωροαιθυλένιο, το 

βενζόλιο, το παραδιχλωροαιθάνιο, οι χλωροφθοράνθρακες, το τριχλωροαιθυλένιο, το 

στυρένιο, το παραδιχλωροβενζόλιο κ.ά. Οι δυσμενείς επιδράσεις των VOCs στην υγεία 

ποικίλουν ανάλογα με το ύψος των συγκεντρώσεών τους, την τοξικότητά τους, το χρόνο 

έκθεσης και την κατάσταση της υγείας των εκτιθέμενων ατόμων. Πάντως, εκτός από 

συνήθη συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, δερματικούς ερεθισμούς και δύσπνοια 

ενοχοποιούνται και για πρόκληση καρκίνου, ηπατικών παθήσεων και πολυνευρίτιδας. 

Ως μέτρα περιορισμού της έκθεσης στις πτητικές οργανικές ενώσεις θεωρούνται η 

αποφυγή ή η λογική χρήση τους. 
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Ο όρος «VOC» χρησιμοποιείται ευρέως σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την 

υγεία σε εργασιακές συνθήκες, αλλά γενικά δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή χρήση του 

όρου VOC. Ορισμένες γνωστές περιγραφές αναφέρονται στο VOC ως «όλοι οι 

οργανικοί διαλύτες» (και συν-διαλύτες, cosolvents), ή χρησιμοποιούν το VOC για να 

περιγράψουν τις ενώσεις με μια συγκεκριμένη τάση ατμών, σημείο βρασμού ή τιμή 

POCP (δυναμικό σχηματισμού φωτοχημικών οξειδωτικών). Συγκεκριμένα ο πιο 

ακριβής ορισμός σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/CE της Ε.Ε. που καλύπτει τις 

εκπομπές VOC από βαφές και βερνίκια είναι ο παρακάτω: 

 «VOC είναι κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμενο 

σε σταθερή πίεση 101.3 kPa (1 atm), είναι μικρότερο ή ίσο των 250ºC » 

 

Αναφορικά με τα VOCs είναι αναγκαίο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Τα VOCs 

περιλαμβάνουν όλες τις οργανικές ενώσεις που έχουν μια υπολογίσιμη τάση ατμών. 

Μερικά VOCs (για παράδειγμα το προπυλένιο) αντιδρούν στην ατμόσφαιρα, ενώ άλλα 

(για παράδειγμα το μεθάνιο) είναι αδρανή. Κάποια VOCs είναι υδρογονάνθρακες 

(περιέχουν μόνο υδρογόνο και άνθρακα), άλλα ενδεχομένως να είναι αλδεΰδες, κετόνες, 

χλωριωμένοι διαλύτες, και άλλα  οξυγονωμένες ενώσεις, όπως αλκοόλες (π.χ. φαινόλη, 

κρεσόλες) ,φουράνια (π.χ. βενζοφουράνιο), καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), εστέρες 

(π.χ. μεθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος) ή αλογονωμένες ενώσεις, όπως ενώσεις που 

περιέχουν χλώριο (π.χ. χλωρομεθάνιο). Στις ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (SVOCs) 

συμπεριλαμβάνονται οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΡΑΗs) με κύριο 

αντιπρόσωπο την ένωση benzo(a)pyrene. 

 

Όπως ήδη αναφέραμε οι  Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC), είναι χημικές οργανικές 

ενώσεις οι οποίες έχουν αρκετά υψηλή πίεση ατμών υπό φυσιολογικές συνθήκες ώστε 

να εξατμίζονται σε μεγάλο ποσοστό και να περνούν στην ατμόσφαιρα.  Οι ενώσεις 

αυτές δημιουργούν, στην ατμόσφαιρα  χηµικές αντιδράσεις οι οποίες έχουν ορισμένες 

έµµεσες επιπτώσεις ,ιδίως το σχηματισμό φωτοχημικών οξειδωτικών παραγόντων όπως 

το τροποσφαιρικό όζον. 

 

Τα VOCs πολλές φορές ελευθερώνονται τυχαία στο περιβάλλον, όπου μπορούν να 

μολύνουν το υπέδαφος και υπόγειες πηγές ενώ ατμοί από VOC που ξεφεύγουν στην 

ατμόσφαιρα, επιβαρύνουν την μόλυνση του αέρα. 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις εκπέμπονται στον αέρα από τις εξής διαδικασίες:  
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 Από τις παραγωγικές  διαδικασίες που υπεισέρχονται διαλύτες. Το θέμα αυτό 

έχει ρυθμισθεί με την οδηγία 99/13 και η ελληνική νομοθεσία έχει 

εναρμονισθεί με την ΚΥΑ 11641/ 1942/2002 ΦΕΚ 832 Β /92.  

 Από τη χρήση προϊόντων που περιέχουν διαλύτες 

Είναι γνωστό ότι χημικές ουσίες όπως το τριχλωροαιθυλένιο, το τριχλωροαιθάνιο και 

άλλες οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως VOCs (Volatile Organic Compounds) 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες σε διάφορα προϊόντα, όπως χρώματα, πλαστικά, κόλλες 

κ.ά. Η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων προκαλεί την εξαέρωσή τους στην 

ατμόσφαιρα με ενδεχόμενα προβλήματα υγείας. 

 

2. Πηγές των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

 

Υπάρχουν χιλιάδες VOCs που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας 

ζωή. Αυτές οι πτητικές οργανικές ενώσεις εκπέμπονται ως αέρια από διάφορες ουσίες 

που βρίσκονται σε στερεά ή υγρή κατάσταση. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων VOC’s 

είναι υψηλότερες σε εσωτερικούς χώρους από ότι στο περιβάλλον. [1] 

 

Οι κύριες πηγές εκπομπής VOCs στον εξωτερικό χώρο είναι :  

• Βιομηχανίες (χαλυβουργεία, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας κ.α.) 

• Τα φυτά 

• Τα οχήματα, πλοία και αεροπλάνα 

Ενώ στον εσωτερικό χώρο είναι: 

• Εξάτμιση διαλυτών που προέρχονται από οικιακή, εμπορική ή βιομηχανική 

χρήση (βαφές, ταπετσαρίες, βερνίκια, κόλλες, καθαριστικά, απολυμαντικά, 

αρωματικά σπρέι, εντομοκτόνα κ.α.) 

• Υλικά κατασκευής κτιρίων και επίπλων, εξοπλισμός γραφείου (εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α.) 

• Άλλες δραστηριότητες (κάπνισμα, μαγείρεμα κ.ά.) [1] 
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Διάγραμμα.1: Εκπομπές VOCs με βάση την πηγή από την οποία προέρχονται [4] 

 

Πιο συγκεκριμένα πολλά προϊόντα που βρίσκονται και χρησιμοποιούνται στο σπίτι είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή γνωστών VOC’s όπως η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο. 

Κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι για παράδειγμα τα παρακάτω: 

Αρώματα, προϊόντα καπνού, καλλυντικά, εφημερίδες, μη ηλεκτρικοί θερμαντήρες 

χώρου, υφάσματα επιπλώσεων και σύνθετα προϊόντα ξύλου. 

3. ΥΓΕΙΑ 

3.1 Γενικά- Υγεία 

 

Μικρή έκθεση σε κάποιες από τις πτητικές ενώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 

προξενεί ενοχλήσεις στο λαιμό, τη μύτη και τα μάτια, ενώ χρόνια έκθεση σε VOCs 

μπορεί να επιφέρει σημαντικές βλάβες στο συκώτι, τα νεφρά και στο νευρικό σύστημα. 

[1] 

Οι οργανικοί διαλύτες περιλαμβάνουν μια ποικιλία χημικών παραγόντων, όπως το 

τολουένιο, η αιθανόλη, η ακετόνη και η μεθανόλη, που χρησιμοποιούνται σε 
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καθαριστήρια, ιατρικά εργαστήρια, κομμωτήρια, βιομηχανίες και σε επαγγέλματα που 

απαιτούν την χρήση βαφών, διαλυτικών και κολλών. Οι παραπάνω χημικές ουσίες 

πιστεύεται ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και 

παλαιότερες μελέτες έχουν εντοπίσει αυξημένο ρυθμό γενετικών ανωμαλιών και 

προβλημάτων όρασης μεταξύ παιδιών των οποίων οι μητέρες εργάζονταν κατά τη 

διάρκεια της κύησης σε χώρους όπου χρησιμοποιούνταν οργανικοί διαλύτες. 

 

Οι κυριότερες επιπτώσεις των οργανικών διαλυτών στην υγεία είναι [3]: 

• Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και των πνευμόνων 

• Πονοκέφαλος 

• Ναυτία 

• Υπνηλία 

 

 

4. Διάφορες μελέτες Παγκοσμίως 

 

Ανθρώπινη έκθεση όπως ορίστηκε  από τον Ott (1982) είναι το γεγονός κατά το οποίο 

ένας άνθρωπος έρχεται σε επαφή με ένα ρύπο συγκεκριμένης συγκέντρωσης για μια 

συγκεκριμένη περίοδο χρόνου. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη η οποία έγινε από τους M.R. Ashmore,  

C.Dimitroulopoulou για λογαριασμό του πανεπιστημίου του York , οι περισσότεροι 

άνθρωποι παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη περνούν 

το μεγαλύτερο μέρος  (περίπου 80-90%)  από το χρόνο τους στο σπίτι όπου η έκθεση 

τους σε αέριους ρύπους και κυρίως VOC είναι τελείως διαφορετική από αυτούς που 

βρίσκονται έξω από αυτό. Για αυτό το λόγο κατανοώντας ποιοι είναι αυτοί οι 

“εσωτερικοί” ρύποι στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος  και τη σχέση που έχουν με 

τους εξωτερικούς είναι πιο εύκολο να μειώσουμε τους κινδύνους μόλυνσης εσωτερικά 

τουλάχιστον. Έτσι οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι η κατηγοριοποίηση και   

γνωστοποίηση αυτών των ρύπων. Οι εργασίες  και τα στοιχεία πάνω στον εσωτερικό 

αέρα είναι λίγα. Επιλέγοντας λοιπόν ένα πληθυσμιακό γκρουπ θα προσπαθήσουμε  να 

κατηγοριοποιήσουμε  συγκεκριμένους ρύπους  όπως τα VOC από συγκεκριμένες πηγές 
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όπως πχ τα καταναλωτικά προϊόντα , σε σχέση με το πόσο εκτίθενται σε αυτά τα παιδιά. 

Επιλέξαμε τα παιδιά διότι τα όργανα τους   και το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν 

έχουν εξελιχθεί πλήρως. Επίσης αυτή η ομάδα(τα παιδιά) μας επιτρέπει να 

επικεντρωθούμε  σε 3 μικροπεριβάλλοντα μέσα στα οποία εκτίθενται σε αέριους ρύπους 

και αυτά είναι  1)σπίτι, 2)σχολεία, 3) μεταφορές . Γενικά τα τελευταία χρόνια  σε 

πολλές περιοχές του κόσμου όπως Ευρώπη (π.χ. Ισπανία, Γαλλία) , Ασία (π.χ. Κίνα) και 

Βόρεια Αμερική (π.χ. Μινεσότα) έχουν γίνει παρόμοιες μελέτες  για εκπομπές VOC και 

έκθεση των παιδιών σε αυτά. 

Από το 1970 στις Σκανδιναβικές χώρες προσδιορίστηκε και αναγνωρίσθηκε η 

σπουδαιότητα των εκπομπών VOC από οικοδομικά υλικά. Αυτές οι εκπομπές και το 

πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους όταν εκτεθούν σε αυτές είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί ακόμα αρκετά την επιστημονική κοινότητα (e.g. European BUMA Project; 

Bartzis et al., 2008). Σε άλλες μελέτες μεγάλης κλίμακας σε Ολλανδία, Γερμανία και 

Ην. Βασίλειο οι επιστήμονες  ασχολήθηκαν με εκπομπές VOC από καταναλωτικά 

προϊόντα και κάπνισμα. Από αυτές κάποιες μελέτες εστίασαν σε σπίτια όπου ζούσαν 

παιδιά. Με βάση τις μελέτες αυτές, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι σε χώρους όπου είχαν 

μόλις βαφτεί διακοσμηθεί και είχαν εγκατασταθεί καινούργια έπιπλα όπως και σε 

χώρους όπου υπήρχαν καπνιστές τα επίπεδα VOC ήταν υψηλά και αυτό οφείλονταν στις 

προαναφερθείσες αιτίες . 

Στην προσπάθεια να μοντελοποιήσουμε και να προσομοιώσουμε την ανθρώπινη έκθεση 

σε ρύπους και πιο συγκεκριμένα την παιδική έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, στη 

συγκεκριμένη μελέτη γίνεται ένας διαχωρισμός σε πέντε μικρό-περιβάλλοντα στα οποία 

εκτίθεται το παιδί στους ρύπους αυτούς. Έγινε λοιπόν μια μέτρηση για 24 ώρες ώστε να 

βρεθεί κάποια αναπνευστική ανωμαλία κατά τη διάρκεια της έκθεσής τους στους 

παραπάνω ρύπους. Επίσης, σε τρία μικροπεριβάλλοντα  ο διαχωρισμός έγινε πιο 

λεπτομερής ( δηλ. τι χρειάζονται αυτά τα περιβάλλοντα ώστε να αποκτήσουν 

καθαρότερη ατμόσφαιρα ), επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν τα παρακάτω:  

 

α) παλαιότητα κτιρίου 

β) αριθμός ατόμων που κατοικούν στο κτίριο 

γ) αρχιτεκτονική κτιρίου 

δ) γεωγραφική θέση 

ε) ώρες έκθεσης στους ρύπους 

στ) μέσα μετακίνησης  
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Καταλήγοντας, από αυτή τη μελέτη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έκθεση των 

παιδιών στα VOCs οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο κάπνισμα των γονέων, στα 

καθαριστικά προϊόντα και στα κατασκευαστικά υλικά που βρίσκονται στο σχολείο και 

στο σπίτι. Τα ποσοστά αρκετών VOC είναι υψηλότερα στους εσωτερικούς χώρους παρά 

στους εξωτερικούς. Τέλος οι μετακινήσεις από και προς το σχολείο είναι σημαντικός 

παράγοντας όσον αφορά την έκθεση των παιδιών στα VOCs. Παρόλα αυτά αξίζει να 

αναφέρουμε ότι τα παραπάνω συμπεράσματα είναι βασισμένα σε ένα μικρό αριθμό 

μελετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα.2: Πόσο χρόνο βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους 

 

4.1  VOC σε αρωματικά καταναλωτικά προϊόντα και έκθεση των 

ανθρώπων σε αυτά 

 

Καθημερινά οι επιστήμονες αποδεικνύουν ότι η έκθεσή μας σε χημικά προϊόντα και 

ιδιαίτερα σε καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα κρύβει πιθανούς κινδύνους για την 
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υγεία μας. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων δεκαετιών έρευνες που αφορούσαν την 

ανθρώπινη έκθεση σε ατμοσφαιρικούς και όχι μόνο ρύπους, έχουν αποκαλύψει ευρέως 

την  έκθεση του αμερικάνικου πληθυσμού στα VOC. Παραδόξως, τη μεγαλύτερη 

συμβολή στην έκθεσή μας σε VOCs δεν έχουν οι παραδοσιακά αναγνωρισμένες και 

συνηθισμένες πηγές, αλλά πηγές οι οποίες είναι μικρές ,κοντά σε εμάς, όπως είναι τα 

καταναλωτικά προϊόντα και άλλες πηγές στον εσωτερικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, 

αρωματικές ενώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών 

προϊόντων, μπορούν να αποτελέσουν κύριες πηγές για την ανθρώπινη έκθεση στα 

VOCs. 

 

Ορισμός 

 

Με τον όρο «Καταναλωτικά προϊόντα με χημικές ενώσεις» σε αυτό το άρθρο θα 

αναφερόμαστε σε προϊόντα τα οποία στη χημική τους σύνθεση έχουν αρωματικές 

ενώσεις, όπως αρωματικά χώρου, καθαριστικά ρούχων, μαλακτικό ρούχων, 

καθαριστικά πιάτων, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, καλλυντικά, after-shave, 

σαπούνια και σαμπουάν, αλοιφές χεριών και διάφορα άλλα καθαριστικά. Μια μόνο 

αρωματική ένωση σε ένα προϊόν μπορεί να περιέχει πάνω από μερικές εκατοντάδες 

χημικά (Bickers α., 2003) και ενώ η σύνθεση ενός αρωματικού μίγματος δεν είναι 

γενικά γνωστή στο ευρύ κοινό, περισσότερα από 2600 συστατικά που έχουν καταγραφεί 

χρησιμοποιούνται σε αρωματικές ενώσεις. 

 

Αν λάβουμε υπόψη τα παραπάνω περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα έχει 

πραγματοποιηθεί ώστε να διερευνηθεί το εύρος των VOC που εκπέμπονται από 

καταναλωτικά προϊόντα με αρωματικές ενώσεις. Ωστόσο, προσφάτως, μελέτες έχουν 

αναλύσει 31 προϊόντα με αρωματικές ενώσεις όπως αρώματα, κολόνιες, σαπούνια, 

μαλακτικά και αρωματικά χώρου. Τα πιο κοινά VOC με επιβεβαιωμένη ταυτότητα σε 

περισσότερα από το 1/3 των προϊόντων που έχουν μελετηθεί ήταν η αιθανόλη, το 

λιμονένιο, η λιναοολή και το πινένιο.  Συμφώνα με  Rastogi et al. (2001) αναλύθηκαν 

59 προϊόντα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης όπως είναι σαπούνια,  προϊόντα 

καθαρισμού ρούχων και πιάτων και καθαριστικά για να ανευρεθούν 19 αρωματικές 

ενώσεις στόχοι. Από αυτά τα πιο κοινά VOC για περισσότερο από το 1/3 των προϊόντων  

βρέθηκαν να είναι το λιμονένιο και το α-πινένιο.    
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Εκτός από τις πρωταρχικές εκπομπές VOC από  προϊόντα, οι αρωματικές ενώσεις από 

καταναλωτικά προϊόντα μπορούν να αντιδράσουν με τις ατμοσφαιρικές ενώσεις ώστε 

να δημιουργηθούν δευτερογενής ρύποι. Για παράδειγμα, τερπένια (όπως το d-limonene, 

λιναλοόλη, το α-πινένιο, και το β-πινένιο), που εκπέμφθηκαν  από τη χρήση 

αρωματικών προϊόντων (όπως διάφορα είδη καθαριστικών και αποσμητικών χώρων) 

μπορούν να αντιδράσουν με το όζον σε εσωτερικούς χώρους ώστε να παράξουν  

δευτερογενείς ρύπους οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν  ενώσεις αλδεΰδης 

(όπως η φορμαλδεΰδη), πολύ λεπτά σωματίδια γλυκολαιθερών, δευτερογενή οργανικά 

αερολύματα, καθώς και  υδροξύλιο(σε ρίζα).  

Η έκθεση σε προϊόντα με αρωματικές ενώσεις όπως προκύπτει από κάποιες μελέτες, 

έχει σημαντικές συσχετίσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, περιλαμβάνοντας το 

άσθμα και επιδείνωση ασθματικών συμπτωμάτων, πονοκεφάλους, συμπτώματα που 

σχετίζονται με βλεννώδεις εκκρίσεις καθώς επίσης έμφαση έχει δοθεί, από τις 

περισσότερες μελέτες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, για επιπτώσεις κατά την έκθεση 

του δέρματος στα VOC, όπως είναι η αλλεργική δερματίτιδα που προκαλείται από την 

επαφή του δέρματος με τα VOC. 

Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες που διεξάγονται από το Ινστιτούτο Ερευνών για 

Αρωματικά Υλικά (RIFM) έχουν αξιολογήσει την ασφάλεια των αρωματικών 

συστατικών με προσοχή όσο αναφορά την οξεία τοξικότητα και τις δερματολογικές 

επιπτώσεις της έκθεσης σε αυτές και έχουν διευρύνει την έρευνα και για άλλες τοξικές 

επιπτώσεις και εκθέσεις. Πρόσθετες μελέτες αναφέρουν ότι καμία απόδειξη δεν υπάρχει 

ότι τα αρωματικά προϊόντα προκαλούν δυσμενή συμπτώματα στους ασθενείς με άσθμα. 

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καθορίσουν μια σχέση μεταξύ της ανάπτυξης 

άσθματος και των αρωματικών προϊόντων και καμία απόδειξη που να δείχνει ότι οι 

εκθέσεις στα οικιακά VOC που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους ενέχουν άμεσο 

κίνδυνο για την υγεία.   

Με βάση προεργασία που έγινε , για λογαριασμό αυτής της εξειδικευμένης μελέτης, 

εξετάστηκαν δύο κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων με αρωματικές ενώσεις 

(αρωματικά χώρου και προϊόντα πλυσίματος ρούχων)και πιθανές αντιδράσεις αυτών, με 

βάση στοιχεία τα οποία ήδη αναφέρθηκαν .  Σε δύο μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν για 

τον αμερικάνικο πληθυσμό των Caress and Steinemann (2004, 2005) βρέθηκε ότι το 

17.8% και το 20.5% (πρώτη και δεύτερη μελέτη ) ανέφερε πονοκεφάλους, 

αναπνευστικές δυσκολίες ή άλλου είδους προβλήματα υγείας όταν εκτέθηκαν σε 

αρωματικά χώρου ή κολόνιες και το 10,9% (δεύτερη μελέτη μόνο) αναφέρθηκαν 
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ενοχλήσεις από τις μυρωδιές των προϊόντων που σχετίζονται με το πλύσιμο ρούχων και 

μαλακτικών τα οποία εκπέμπουν αρώματα. Τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα σε 

ευπαθείς πληθυσμούς. Για παράδειγμα, μεταξύ ασθματικών το 29,7% και το 37,2% 

ανέφερε αναπνευστικές δυσκολίες, πονοκεφάλους ή άλλα προβλήματα υγείας όταν 

εκτέθηκαν σε αποσμητικά χώρου και το 21,2% ανέφερε ενοχλήσεις από προϊόντα που 

σχετίζονται με την καθαριότητα των ρούχων, μαλακτικά ή άλλα προϊόντα τα οποία 

εκπέμπουν αρώματα. Τελειώνοντας θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι οι μελέτες σχετικά 

με την έκθεση, τις εκπομπές, και τις επιπτώσεις βασίζονται σε πληροφορίες σχετικά με 

τα συστατικά του προϊόντος. 

 

Εικόνα 1: Πηγές ρύπων σε εσωτερικούς χώρους-Σπίτι 
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voc

AcetaldehydeFormaldehyde

TCE

Phatalates

BFR

Xylene, Toluone
 

Εικόνα 2: Πηγές ρύπων σε εσωτερικούς χώρους-Παιδικό Δωμάτιο 

 

voc

Benzene

Toluene

 

Εικόνα 3: Πηγές ρύπων σε εσωτερικούς χώρους-Χώρος Διασκέδασης 

 

Τέλος  σε άλλη μια μελέτη μετρήθηκαν εκπομπές VOC σε πολλές τοποθεσίες για ένα 

πληθυσμό παιδιών που παρακολουθούσαν 2 σχολεία στη Μινεάπολις της Μινεσότα. 15 

κοινά VOC Μετρήθηκαν σε 4 τοποθεσίες:  

α) Εξωτερικούς χώρους (ο) 

β) Μέσα στο σχολείο (s) 
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γ) Μέσα στο σπίτι (h) 

δ) Προσωπικά δείγματα (p) 

Οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων VOC ακολουθούσαν το παρακάτω μοτίβο 

o≈s<p≤h κατά τη διάρκεια των μετρήσεων σε αυτά τα μικροπεριβάλλοντα. Το VOC που 

ξεχώρισε σε αυτή την έρευνα ήταν το p-διχλωροβενζόλιο που σε σχέση με άλλες 

μελέτες για παιδιά ήταν 100 φορές μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα στοιχεία που υπάρχουν 

για εκπομπές VOC στις οποίες εκτίθενται τα παιδιά είναι σχετικά λίγες. Παλαιότερη 

έρευνα έδειξε ότι τα VOC τυπικά είναι υψηλότερα στους εσωτερικούς παρά στους 

εξωτερικούς χώρους και ότι κατασκευαστικά υλικά και χαρακτηριστικά κτιρίων 

μπορούν να επηρεάσουν τις εκπομπές αυτές. Η συμβολή των πηγών που βρίσκονται 

μέσα σε ένα χώρο όπως καταναλωτικά υλικά και καπνός τσιγάρου μας βοηθά να 

μετρήσουμε το πόσο υψηλή είναι η εκπομπή των VOC σε εμάς και στο χώρο αυτό. 

Συστατικά τα οποία σχετίζονται με χρήση των καταναλωτικών προϊόντων είναι το p-

διχλωροβενζόλιο το οποίο βρίσκεται σε  σκωροκτόνα, αποσμητικά χώρου με μορφή 

σπρέι και υγρά καθαριστικά λεκάνης , το χλωροφόρμιο το οποίο βρίσκεται σε 

χλωριωμένο νερό και τα αρωματικά το α-πινένιο, το β-πινένιο και το δ-λιμονένιο τα 

οποία βρίσκονται σε καθαριστικά προϊόντα και αρωματικά χώρου. Το βενζόλιο και το 

στυρένιο έχουν εντοπισθεί να αιωρούνται σε σπίτια καπνιστών , όμως έχουν εντοπισθεί 

επίσης σε χώρους εξωτερικούς όπου υπάρχει κίνηση και συνήθως σε αυτούς τους 

χώρους τα ποσοστά συγκέντρωσης αυτών των ρυπογόνων ουσιών είναι υψηλότερα.  

Αυτή η ανάλυση εξετάζει την εκπομπή κοινών VOC που έχουν μετρηθεί στον αέρα 3 

μικροπεριβάλλοντων στα οποία περνούν αρκετό  χρόνο τα παιδιά. Επίσης εξετάζει και 

άλλους παράγοντες όπως από πού προέρχονται κοινωνικό-δημογραφικά τα παιδιά, τα 

χαρακτηριστικά των σπιτιών τους, τις πηγές των ρύπων και έπειτα τα συγκρίνει με 

άλλες μελέτες. Τέλος άλλοι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη είναι 1) η εθνικότητα του 

δείγματος των παιδιών και 3 ήταν τα μεγάλα γκρουπ των Αφρικανό-Αμερικάνοι, 

Ισπανόφωνοι και Σομαλοί με μικρότερα ποσοστά από τους Καυκάσιους, Αμερικάνους 

και βόρειο-ανατολικούς Ασιάτες, 2) σε τι τάξεις πήγαιναν ( 2
η
, 3

η
 κ.τ.λ. ), 3) αν 

μιλούσαν αγγλικά ή όχι και 4) τι φύλο είχαν. Το δείγμα ήταν περίπου 80 παιδιά ανά 

σχολείο και το δείγμα ήταν τυχαίο. Οι μετρήσεις για τα VOC έγιναν το χειμώνα και την 

άνοιξη του 2000. Οι μετρήσεις έγιναν με organic vapor monitors σε 5 τυχαίες τάξεις του 

σχολείου και έξω από κάθε σχολείο. 

 

Αποτελέσματα 
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Λήφθηκαν 181 συνδυασμένες μετρήσεις από P και H(ν=93 χειμωνιάτικες, ν=88 

ανοιξιάτικες) και ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο από 113 αντικείμενα( 68 και στις 

2 περιόδους, 25 το χειμώνα και 20 την άνοιξη), για ένα αριθμό αντίδρασης της τάξης 

του 84,5% το χειμώνα και 73,6% την άνοιξη. Από τους μαθητές  που εθελοντικά πήραν 

μέρος στην έρευνα αυτή το 22% ζούσε σε σπίτι όπου τουλάχιστον ένας κάπνιζε παρόλο 

που αυτό το φαινόμενο ήταν πιο συνηθισμένο στα σπίτια των Αφρικο-Αμερικανικών 

παιδιών, οι περισσότερες οικογένειες των μαθητών ζούσαν σε νοικιασμένα σπίτια και 

δεν είχαν γκαράζ ή κεντρική θέρμανση/ ψύξη και τα ¾ αυτών ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούσαν αρωματικά χώρου. Τέλος τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα 

ήταν μεταξύ 9 και 10 ετών. 

Όλα τα O VOC είχαν χαμηλές συγκεντρώσεις σε σχέση με άλλα μετρήσιμα 

περιβάλλοντα αλλά παρουσίασαν μια εποχιακή μεταβολή, με 5 VOC (p-

διχλωροβενζόλιο, ΚΤΛ) πιο συχνά ανιχνεύσιμα και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις την 

άνοιξη σε σχέση με τον χειμώνα. Βενζόλιο αίθυλο-βενζόλιο, τολουόλιο κτλ ήταν παρών 

σε παραπάνω από τα μισά O,S,H,P δείγματα  αλλά το methylene chloride ήταν πάνω 

από το όριο ανίχνευσης σε <25% των δειγμάτων από όλα τα μικροπεριβάλλοντα στα 

οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Συγκεντρώσεις από α-πινένιο, το β-πινένιο και 

στυρένιο διέφεραν ουσιαστικά από μικρό-περιβάλλον σε μικρό-περιβάλλον  και ήταν 

συχνά ανιχνεύσιμες στα P,H σε σύγκριση με τα S και O δείγματα. Εξαιρώντας το 

τριχλωρο-αιθυλένιο και …(διότι οι συγκεντρώσεις υπήρχαν σε όλα τα 

μικροπεριβάλλοντα) και το methylene chloride (λόγω του μικρού ποσοστού ανίχνευσης 

του) η σχετική συγκέντρωση των VOCs σε κάθε τοποθεσία  ήταν ή S<O<P≤H(benzene, 

d-limonene,ktl) ή O≈S<P≤H για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. 

Τα παιδία αυτά που μελετήθηκαν περνούσαν 25% του χρόνου τους στο σχολείο και 

>90% σε εσωτερικούς χώρους  

Το κάπνισμα σχετίστηκε με τους  αέριους ρύπους στυρένιο και βενζόλιο και τα 

καθαριστικά με τους δ-λιμονένιο π-διχλωροβενζόλιο, και τριχλωροαιθυλένιο. 

Όσον αναφορά τα γκρουπ των μαθητών με βάση την εθνικότητα τους χωρίστηκαν σε 

ομάδες και βρέθηκαν τα εξής: η ομάδα των Καυκάσιων και των Αμερικανών σε σχέση 

με τους Αφρικο-Αμερικάνους είχε εκτεθεί σε μικρότερα ποσοστά χλωροφορμίου, σε 

σχέση με τους Ισπανόφωνους  είχε εκτεθεί σε μικρότερα ποσοστά π-διχλωροβενζόλιο 

και β-πινένιο, σε σχέση με τους Σομαλούς είχε εκτεθεί σε μικρότερα ποσοστά β-πινένιο 

και σε σχέση με τους βορειοανατολικούς Ασιάτες είχε εκτεθεί σε μικρότερα ποσοστά π-
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διχλωροβενζόλιο και δ-λιμονένιο.  Σε σχέση με την προαναφερθείσα ομάδα(των 

Καυκάσιων και των Αμερικανών ), οι Σομαλοί είχαν εκτεθεί λιγότερο σε αίθυλο-

βενζόλιο methylene chloride και σε ξυλένιο και οι  Αφρικο-Αμερικάνοι είχαν εκτεθεί 

λιγότερο σε α-πινένιο και methylene chloride. Επίσης σημαντικές σχέσεις 

παρατηρήθηκαν μεταξύ της αλληλεπίδρασης των μετακινήσεων και των 

καθαριστικών(χαμηλότερο δ-λιμονένιο.και μεταξύ των μετακινήσεων και των 

αρωματικών χώρου(υψηλότερο στυρένιο). 

 

Παρόλο που με τη χρήση καθαριστικών υπήρχαν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης  p-

διχλωροβενζολίου, παρατηρήθηκαν και χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης β-πινενίου,και 

χλωροφορμίου.  Η χρήση αρωματικών χώρου σχετίστηκε με υψηλά ποσοστά 

συγκέντρωσης  α-πινενίου και με χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης τριχλωρο-αιθυλενίου. 

Στα νοικοκυριά των  Αφρικο-Αμερικάνων είχαμε υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης 

των ρύπων  τριχλωρο-αιθυλένιο , p-διχλωροβενζόλιο ενώ στα νοικοκυριά των 

βορειοανατολικών Ασιατών υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης του ρύπου  δ-λιμονένιο 

και p-διχλωροβενζόλιο ενώ τέλος στα νοικοκυριά των Ισπανόφωνων υψηλότερα 

επίπεδα συγκέντρωσης του ρύπου  p-διχλωροβενζόλιο και χαμηλότερα επίπεδα 

συγκέντρωσης ξυλένιου στα νοικοκυριά των Σομαλών. 

 

Οι περισσότερες από τις σχέσεις μεταξύ των ενώσεων που παρατηρήθηκαν φαίνονται  

εύλογες. Για παράδειγμα οι εκπομπές από χλωροφόρμιο, p-διχλωροβενζόλιο, δ-

λιμονένιο  και β-πινένιο είναι σταθερές με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα από τις πηγές 

του εσωτερικού χώρου όπως επίσης μπορεί να παρατηρηθεί και μια σχέση μεταξύ των 

ETS, βενζολίου και στυρενίου.(Wallace 1991) 

Τέλος ερευνήθηκε με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας και τα επίπεδα 

εκπομπών των VOC την αλληλεπίδραση που έχουν οι ρύποι αυτοί με την ανθρώπινη 

υγεία. Σύμφωνα με υπάρχοντα ιατρικά στοιχεία 6 από τα VOC(p-διχλωροβενζόλιο , 

χλωροφόρμιο , methylene chloride , τριχλωρο-αιθυλένιο  και carbon tetrachloride)που 

μετρήθηκαν είναι υπεύθυνα για καρκινογενέσεις και για αυτό υπάρχει και νομοθεσία για 

τις εκπομπές τους στους εξωτερικούς χώρους. Όλες οι μέσες συγκεντρώσεις και το 90% 

των συγκεντρώσεων  στα P,H,S και O δείγματα ήταν στα επιτρεπτά όρια 

επικινδυνότητας για το methylene chloride(20μg/m^3) και για το , τριχλωρο-αιθυλένιο 

(5μg/m^3). Όλες οι μετρήσιμες συγκεντρώσεις του carbon tetrachloride που ήταν 

σχετικά σταθερές στα P,H,S και O δείγματα ήταν κοντά στη ζώνη επικινδυνότητας 
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(0.7μg/m^3). Επίσης όλες οι μέσες συγκεντρώσεις και το 90% των συγκεντρώσεων  

στον εξωτερικό αέρα  ήταν κάτω από το αποδεκτό όριο για το χλωροφόρμιο (0,4μg 

/m^3)και το p-διχλωροβενζόλιο(0,9μg/m^3). Επίσης  Για το χλωροφόρμιο και το p-

διχλωροβενζόλιο οι μέσες συγκεντρώσεις το χειμώνα και το 90% των συγκεντρώσεων 

και στις 2 σεζόν στα Η και P δείγματα  είναι μέσα  στα εφαρμόσιμα όρια. Τέλος για το 

βενζόλιο βρέθηκε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις το χειμώνα σε εξωτερικούς χώρους  και  

το 90% των συγκεντρώσεων στις 2 σεζόν είναι μέσα στα όρια επικινδυνότητας(1,3μg 

/m^3) στα Ο,Η και P δείγματα. 

 

 

5.Νομοθεσία 

To Πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών 

ενώσεων ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους ορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών 

για πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), το δε Πρωτόκολλο του Gothenburg για την 

καταπολέμηση της όξυνσης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος ορίζει 

ανώτατα όρια εκπομπών για τέσσερις ρύπους - διοξείδιο του θείου, οξείδια του 

αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και αμμωνία - και απαιτεί να χρησιμοποιούνται 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να διατηρούνται οι εκπομπές σε χαμηλά επίπεδα. 

 

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το όζον της τροπόσφαιρας και το 

βενζόλιο, και η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001 θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις VOC οι 

οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Οι εκπομπές 

VOC,. συμπεριλαμβανομένων ατμών βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος μπορεί να 

συμβάλλουν στα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη. 

Ακολούθως παρατίθεται η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την Ατμοσφαιρική 

Ρύπανση και την Ποιότητα του Αέρα [46] 

Γενικά για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση  
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 Νόμος 1327/1983 (ΦΕΚ 21Α/07-02-1983) «Κύρωση και τροποποίηση της από 

18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου: "Αντιμετώπιση 

εκτάκτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών 

θεμάτων"». 

Πρότυπα Ποιότητας του Αέρα 

Βενζόλιο και Μονοξείδιο του Άνθρακα: Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με 

Αριθ. Η.Π. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β/ 27-02-2004) «Οριακές και κατευθυντήριες 

τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» 

 

Πρότυπα Εκπομπών 

Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων: Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 

με Αριθ. Η.Π. 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β/02-07-2002) «Μέτρα και όροι για τον 

περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη 

χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις». 

 

 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθ. 437/2005/2006 (ΦΕΚ 1641Β/08-11-2006) 

«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά 

στον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη 

χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα 

επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 1999/13/EΚ».  

 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθ. οικ. 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311Β/16-04-

1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που 

προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεση της από τις τερματικές 

εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων». 
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6.Κατηγορίες Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

 

6.1 Γενικά 

 

Ο όρος VOC χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό πολυάριθμων πτητικών οργανικών 

ενώσεων με υψηλές και ποικίλες, φυσικές, χημικές και τοξικές ιδιότητες. Οι χημικές 

αυτές ενώσεις είναι μέρος προϊόντων που χρησιμοποιούμε και απελευθερώνονται στον 

αέρα όταν τα προϊόντα στεγνώνουν παλιώνουν ή καταστρέφονται. 

Οι οργανικοί αέριοι ρύποι εσωτερικών χώρων είναι συνήθως ταξινομημένοι σε 4 

γενικές κατηγορίες, που έχουν καθοριστεί από μια ομάδα εργασίας της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας (World Health Organization, WHO). O καθορισμός βασίζεται στις 

περιοχές των σημείων βρασμού. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό οι VOCs είναι πτητικές 

οργανικές ενώσεις που βράζουν μεταξύ 50 
o
C και 260 

ο
C (Πίνακας 1). Εντούτοις, 

κανένα ακριβές όριο δεν υπάρχει μεταξύ των 4 τεσσάρων κατηγοριών. Ο λόγος είναι ότι 

στην πράξη, οι κατηγορίες καθορίζονται με μεθόδους που χρησιμοποιούνται για έλεγχο 

οργανικών ρύπων στον αέρα. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους στηρίζονται στην 

προσυγκέντρωση των οργανικών  ενώσεων στα προσροφητικά και επομένως ο τύπος 

και το ποσό προσροφητικού και του όγκου δειγμάτων, θα επηρεάσουν μέχρι ένα σημείο 

την περιοχή σημείων βρασμού των παγιδευμένων ενώσεων. Η χρήση συνδυασμών 

κατάλληλών προσροφητικών, πολύ πτητικών(very volatile organic compounds VVOCs) 

και πτητικών οργανικών ενώσεων(VOC), μπορεί να ελεγχθεί ταυτόχρονα και ως εκ 

τούτου η διάκριση μεταξύ τους μπορεί να γίνει ακόμα και περιττή.  

 

 

 

 

Περιγραφή Συντομογραφία 

Σειρά σημείου 

βρασμού 

Δειγματοληπτικές 

μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται από oC μέχρι oC 

Πολύ πτητικές 

οργανικές 

ενώσεις 

VVOCs <0 50-100 

Μαζική 

δειγματοληψία, 

προσρόφηση σε 
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άνθρακα 

Πτητικές 

οργανικές 

ενώσεις 

VOCs 50-100 240-260 

Προσρόφηση σε 

Tenax, 

εμποτισμένο με 

γραφίτη μαύρο 

άνθρακα (black 

carbon) 

Ημιπτητικές 

οργανικές 

ενώσεις 

SVOCs 240-260 380-400 

Προσρόφηση σε 

αφρό 

πολυουρεθάνης ή 

σε πολυμερή 

στυρένιο-

διβυνιλοβενζόλιο 

Οργανικές 

ενώσεις 

προσκολλημένες 

σε σωματίδια 

POM >380   

Συλλογή σε φίλτρα 

Πίνακας 1: Οι πτητικές οργανικές ενώσεις σε σχέση με το σημείο βρασμού και αναφορά στις 

δειγματοληπτικές μεθόδους 

 

Όπως ήδη αναφέραμε οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι αέριοι ρύποι και χωρίζονται 

σε κάποιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται με βάση τη χημική σύσταση 

των ρύπων αυτών ενώ πιο πάνω διαχωρίσαμε τους ρύπους με βάση το σημείο βρασμού 

τους και την πτητικότητα τους. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες κατηγορίες κάποιων 

από τους σημαντικότερους VOC (Πίνακας 2).  

 

 

 

Αλδεΰδες  

 

 

Formaldehyde (Φορμαλδεΰδη (HCHO)) 

Acetaldehyde (Ακεταλδεΰδη) 

Butyraldehyde (Βουτανάλη) 
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Propionaldehyde (Προπιοναλδεΰδη) 

Benzaldehyde ( βενζαλδεΰδη) 

Hexanaldehyde (εξανάλη) 

M-Tolualdehyde  (Μ-Τολουαλδεΰδη) 

Κετόνες 
2-Butanone (2-βουτανόνη) 

Acetone (Ακετόνη) 

Βιογενείς υδρογονάνθρακες  Isoprene (Ισοπρένιο) 

Limonene (Λιμονένιο) 

A,B-Pinene (Πινένιο) 

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες Benzene (Βενζόλιο) 

Toluene(Τολουόλιο) 

Xylene (Ξυλόλιο)  

Styrene (Στυρένιο) 

Naphthalene (ναφθαλίνη) 

Hexane (εξάνιο) 

 Cyclohexane( κύκλο-εξάνιο) 

 

Heptane (επτάνιο) 

Trimethylbenzene (Τριμέθυλο-Βενζόλιο) 

Octane (οκτάνιο) 

Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες Vinyl Chloride (Βινυλοχλωρίδιο) 

Trichloroethylene (Τριχλωροαιθυλένιο) 

Tetraclhoroethylene (Τετραχλωροαιθυλενιο) 

1,4-Dichlorobenzene (Διχλωροβενζόλιο) 

Polyvinyl chloride (PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο) 

Αλκοόλη Isopropyl alcohol (Ισοπροπυλική αλκοόλη) 

Πίνακας 2: Κατηγορίες πτητικών οργανικών ενώσεων 
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Aromatic compound( Αρωματική ένωση) 

Κατά κανόνα τα μόρια μιας αρωματικής ένωσης περιέχουν ένα δακτύλιο από  

έξι άτομα άνθρακα που συνδέονται μεταξύ τους με απλούς ή διπλούς ομοιοπολικούς 

δεσμούς, ο δε σχηματιζόμενος δακτύλιος μπορεί να συνδέεται με  άλλους δακτυλίους  

ή με αλυσίδες ατόμων. 

Στο συντακτικό τύπο της αρωματικής ένωσης ο δακτύλιος των έξι ατόμων άνθρακα 

συμβολίζεται με εξάγωνο. Στις αρωματικές ενώσεις περιλαμβάνεται το βενζόλιο και η 

φαινόλη και τα παράγωγα εξ αυτών. Οι ενώσεις αυτές ονομάστηκαν αρωματικές από 

την βαριά οσμή που αναδίδουν, και που βεβαίως ουδεμία σχέση έχουν με τα γνωστά 

αρώματα. 

 

Alkyl group (αλκυλική ομάδα) 

Αλκύλιο είναι ένα αλκάνιο του οποίου του λείπει ένα υδρογόνο. Ο γενικός τύπος είναι 

ο CnH2n+1. Συχνά το αλκύλιο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου μορίου. Συνήθως 

συμβολίζεται με το σύμβολο R. Η μικρότερη αλκυλική ομάδα είναι τα methyl (μεθυλο) 

με τη φόρμα CH3—.  

 

6.2. Aldehydes (Αλδεΰδες) 

Οι αλδεΰδες είναι μια κατηγορία (σύνολο) οργανικών ενώσεων που περιέχουν ως 

κύρια χαρακτηριστική ομάδα μια τουλάχιστον αλδεϋδομάδα[1], δηλαδή μια ομάδα 

ατόμων που περιέχει ένα καρβονύλιο (>C=O) και ένα (1) άτομο υδρογόνου, δηλαδή 

συνολικά -CH=O (ή πιο συνοπτικά –CHO) . Έτσι, π.χ. το φορμυλομεθανικό οξύ 

(O=CHCOOH), που περιέχει αλδεϋδομάδα, δεν θεωρείται αλδεΰδη, αλλά καρβονικό 

οξύ (και πιο συγκεκριμένα φορμυλοξύ), διότι η κύρια χαρακτηριστική του ομάδα είναι 

το καρβοξύλιο (-COOH). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CF%8B%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CF%8B%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Ως χαρακτηριστική ομάδα, η αλδεϋδομάδα έπεται για χαρακτηρισμό ως κύρια 

χαρακτηριστική ομάδα του καρβοξυλίου (-COOH), των άλλων όξινων ομάδων, όπως 

της σουλφοξυομάδας (-SO3H) και της κυανομάδα των νιτριλίων. Προηγείται, όμως, 

όλων των υπόλοιπων χαρακτηριστικών ομάδων. 

Η αλδεϋδομάδα είναι πολωμένη, αφού το οξυγόνο είναι πιο ηλεκτραρνητικό από τον 

άνθρακα (περίπου 3,5 με 2,5 κατά Pauling). Έτσι, το ανθρακοάτομο της αλδεϋδομάδας 

έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και το οξυγονοάτομο αρνητικό. Αυτό μεταφράζεται σε 

ελαφρά οξύτητα, τυπικά με pKa της τάξης του 17. 

Οι αλδεΰδες, αν και περισσότερο δραστικές, έχουν παραπλήσιες χημικές ιδιότητες με 

τις κετόνες με ενδιαφέρουσες και ποικίλες χρήσεις στη βιομηχανία. Για παράδειγμα η 

ακεταλδεΰδη αποτελεί χημικό ενδιάμεσο που με διάφορες χημικές αντιδράσεις 

μετατρέπεται σε άλλες ενώσεις χρήσιμες στη παραγωγή διαφόρων προϊόντων όπως 

πλαστικών, απορρυπαντικών και φαρμακευτικών. Πολλές επίσης βιοχημικές ενώσεις 

περιέχουν αλδεϋδικές ομάδες (ομάδες αλδεϋδών) όπως τα σάκχαρα και κάποιες 

στεροειδείς ορμόνες. 

6.2.1. Formaldehyde (Φορμαλδεΰδη (HCHO)) 

 Εύφλεκτη και τοξική ουσία αποτελεί το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των 

αλδεϋδών με τύπο ΗCH=O. Σε κανονική πίεση και θερμοκρασία είναι άχρωμο αέριο, με 

οξεία χαρακτηριστική οσμή, διαλυτή στο νερό. Ήταν από τους πρώτους ρύπους, 

εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκαν προβλήματα υγείας σε εσωτερικούς χώρους και 

αποτέλεσε αφορμή για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των επιστημόνων γύρω από τη 

ρύπανση των χώρων αυτών. Τα υλικά τα οποία έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη 

προσοχή ως πηγές φορμαλδεΰδης σχετίζονται κυρίως με ξύλινες επιφάνειες 

κατασκευασμένες από πεπιεσμένα βιομηχανικά ξύλα, κόντρα πλακέ και άλλα, τα οποία 

έχουν συγκολληθεί με ρητίνη ουρίας-φορμαλδεΰδης (UF) και τα μονωτικά που 

περιέχουν ρητίνη ουρίας –φορμαλδεΰδης (UFFI). Η φορμαλδεΰδη εκλύεται επίσης και 

από τον καπνό του τσιγάρου, κάποια οικιακά προϊόντα καθαρισμού και τις συσκευές 

καύσης αερίων. Ο ρυθμός εκπομπής της φορμαλδεΰδης από τα συνθετικά υλικά 

αυξάνεται με τη αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας και μειώνεται με 

την ηλικία των υλικών και την αύξηση του ρυθμού εξαερισμού του χώρου. Το όριο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CE%B0%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
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υγείας για τους εσωτερικούς χώρους έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

0.1 ppm, ενώ η έκθεση σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 

των ματιών, αίσθηση καψίματος στο δέρμα, ναυτία, βήχα και σε μερικές περιπτώσεις 

προβλήματα αναπνοής και άσθματος. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει 

κατατάξει τη φορμαλδεΰδη στις ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στον 

άνθρωπο. Επίσης, είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα έργα τέχνης. Τα μέτρα περιορισμού 

της έκθεσης σε φορμαλδεΰδη συνίστανται στον επαρκή εξαερισμό και στον έλεγχο της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

Η φορμαλδεΰδη είναι μία από τις πιο κοινές VOCs. Η φορμαλδεΰδη είναι ένα άχρωμο 

αέριο με μια δυσάρεστη οσμή. Πρόκειται για μία πολύ κοινή χημική ουσία, καθώς 

χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 3.000 διαφορετικά δομικά υλικά. Στους 

εσωτερικούς χώρους απελευθερώνεται από τις ρητίνες που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή μονωτικών υλικών, επίπλων από κόντρα πλακέ, νοβοπάν, συνθετικών 

μοκετών, υφασμάτων επιπλώσεως . 

Χρήσεις : Συναντάται σε πολλά οικοδομικά υλικά, όπως το κόντρα πλακέ, και κόλλες. 

Η φορμαλδεΰδη συναντάται επίσης στα έπιπλα (έπιπλα, κουρτίνες και χαλιά) και σε 

ορισμένους τύπους μονωτικού αφρού. Άλλες πηγές πού συναντάται η φορμαλδεΰδη 

είναι καύση καυσίμου όπως είναι το φυσικό αέριο, το ξύλο, η κηροζίνη και τα προϊόντα 

καπνού. 

Κίνδυνοι : Έκθεση σε φορμαλδεΰδη προκαλεί πονοκεφάλους, ξηρότητα στο λαιμό και 

σωματική κόπωση. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η ναυτία, οι ζαλάδες και 

ενοχλήσεις στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα. 

 

 

6.2.2. Acetaldehyde (Ακεταλδεΰδη) 

 

Η ακεταλδεΰδη είναι υγρό άχρωμο και πτητικό, χαρακτηριστικής οσμής. Διαλύεται 

τόσο στο νερό, όσο και στους οργανικούς διαλύτες. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για την παρασκευή αιθυλικής αλκοόλης, οξικού οξέος, 

γαλακτικού οξέος, οξικών αλάτων και άλλων οργανικών ενώσεων. Επίσης για την 

παρασκευή της παραλδεϋδης, μεταλδεϋδης, χλωράλης καθώς και για την κατασκευή 

κατόπτρων. Μερικές εταιρείες που φτιάχνουν αλκοολούχα ποτά, κυρίως λικέρ, και 
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γαλακτοκομικά προϊόντα, για να τα δώσουν αρωματική γεύση (π.χ. γεύση φρούτου) 

προσθέτουν αρκετή ακεταλδεΰδη 

Κίνδυνοι : Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολλές καρκινογόνες ουσίες, φαίνεται όμως 

ότι η κυριότερη καρκινογόνος ουσία είναι η ακεταλδεΰδη. Η ακεταλδεΰδη του καπνού 

διαλύεται στο σάλιο, και δυστυχώς στο σάλιο δεν υπάρχουν τα ένζυμα που υπάρχουν 

στο συκώτι και διασπούν την ακεταλδεΰδη, με αποτέλεσμα να χρονίζει η κακή της 

δράση και έτσι ο κίνδυνος για καρκίνο του στόματος είναι 10 φορές μεγαλύτερος στους 

καπνιστές. 

 

 

6.2.3. Butyraldehyde (Βουτανάλη) 

 

Είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C4H8O και σύντομο συντακτικό τύπο 

CH3CH2CH2CHO ή συντομογραφικά PrCHO. Είναι μια από τις αλδεΰδες. Στην όψη 

είναι ένα άχρωμο υγρό με οσμή ιδρωμένων ποδιών. Με βάση το χημικό της τύπο, 

C4H8O, έχει εικοσιπέντε (25) ισομερή. 

Χρήσεις : Η βουτανάλη χρησιμοποιείται σε αρώματα, σε φυτοφάρμακα και προϊόντα 

φυτοπροστασίας, σε φαρμακευτικά προϊόντα και συνθετικές ρητίνες 

Κίνδυνοι : Είναι πολύ εύφλεκτη. 

 

 

6.2.4. Propionaldehyde (Προπιοναλδεΰδη) 

 

Η προπανάλη ή προπιοναλδεΰδη είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C3H6O και 

σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CHO ή συντομογραφικά EtCHO. Στην όψη είναι ένα 

άχρωμο υγρό με ελαφρά ερεθιστική φρουτένια οσμή. 

Χρήσεις : Η προπανάλη χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 2-μεθυλο-2-

(υδροξυμεθυλο)προπανοδιόλη-1,2 [CH3C(CH2OH)3] με αντίδραση συμπύκνωσης με 

μεθανόλη. Αυτή η τριόλη είναι σημαντική πρώτη ύλη για αλκυδρητίτες. Επίσης, η 

προπανάλη συμπυκνώνεται με 2-μεθυλοπροπάναμίνη-2 [(CH3)3CNH2] για την 

παραγωγή Ν-(διμεθυλαιθυλο)προπανιμίνης-1 [CH3CH2CH=N-C(CH3)3], μια ιμίνη, που 

χρησιμοποιείται σε παραπέρα οργανικές συνθέσεις. Με επίδραση διισοπροπυλαμίδιο 

του λιθίου [LiN(CH(CH3)2)2] Ν-(διμεθυλαιθυλο)-2-λιθιοπροπανιμίνη-1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CE%B0%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF-2-%28%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF%29%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B7-1,2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF-2-%28%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF%29%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B7-1,2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%85%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7-2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D-%28%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF%29%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7-1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D-%28%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%BF%29-2-%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7-1&action=edit&redlink=1
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[CH3CHLiCH=N-C(CH3)3] που με τη σειρά του συμπυκνώνεται με (διάφορες) 

αλδεΰδες. 

Επικινδυνότητα : Πολύ εύφλεκτη (F),Ερεθιστική (Xi) , Ερεθίζει τα μάτια, Ερεθίζει το 

αναπνευστικό σύστημα, Ερεθίζει το δέρμα. 

 

 

6.2.5. Benzaldehyde ( βενζαλδεΰδη) 

 

Η βενζαλδεΰδη ή βενζοκαρβαλδεΰδη ή φαινυλομεθανάλη είναι η απλούστερη των 

αρωματικών αλδεϋδών. Έχει χημικό τύπο C7H6O, αλλά συμβολίζεται συνοπτικά 

PhCHO αποτελείται δηλαδή από μια αλδεϋδοομάδα ενωμένη με άνθρακα του 

βενζολικού δακτυλίου. Στη θερμοκρασία δωματίου (20
ο
C) είναι πένα άχρωμο υγρό με 

χαρακτηριστική και σχετικά ευχάριστη οσμή που θυμίζει αμύγδαλα, επειδή ακριβώς 

περιέχεται σ'αυτά και ειδικότερα στο αμυγδαλέλαιο. Είναι λοιπόν ελαιώδες υγρό, 

άχρωμο, με οσμή πικραμυγδάλων αδιάλυτο στο νερό και ευδιάλυτο στους οργανικούς 

διαλύτες (αλκοόλη, αιθέρα κ.ά.). Άλλα φυσικά προϊόντα που την περιέχουν είναι τα 

βερύκοκα, τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα καρύδια κυρίως στα κουκούτσια τους. 

Βέβαια οι ποσότητες βενζαλδεΰδης που περιέχουν οι σπόροι αυτοί είναι μικρές και δεν 

επαρκούν για τη βιομηχανική παραγωγή της, που γίνεται με άλλες μεθόδους. Με 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο ή με διάλυμα οξειδωτικών ((KMnO4 κ.ά.) δίνει βενζοϊκό οξύ. 

Γενικά συμπεριφέρεται όπως οι αλειφατικές αλδεΰδες, δηλαδή παρουσιάζει αντιδράσεις 

προσθήκης, αντικατάστασης και οξείδωσης.  Παρέχει ακόμα αντιδράσεις αρωματικού 

χαρακτήρα στο βενζολικό δακτύλιο (αρωματική υποκατάσταση). Η βενζαλδεΰδη δεν 

πολυμερίζεται σε όξινο περιβάλλον - διαφορά από τις αλειφατικές αλδεΰδες.  

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για τη σύνθεση άλλων οργανικών σωμάτων, στην 

παρασκευή χρωμάτων στην αρωματοποιία 

Κίνδυνοι : Πολύ εύφλεκτη (F),Ερεθιστική (Xi) 

 

6.2.6 Hexanaldehyde (εξανάλη) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CE%B0%CE%B4%CE%B5%CF%82
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Η εξανάλη ή εξαν-αλδεΰδη είναι μια αλκυλική αλδεΰδη με χημικό τύπο C6H12O. 

Εμφανίζεται ως άχρωμο καθαρό υγρό και η μυρωδιά της θυμίζει φρεσκοκουρεμένο 

γρασίδι. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στην αρωματοβιομηχανία για να παράγονται φρουτώδη 

αρώματα. 

Επικινδυνότητα: Προβλήματα σε περίπτωση εισπνοής της ουσίας και έχει δυσάρεστη 

οσμή. 

 

6.2.7. M-Tolualdehyde (3-methylbenzaldehyde) 

 

Ανήκει στην οικογένεια των αρωματικών αλδεϋδών. Έχει χημικό τύπο τον C8H8O και 

είναι ένα άχρωμο υγρό.  

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την παράγωγη άλλων χημικών ουσιών.

  

Κίνδυνοι : Είναι εύφλεκτο 

 

6.3. Ketones (κετόνες) 

Οι κετόνες (ketones), είναι κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τη 

χαρακτηριστική ομάδα καρβονύλιο (C=Ο) στην αλυσίδα τους . 

 Η ίδια χαρακτηριστική ομάδα υπάρχει και στις αλδεΰδες, η διαφορά όμως είναι ότι στις 

κετόνες η ομάδα βρίσκεται μέσα στην αλυσίδα του μορίου, ενώ στις αλδεΰδες στο άκρο 

της. Οι κετόνες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές μορφές που κυμαίνονται από την 

απλή ακετόνη μέχρι τη φρουκτόζη, ένα σάκχαρο κετόζης. Με το όνομα κετόζη (ketose), 

χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε μονοσακχαρίτης που παρουσιάζει κετονική δομή. Γενικά 

οι κετόνες εξετάζονται μαζί με τις αλδεΰδες, λόγω των πολλών ομοίων φυσικών και 

χημικών ιδιοτήτων αλλά και της παρασκευής τους, που οφείλεται βεβαίως στη κοινή 

καρβονυλομάδα ή καρβονύλιο. Γι' αυτό το λόγο και οι ενώσεις που ανήκουν στις δύο 

αυτές ομάδες χαρακτηρίζονται ως καρβονυλικές ενώσεις. 

http://www.chemindustry.com/chemicals/829429.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B4%CE%B5%CE%B0%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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6.3.1. 2-Butanone (2-βουτανόνη) 

 

Η βουτανόνη ή 2-οξοβουτάνιο ή β-κετοβουτάνιο ή αιθυλομεθυλοκετόνη ή 

αιθυλομεθυλοφορμαλδεΰδη είναι μια χημική ένωση με χημικό τύπο C4H8O και 

σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2COCH3 ή συντομογραφικά EtCOMe ή EMK 

(EthylMethylKetone). Είναι η μια από τις κετόνες. Στην όψη είναι ένα άχρωμο 

εύφλεκτο υγρό. Η 2-βουτανόνη είναι κατασκευασμένη οργανική χημική ουσία αλλά 

βρίσκεται επίσης στο περιβάλλον από φυσικές πηγές. Η 2-βουτανόνη εμφανίζεται 

λοιπόν και ως φυσικό προϊόν. Εκπέμπεται από δέντρα και βρέθηκε ότι μερικά φρούτα 

και λαχανικά απελευθερώνουν μικρές ποσότητες της ουσίας. Εκπέμπεται επίσης στον 

αέρα από εξατμίσεις αυτοκινήτων και φορτηγών. Είναι ένα άχρωμο υγρό με μια έντονη, 

γλυκιά μυρωδιά. Είναι α κετόνη, αλλά είναι επίσης γνωστή σαν μεθυλική αιθυλική 

κετόνη (MEK).  

Χρήσεις : Η 2-βουτανόνη παράγεται γενικά σε μεγάλες ποσότητες. Ένα μεγάλο 

ποσοστό χρησιμοποιείται σε χρώματα και άλλα επιστρώματα. Χρησιμοποιείται ως 

διαλύτης σε γόμμες, ρητίνες, κυτταρίνη οξικό άλας και κυτταρίνη νιτρικό άλας. 

Χρησιμοποιείται επίσης ως συνθετικό λάστιχο στη βιομηχανία, για την παραγωγή 

παραφίνης κεριού και στα οικιακά προϊόντα όπως λάκκα, βερνίκια, remover χρωμάτων, 

στο οινόπνευμα ,σε κόλλες και ως προϊόν καθαρισμού. Χρησιμοποιείται για τη σύνθεση 

μεθυλικού αιθυλικού υπεροξειδίου κετονών, ένας καταλύτης για μερικές αντιδράσεις 

πολυμερισμού για την κατασκευή πλαστικών, και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.  

Κίνδυνοι : Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και δεν θεωρείται μεγάλη απειλή για την υγεία.  

Γνωστή επίπτωση στην υγεία στους ανθρώπους από την έκθεση στην 2-βουτανόνη είναι 

ενόχληση σε μύτη, λαιμό, δέρμα, και μάτια. Κανένας έχει πεθάνει από την αναπνοή της 

2-βουτανόνης μόνο. Εάν η 2-βουτανόνη αναπνέεται μαζί με άλλες χημικές ουσίες που 

βλάπτουν την υγεία, μπορεί να αυξήσει το ποσό ζημίας που εμφανίζεται.  

 

 

 

6.3.2. Acetone (Ακετόνη) 

 

Η χημική ένωση ακετόνη που έχει χημικό τύπο C3H6O είναι η πιο απλή μορφή κετόνης. 

Είναι ένα άχρωμο και εύφλεκτο υγρό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Gum
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Acetate
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Lacquer
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Varnish
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Methyl_ethyl_ketone_peroxide
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Health_effects
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Irritation
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Eyes
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Χρήσεις : Χρησιμοποιείται ως διαλύτης κυκλικών οργανικών ενώσεων και επίσης για 

τον καθαρισμό υάλινων συσκευών. Επίσης άλλη μια χρήση της ακετόνης στο σπίτι ή 

στο νοικοκυριό είναι το ασετόν. Τέλος χρησιμοποιείται και ως αραιωτικό χρωμάτων. 

Κίνδυνοι : Είναι χαμηλή σε τοξικότητα σε κανονική χρήση και μέχρι τώρα δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί χρόνια προβλήματα υγείας. Παρόλα αυτά σε υψηλές 

αέριες συγκεντρώσεις η ακετόνη είναι ερεθιστική και ίσως επηρεάζει το κεντρικό 

νευρικό σύστημα. Επίσης προκαλεί ερεθισμό αν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή κατόπιν 

εισπνοής. 

 

 

6.4. Βιογενείς υδρογονάνθρακες  

 

6.4.1. Γενικά 

Υδρογονάνθρακες ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις, που περιέχουν μόνο υδρογόνο 

(H) και άνθρακα (C) .Έχουν γενικό τύπο CxHy. Οι μονοσθενείς ρίζες που προκύπτουν 

από έναν υδρογονάνθρακα αν του αφαιρέσουμε ένα υδρογόνο έχουν γενικό τύπο CxHy-1 

και ονομάζονται «υδροκαρβύλια. Η πλειονότητα των υδρογονανθράκων που 

χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους στη Γη στο αργό πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, 

όπου περιέχεται ένα μίγμα διαφόρων υδρογονανθράκων (και όχι μόνο), που 

προέρχονται από την αποσύνθεση και ανασχηματισμό οργανικής ύλης που θάβεται στο 

υπέδαφος για χιλιετίες. 

Οι υδρογονάνθρακες ταξινομούνται σε: 

1. Αλκάνια ή κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με γενικό τύπο CνH2ν+2 με 

ν 1 και χωρίς κανέναν διπλό ή τριπλό δεσμό, ούτε δακτύλιο. 

2. Ακόρεστους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες. Περιέχουν τουλάχιστον ένα διπλό ή ένα 

τριπλό δεσμό και κανένα δακτύλιο. Αυτοί περιλαμβάνουν τις υποκατηγορίες: 

1. Αλκένια
[9]

: με γενικό μοριακό τύπο CνH2ν με ν 2 με 1 διπλό δεσμό και κανένα 

δακτύλιο. 

2. Αλκίνια: με γενικό μοριακό τύπο CνH2ν-2 με ν 2 με 1 τριπλό δεσμό και κανένα 

δακτύλιο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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3. Αλκαδιένια: με γενικό μοριακό τύπο CνH2ν-2 με ν 3 με 2 διπλούς δεσμούς και 

κανένα δακτύλιο. 

4. Αλειφατικούς πολυακόρεστους υδρογονάνθρακες με πολυπλοκότερους από τους 

παρά πάνω συνδυασμούς διπλών ή και τριπλών δεσμών και κανένα δακτύλιο. 

5.Αρωματικοί υδρογονάνθρακες που περιέχουν ένα αρωματικό σύστημα. Τυπικά 

συμπεριλαμβάνονται και σε κάποιες από τις παραπάνω κατηγορίες απλών κυκλικών ή 

ακόρεστων υδρογονανθράκων, αλλά οι επιπλέον ιδιότητες που αποκαλούνται 

«αρωματικός χαρακτήρας» επιβάλλουν την ξεχωριστή κατάταξη και εξέτασή τους. 

6.Βιογενείς χαρακτηρίζονται αυτοί κυρίως βιογενούς προέλευσης 

 

6.4.2. Isoprene (Ισοπρένιο) 

 

Είναι ακόρεστος βιογενής υδρογονάνθρακας που παράγεται από τη ξηρή απόσταξη του 

καουτσούκ. Είναι άχρωμο πτητικό υγρό διαλυτό σε αιθανόλη, ακετόνη και βενζόλιο. 

Εκπέμπεται από πλατύφυλλα δένδρα όπως η βελανιδιά και η καστανιά και οι εκπομπές 

του εξαρτώνται πολλές φορές από το είδος της βλάστησης, την πυκνότητα της και τη 

θερμοκρασία που έχουν τα φυλλώματα της  κάθε χρονική στιγμή της ημέρας και της 

κάθε εποχής. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται στη σύνθεση πολυμερών ενώσεων όπως το λιμονένιο. 

 

6.4.3. Limonene (Λιμονένιο) 

 

Το D-Limonene είναι ένας υδρογονάνθρακας ταξινομημένος ως μονοκυκλικό τερπένιο. 

Είναι ένα άχρωμο υγρό σε θερμοκρασίες δωματίου με μια εξαιρετική ισχυρή μυρωδιά 

πορτοκαλιού. Παίρνει το όνομα του από το λεμόνι.  

Χρήσεις : Η κυριότερη χρήση του D-Limonene είναι ως πρόδρομος καρβόνης 

(ακόρεστη κετόνη με χημικό τύπο C10H140 συστατικό αιθέριων ελαίων σε οπτικά 

ενεργές μορφές. Είναι υγρό με χαρακτηριστική οσμή και χρησιμοποιείται στην 

αρωματοποιεία φαρμακευτική κ.α.), είναι επίσης κοινό συστατικό καλλυντικών 

προϊόντων, ως κύρια μυρωδιά του λεμονιού το D-Limonene χρησιμοποιείται στην 

παρασκευή φαγητού και κάποιων φαρμάκων. Επίσης σαν συστατικό εντομοκτόνων. 

Ακόμη προστίθεται σε προϊόντα καθαρισμού ώστε να δοθεί σε αυτά άρωμα λεμονιού ή 

πορτοκαλιού. Το D-Limonene χρησιμοποιείται σε κόλλες για την δημιουργία 

κατασκευών μοντελισμού. Επίσης χρησιμοποιείται σαν διαλύτης σε καθαριστικά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
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Κίνδυνοι : Είναι μη τοξικό, δεν είναι καρκινογόνος ουσία και δεν προκαλεί μεταλλάξεις  

 

6.4.4. A, B-Pinene (Πινένιο) 

 

Το Α και Β Pinene είναι τα δύο ισομερή παράγωγα του πινανίου με ένα διπλό δεσμό. 

Είναι άχρωμα διαφανή υγρά της κατηγορίας των τερπενοειδών αδιάλυτα στο νερό 

διαλυτά σε οινόπνευμα και αποτελούν τα κύρια συστατικά του τερεβινθέλαιου (νέφτι) 

που προέρχεται από το ρετσίνι των πεύκων. Χρησιμοποιούνται σαν διαλύτες. Επίσης τα 

παραπάνω τερπινοειδή δίνουν το χαρακτηριστικό άρωμα στις βελόνες των πεύκων, στα 

φύλλα του ευκαλύπτου, στα αιθέρια έλαια και σε άλλα αρωματικά χώρου. 

Τέλος θα ήταν άξιο να αναφερθεί ότι σημαντικές ποσότητες φορμαλδεΰδης και 

ακεταλδεΰδης παράγονται από το ισοπρένιο, ενώ αντίστοιχα μεγάλες ποσότητες 

ακετόνης παράγονται από τα πινένια. 

 

 

6.5. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

 

6.5.1. Benzene (Βενζόλιο) 

 

Είναι το απλούστερο και σπουδαιότερο μέλος της οικογένειας των αρενίων. Έχει χημικό 

τύπο C6H6 αλλά συμβολίζεται συχνά συντομογραφικά ως PhH ή ΦH. Είναι ένα 

άχρωμο, πολύ εύφλεκτο υγρό, με σχετικά γλυκιά οσμή, υψηλό σημείο τήξης και μεγάλη 

διαλυτική ικανότητα. Διαλύεται ελάχιστα στο νερό και καίγεται με ζωηρή φλόγα και 

καπνό. Αναμιγνύεται εύκολα σε οποιαδήποτε αναλογία με τον αιθέρα και το 

οινόπνευμα. Παρόλο που εμφανίζει μηδενική διπολική ροπή, διαλύει πολλές οργανικές 

ενώσεις, όπως λίπη, λάδια, καουτσούκ και ανόργανες ουσίες, όπως θείο, φώσφορο και 

ιώδιο. Οι ατμοί με τον ατμοσφαιρικό αέρα αποτελούν εκρηκτικό μείγμα. 

Χρήσεις : Η πιο σημαντική χρήση του βενζολίου σήμερα είναι ως ενδιάμεσο για την 

παραγωγή πολλών σημαντικών βιομηχανικών ενώσεων. Έτσι χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του στυρενίου, της φαινόλης, του κυκλοεξανίου, της ανιλίνης, διάφορων 

αλκυλοβενζολίων και χλωροβενζολίων και του μηλεϊνικού ανυδρίτη. Αυτές οι ενώσεις 

στη συνέχεια εφοδιάζουν ένα μεγάλο αριθμό χημικών βιομηχανιών για την παραγωγή 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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φαρμακευτικών προϊόντων, ειδικών χημικών, πλαστικών, ρητινών, χρωμάτων και 

εντομοκτόνων. 

Κίνδυνοι : Είναι γνωστή καρκινογόνος ουσία, καθώς επίσης επηρεάζει σημαντικά το 

ανοσοποιητικό και νευρολογικό σύστημα. 

 

6.5.2. Toluene (Τολουόλιο) 

 

Tο τολουόλιο ή τολουένιο ή μεθυλοβενζόλιο ή φαινυλομεθάνιο ή 

μεθυλοκυκλοεξατριένιο-1,3,5 είναι και αυτό μια voc και περιγράφεται ως ένα διαυγές 

δυσδιάλυτο στο νερό υγρό, με έντονη οσμή μπογιάς, διαφορετική από τη γλυκιά οσμή 

του βενζολίου και ανήκει στα αρένια. 

Χρήσεις: χρησιμοποιείται ευρύτατα από τη βιομηχανία ως διαλύτης και ως πρώτη ύλη 

για παράγωγα. Είναι ένας κοινός διαλύτης ικανός να αραιώσει χρώματα σιλικόνη, 

μελάνια και άλλα χημικές ενώσεις. 

Κίνδυνοι: δεν είναι τοξικό ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ναυτία και διάφορες 

νευρολογικές παθήσεις. 

 

6.5.3. Xylene (Ξυλόλιο)  

Το ξυλόλιο είναι μίγμα των τριών ισομερών διμεθυλοβενζολίων o-ξυλόλιο( )m-

ξυλόλιο( ),π-ξυλόλιο( ) με χημικό τύπο (CH3)2C6H4. Είναι άχρωμο 

υγρό αδιάλυτο στο νερό και πολύ ευδιάλυτο σε οργανικούς διαλύτες. (ως voc το 

συναντάμε συνήθως σαν ο-ξυλόλιο και βρίσκεται ως διαλύτης στη βιομηχανία του 

τερεφθαλικού οξέως). 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται ως διαλύτης για την αύξηση των οκτανίων στις βενζίνες των 

μέσων μεταφοράς, επίσης χρησιμοποιείται σε πολλές οργανικές ενώσεις διότι διαθέτει 

μεγάλη διαλυτότητα σαν ένωση. 

Κίνδυνοι : Είναι ιδιαίτερα τοξικό τόσο για το δέρμα όσο και για το κυκλοφορικό 

σύστημα. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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6.5.4. Styrene (Στυρένιο) 

 

Το στυρένιο ή στυρόλιο ή αιθενυλοβενζόλιο ή βινυλοβενζόλιο ή φαινυλοαιθένιο ή 

φαινυλοαιθυλένιο ανήκει στην οικογένεια των αρωματικών υδρογονανθράκων. Είναι 

άχρωμο υγρό με χαρακτηριστική γλυκιά οσμή, σε σχετικά μικρές συγκεντρώσεις. 

Αποτελεί μονομερές των πολυστυρολίων και πολλών συμπολυμερών. Έχει χημικό τύπο: 

C8H8. 

Χρήσεις : Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρήση του στυρενίου είναι ως μονομερές 

σε αντιδράσεις πολυμερισμού με σκοπό την παραγωγή πλαστικών προϊόντων 

καθημερινής χρήσης και άλλων πολυμερών ή συμπολυμερών αυτού με άλλα μονομερή. 

Το στυρένιο συμπολυμερίζεται επίσης με ακρυλονιτρίλιο και βουταδιένιο και 

σχηματίζει μια από τις εμπορικότερες ρητίνες γνωστή ως ABS-ρητίνη. Άλλα σημαντικά 

προϊόντα του στυρενίου είναι το ομοπολυμερές πολυστυρένιο, το οποίο συχνά το 

συναντάμε ως διογκωμένη πολυστερίνη και εξηλασμένη πολυστερίνη, μονωτικά υλικά 

ευρείας χρήσης, συμπολυμερή στυρενίου – ακρυλονιτριλίου. Τέλος, το στυρένιο 

χρησιμοποιείται ευρέως σε πολυμερισμούς γαλακτώματος, συνήθως μαζί με τον 

ακρυλικό βουτυλεστέρα σε διάφορες αναλογίες, για την παραγωγή πλαστικών 

χρωμάτων. 

Κίνδυνοι : Ο άνθρωπος φαινομενικά μπορεί άμεσα να αποτοξινώσει το οξείδιο του 

στυρενίου που δημιουργείται από εκθέσεις σε στυρένιο, ενώ μελέτες σε ανθρώπους 

εκτεθειμένους σε στυρένιο για μεγάλες χρονικές περιόδους δεν έδειξαν οποιαδήποτε 

καρκινογόνα αποτελέσματα. 

 

 

6.5.5. Naphthalene (ναφθαλίνιο) 

 

Το ναφθαλίνιο ή ναφθαλίνη είναι ένας λευκός κρυσταλλικός αρωματικός 

υδρογονάνθρακας με χημικό τύπο C10H8 και δομή δυο συμπυκνωμένων (δηλαδή με 

κοινή πλευρά και δυο κοινά άτομα) βενζολικών δακτυλίων. Εξαχνώνεται εύκολα ακόμη 

και σε συνθήκες δωματίου σχηματίζοντας εύφλεκτο ατμό, με χαρακτηριστική οσμή που 

ανιχνεύεται με την όσφρηση.  

Χρήσεις : Κυκλοφορεί στο εμπόριο κυρίως σε μορφή σφαιριδίων. Υπάρχει στη 

σύνθεση χρωμάτων ως τοξίνη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%84%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Κίνδυνοι : Πιθανή αλλεργική αντίδραση, πονοκέφαλος, ναυτία και έλλειψη 

συγκέντρωσης. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία. 

 

6.5.6. Hexane (εξάνιο) 

 

Είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο 

C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)4CH3. Το μόριό του αποτελείται από έξι 

(6) άτομα άνθρακα (δύο (2) πρωτοταγή και τέσσερα (4) δευτεροταγή) και δεκατέσσερα 

(14) άτομα υδρογόνου. 

Χρήσεις: Το ίδιο το εξάνιο και τα ισομερή του χρησιμοποιούνται ως μη πολικοί 

διαλύτες. Αποτελούν ακόμη συστατικά της βενζίνης, αν και διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς το βαθμό οκτανίου. Για το ίδιο το εξάνιο ο βαθμός οκτανίου του είναι 16. Είναι 

επίσης  (όλα τα εξάνια) είναι συστατικά της βενζινόκολλας, που χρησιμοποιείται μεταξύ 

άλλων στην κατασκευή υποδημάτων και άλλων δερμάτινων προϊόντων. 

Χρησιμοποιούνται τέλος στον καθαρισμό και ιδιαίτερα στην απομάκρυνση ελαίων και 

γράσων από δερμάτινα και υφασμάτινα προϊόντα. Η χρήση αυτή επεκτείνεται και 

εργαστηριακά για την απομάκρυνση παρόμοιων ουσιών από δείγματα υδατικά και 

εδάφους, ως μέρος της προετοιμασίας τους για βαρυμετρική ανάλυση και αέρια 

χρωματογραφία. 

Κίνδυνοι : Εύφλεκτο (F), Επιβλαβές (Xn), Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 

(N),Ερεθίζει το δέρμα, Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη 

έκθεση, Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας, Επιβλαβές: μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης, Η εισπνοή ατμών μπορεί 

να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

 

6.5.7. Cyclohexane (κυκλοεξάνιο) 

 

Είναι ένα κυκλικό αλκάνιο με χημικό τύπο C6H12. Η ουσία ταυτοποιείται με τον αριθμό 

CAS 110-82-7 και τον αριθμό EINECS 203-806-2. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται ως διαλύτης κυρίως στις κόλλες (κυκλοεξάνιο σε 

συνδυασμό με άλλους διαλύτες). Πρόκειται κυρίως για κόλλες με βάση το 

«νεοπρένιο» (πολυχλωροπρένιο) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κατεργασίας 

δερμάτων (υποδήματα), στον κατασκευαστικό κλάδο (επιστρώσεις δαπέδων) και στη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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βιομηχανία εξοπλισμού αυτοκινήτων. Τα προϊόντα κόλλας με κυκλοεξάνιο 

χρησιμοποιούνται κυρίως από βιοτέχνες αλλά και από το ευρύ κοινό στα νοικοκυριά 

και σε προϊόντα για μαστορέματα. 

Κίνδυνοι : Είναι επιβλαβές, πολύ εύφλεκτο και επικίνδυνο για το περιβάλλον 

         

 

6.5.8. Heptane (επτάνιο) 

 

Είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο 

C7H16 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)5CH3. Το όνομα είναι συστηματικό: Το 

πρόθεμα «επτά-» δηλώνει ότι το μόριό του περιέχει επτά (7) άτομα άνθρακα. Το 

ενδιάμεσο «-αν-» δηλώνει ότι είναι κορεσμένη ένωση, δηλαδή ότι το μόριό του περιέχει 

μόνο απλούς (2sp
3
-2sp

3
) δεσμούς C-C, και ότι περιέχει το μέγιστο δυνατό αριθμό 

ατόμων υδρογόνου. Τέλος η κατάληξη «-ίο» δηλώνει ότι είναι υδρογονάνθρακας
 
. Το 

επτάνιο έχει εξορισμού βαθμό οκτανίου μηδέν (0). 

Χρήσεις: Ο προσδιορισμός κ-πεντανίου και κ-οκτανίου σε άγνωστο δείγμα, με χρήση 

του κ-επτανίου ως εσωτερικό πρότυπο. Χρησιμοποιείται επίσης στη σύνθεση του 

μείγματος της βενζίνης μαζί με το εξάνιο και το οκτάνιο. Διατίθεται στο εμπόριο ως 

μίγμα ισομερών για χρήση σε βαφές και επιχρίσματα, όπως το τσιμέντο καουτσούκ 

διαλύτης, για εξωτερική σόμπα καυσίμου και ως καθαρό επτάνιο για έρευνα και 

ανάπτυξη  φαρμακευτικών σκευασμάτων.  

Κίνδυνοι: Εξαιρετικά εύφλεκτο (F+), Επιβλαβές (Xn), Τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς (N), Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 

σκάσιμο. 

 

6.5.9. Trimethylbenzene (Τριμέθυλο-βενζόλιο) 

 

To τριμέθυλο - βενζόλιο αναφέρεται στα τρία ισομερή   1,2,3-Trimethylbenzene, 1,2,4-

Trimethylbenzene (pseudocumene), Mesitylene (1,3,5-Trimethylbenzene). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1,2,3-Trimethylbenzene&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/1,2,4-Trimethylbenzene
http://en.wikipedia.org/wiki/1,2,4-Trimethylbenzene
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesitylene
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1,2,4 Τριμέθυλο-βενζόλιο : είναι ένα άχρωμο υγρό με χημικό τύπο C9H12. Πρόκειται 

για ένα εύφλεκτο αρωματικό υδρογονάνθρακα με έντονη οσμή.  Είναι σχεδόν αδιάλυτος 

στο νερό, αλλά καλά διαλυτός στην αιθανόλη, αιθέρα και βενζόλιο. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται ως ενός μέσο αποστείρωσης και για την παρασκευή των 

βαφών, αρωμάτων, και ρητινών. Μια άλλη σημαντική χρήση του είναι ως πρόσθετο 

βενζίνης. 

Κίνδυνοι : Εξαιρετικά εύφλεκτο (F+), Επιβλαβές (Xn), Τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς (N). 

 

6.5.10. Octane (Οκτάνιο) 

 

Ο γενικός τύπος του οκτανίου είναι C8Η18. Είναι κορεσμένος υδρογονάνθρακας και από 

το φυσικό, το κανονικό οκτάνιο, παράγονται άλλα ισομερή στοιχεία οκτανίου, όπως το 

ισοοκτάνιο. 

Χρήσεις : Βρίσκεται σε φυσική κατάσταση στα πετρέλαια, σε υγρή μορφή. Έχει 

αντικροτικές ικανότητες, δηλ. δίνει την πιο μεγάλη συμπίεση στην οποία μπορεί να 

υποβληθεί ένα μίγμα αέρα - καύσιμου πριν από την ανάφλεξή του και χωρίς να έχει το 

κτύπημα του κινητήρα. 

Κίνδυνοι: Είναι εύφλεκτο, επιβλαβές, επιβλαβές για το περιβάλλον, ερεθιστικό για το 

δέρμα, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης, η 

έκθεση σε ατμούς προκαλεί ύπνωση και ζάλη. 

 

 

6.6 Χλωριωμένοι 

Υδρογονάνθρακες 

 

6.6.1. Vinyl Chloride (Βινυλοχλωρίδιο) 

 

Ακόρεστη οργανική ένωση με χημικό τύπο: CH2=CH-CL. Eίναι ένα άχρωμο αέριο που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του πολυβινυλοχλωρίδιου (PVC).  

Χρήσεις : Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται συχνά για τους σωλήνες πόσιμου νερού 

καθώς επίσης και στην παρασκευή μπουκαλιών. 



41 

 

Κίνδυνοι : Στα μέσα της δεκαετίας του '70 ανακαλύφτηκε ότι το βινυλοχλωρίδιο 

μπορούσε να προκαλέσει καρκίνο. Πριν από αυτό, οι σωληνώσεις PVC συχνά περιείχαν 

υψηλά επίπεδα κατάλοιπου βινυλοχλωριδίου, το οποίο θα μπορούσε να μολύνει το 

πόσιμο νερό 

 

 

6.6.2. Trichloroethylene (Τριχλωροαιθυλένιο) 

 

Χημική οργανική ένωση υγρής φάσης. Μη εύφλεκτο με γλυκιά οσμή. 

Χρήσεις : Είναι βιομηχανικός διαλύτης και χρησιμοποιείται επίσης σε βαφές, βερνίκια, 

κόλλες και αφυγραντικά υλικά. 

Κίνδυνοι : Είναι ιδιαίτερα τοξικό και θεωρείται υπεύθυνο για καρκινογενέσεις στους 

όρχεις στο ήπαρ και στους λεμφαδένες. 

 

 

6.6.3. Tetraclhoroethylene (Τετραχλωροαιθυλένιο) 

 

Πρόκειται για ένα άχρωμο υγρό με μια οσμή παρόμοια με εκείνη του χλωροφορμίου. 

Αποσυντίθεται αργά με την παρουσία του φωτός σε υγρό και ζεστό αέρα. 

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται σαν διαλύτης στο στεγνό καθάρισμα. 

Κίνδυνοι : Το τετραχλωροαιθυλένιο συνδέεται με νεφρολογικές και νευρολογικές 

παθήσεις, καθώς επίσης παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες καρκινογενέσεων όταν 

εμφανίζεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους. 

 

 

6.6.4. 1, 4 Dichlorobenzene (Διχλωροβενζόλιο) 

 

Το 1,4 Διχλωροβενζόλιο (παρα-διχλωροβενζόλιο, p-DCB) είναι μια οργανική ένωση με 

χημικό τύπο C6H4Cl2. Είναι άχρωμο στερεό έχει έντονη οσμή. Αποτελείται από δυο 

άτομα χλωρίου και ένα βενζολικό δακτύλιο. 

Χρήσεις : Το p-DCB χρησιμοποιείται σε φυτοφάρμακα, αποσμητικά και αρκετά συχνά 

σε σφαιρίδια ναφθαλίνης αντικαθιστώντας την παραδοσιακή ναφθαλίνη. 

Κίνδυνοι : Πιθανόν συνδέεται με καρκινογενέσεις, σε μεγάλες ποσότητες σε ενήλικα 

άτομα προκαλεί τάσεις εμετού. 
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6.6.5. Polyvinyl Chloride (PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) 

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) είναι θερμοπλαστικό υλικό που 

παράγεται με βάση το πετρέλαιο και το χλώριο και είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο 

συνθετικό υλικό. Οι μεγαλύτερες ποσότητες PVC που παράγονται, καταλήγουν τελικά 

ως δομικό υλικό στον κτιριακό τομέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο το 53% 

των συνολικών χρήσεων PVC αφορά τη δόμηση, ενώ ένα 9% χρησιμοποιείται σε 

καλώδια και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Χρήσεις: Το PVC χρησιμοποιείται σε κατασκευές για πλαίσια παραθύρων, πόρτες, 

σωλήνες και υδρορροές, σε δάπεδα, ταπετσαρίες, παντζούρια, μονώσεις συρμάτων και 

καλωδίων. 

Κίνδυνοι: Θεωρείται το χειρότερο απ’ όλα τα πλαστικά σε ότι αφορά τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις του. Το ίδιο το προϊόν, όταν αγοραστεί από τον καταναλωτή 

μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο και πιθανώς καρκινογόνο. [8,9] 

 

 

6.7. Αλκοόλες 

 

6.7.1. Γενικά 

 

Όταν λέμε αλκοόλη αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε οργανική ένωση που περιέχει ένα ή 

περισσότερα υδροξύλια ή υδροξυομάδες (-OH), συνδεμένα με άτομο άνθρακα και 

εφόσον το υδροξύλιο είναι η κύρια χαρακτηριστική ομάδα της ένωσης. 

 

6.7.2. Isopropyl alcohol (Ισοπροπυλική αλκοόλη) 

 

Η ισοπροπανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη είναι ένα άχρωμο και πολύ εύφλεκτο υγρό, 

πλήρως διαλυτό στο νερό. Είναι η απλούστερη δευτεροταγής αλκοόλη, με συντακτικό 

τύπο CH3CH(OH)CH3 και ισομερές της κανονικής προπανόλης. Είναι συνθετικό υλικό 

και δεν απαντάται στη φύση. Η ισοπροπανόλη ήταν το πρώτο εμπορικό πετροχημικό 

προϊόν που παρασκευάστηκε, στη δεκαετία του 1920, και θεωρείται το πρώτο προϊόν 

της τότε νέας εταιρίας ExxonMobil. Ο χημικός τύπος της ισοπροπυλικής αλκοόλης 

είναι: C3H8O. Η ισοπροπυλική αλκοόλη παράγεται με την έμμεση ενυδάτωση του 

προπενίου, το οποίο λαμβάνεται από τα αέρια πυρολύσεως του πετρελαίου. Σε αντίθεση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ExxonMobil&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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με την αιθανόλη για την οποία είναι δυνατή η απευθείας ενυδάτωση του αιθυλενίου, 

αυτό είναι πολύ δύσκολο στην περίπτωση του προπενίου που παραλαμβάνεται από το 

πετρέλαιο. Έτσι χρησιμοποιείται η έμμεση μέθοδος της εστεροποίησης / υδρόλυσης 

Χρήσεις : Επίσης χρησιμοποιείται ως βιομηχανικός διαλύτης χαμηλού κόστους, και ως 

καθαριστικό ιδιαίτερα στην περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ακροδέκτες 

κυκλωμάτων, μαγνητικές ταινίες, κεφαλές οδηγών δισκέτας και οθόνες υπολογιστών. 

Ως αντιψυκτικό, ως πρώτη ύλη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, αντισηπτικό και για 

την παραγωγή διάφορων προπυλεστέρων. Τέλος, χρησιμοποιείται ως πρόσθετο, 

διαλύτης-φορέας (carrier solvent) σε πολλά αναψυκτικά. 

Κίνδυνοι : Το μεγαλύτερο ποσοστό της ισοπροπυλικής αλκοόλης οξειδώνεται στο 

συκώτι προς ακετόνη, η οποία πιθανότατα στη συνέχεια μεταβολίζεται σε κάποιο οξικό 

ή μυρμηκικό άλας και τελικά σε διοξείδιο του άνθρακα. Σε περίπτωση κατάποσης ή 

εισπνοής μεγάλων ποσοτήτων, μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ναυτία, αναισθησία 

ακόμα και το θάνατο. 

 

 

7. Εκπομπές VOCs  σε κλειστούς χώρους από 

καταναλωτικά προϊόντα 

 

7.1. Γενικά 

 

Η υγιεινή της κατοικίας  επηρεάζει πολύ τη σωματική κατάσταση και την ψυχική 

διάθεση του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στον καλό εξαερισμό του σπιτιού διότι ο αέρας των εσωτερικών 

χώρων της κατοικίας μπορεί να υποβαθμιστεί από διάφορους ρύπους κυρίως το 

χειμώνα. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει τη στενή σχέση 

ανάμεσα στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων των κτηρίων και την υγεία 

ενοίκων τους. Οι περισσότεροι ρύποι προέρχονται από το χώρο της κατοικίας, αρκετοί 

εκ των οποίων είναι τοξικοί. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μακροχρόνια έκθεση 

των ανθρώπων που μένουν σε αυτή την κατοικία και κυρίως των παιδιών τα οποία 

περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σπίτι και εισπνέουν αυτές τις τοξικές πτητικές 

οργανικές ουσίες μπορεί να έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


44 

 

υγεία τους. Οι πιο σημαντικές ρυπογόνες ουσίες που προέρχονται από το χώρο της 

κατοικίας είναι οι παρακάτω: 

 

 

7 Ουσίες που απελευθερώνουν τα δομικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή με τον 

εσωτερικό χώρο. 

8 Ουσίες που απελευθερώνονται από ξύλινες κατασκευές και την χημική 

ξυλοπροστασία. 

9 Ουσίες που απελευθερώνονται από προϊόντα οικιακής χρήσης π.χ. 

10 Βιολογικούς ρύπους π.χ. μούχλα, βακτήρια, ακάρεα, εκκρίσεις ζώων (δέρμα, 

τρίχωμα, σάλιο, ούρα) 

11 Τη γύρη και υγρασία που προέρχονται από φυτά εσωτερικών χώρων 

12 Οργανικές πτητικές ενώσεις που απελευθερώνονται από ορισμένες κατηγορίες 

υφασμάτων επίπλωσης 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία  στο εσωτερικό της κατοικίας οι VOCs εκπέμπονται 

από ανθρώπινες δραστηριότητες (συνήθως αλκοόλες και αλκάνια), από πολλές φυσικές 

πηγές (τερπένια και αλδεΰδες) και από ένα μεγάλο αριθμό οικοδομικών υλικών, υλικών 

καθαρισμού και συντήρησης, καλλυντικών και άλλων προϊόντων, όπως μπορούμε να 

δούμε και στον παρακάτω πίνακα (Πινάκας 3)  

 

Παραδείγματα Οικιακών Προϊόντων Πιθανά VOC Που Εκπέμπονται 

προϊόντα πετρελαίου και παράγωγα 

αυτών, 

BTEX (Βενζόλιο, Τολουόλιο, 

αραιωτικά χρωμάτων, Αιθυλοβενζόλιο, Ξυλόλιο), 

αεροζόλ , σπρέι για έντομα Εξάνιο, Κυκλοεξάνιο, 1,2,4-

Τριμεθυλοβενζόλιο 

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, 

κολόνιες αποσμητικά,  

Ακετόνη, Αιθυλική Αλκοόλη, Ισοπροπολική 

Αλκοόλη, 

roll on (με οινόπνευμα ή χωρίς) ή 

σπρέι αποσμητικών, λακ 

Μεθακριλικό (methyl or ethyl), Αιθυλική 

Ακετόνη 

καθαριστικά για στεγνό καθάρισμα 

ρούχων, καθαριστικά  

Τετραχλωροεθάνιο (Περχλωροεθυλένιο 

(PERC),  
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για υφασμάτινα και δερμάτινα Τριχλωροαιθυλένιο (TCE)) 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για 

συγκάλυψη μυρωδιών 

Δ-Λιμονένιο (Οσμή Λεμονιού), α-Πινένιο 

(Οσμή Πεύκου), Ισοπροπένιο 

και μπορεί να περιέχουν  για πχ  

άρωμα πορτοκάλι ή πεύκο 

 

Ψυκτικά από ψυγείο ,air condition,  

ιονιστής κ.α. 

 Φρέον (Trichlorofluoromethane, 

   Φρέον-12, Φρέον-10 ) 

έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, καπλαμάδες, 

ταπετσαρίες 

 Φορμαλδεΰδη 

Διαλυτικά για μπογιές, για κόλες, 

πυροσβεστήρες κ.α.  

Methylene chloride, Τολουόλιο,  Φρέον-10 

(σε παλαιότερα προϊόντα) 

   

αντισκωρικά, αποσμητικά χώρου,  1,4-Διχλωροβενζόλιο, Ναφθαλίνη 

απολυμαντικά, καθαριστικά χώρου, 

ηλεκτρικές σκούπες, 

Methylene chloride, PERC, TCE, 

Τολουόλιο, Ξυλόλιο  

σπρέι καθαριστικά, εμπορικοί 

διαλύτες 

Μεθυλική-Αιθυλική  

Κετόνη, 1,1,1-Τριχλωροαιθυλένιο 

Πίνακας 3: VOCs σε εσωτερικούς χώρους που εκπέμπονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

από φυσικές πηγές ,από οικοδομικά υλικά, υλικά καθαρισμού και άλλα  [21] 

 

Έχοντας λάβει υπόψη και τον προηγούμενο πίνακα , εξετάζοντας ένα χαρακτηριστικό 

σύγχρονο περιβάλλον σπιτιού, σχολείου ή οποιουδήποτε αλλού κλειστού κατά 

προτίμηση χώρου όπου υπάρχουν και δραστηριοποιούνται τα παιδιά εντοπίζονται 

αρκετές πτητικές οργανικές ενώσεις σε καταναλωτικά προϊόντα. Κάποια από αυτά είναι: 

 

7.2. Προϊόντα που υπάρχουν κυρίως στο σπίτι 

 

Αποσμητικά χώρου 

 

Τα αποσμητικά χώρου περιέχουν αρωματικές ουσίες και μπορεί να περιέχουν πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOCs). Κάποια αρώματα είναι αλλεργιογόνα. 28 αρώματα, 

πρόσφατα, απαγορεύτηκαν, από την Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Ε., για χρήση, σε 
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καλλυντικά. Η Ε.Ε. δεν έχει, μέχρι τώρα, νομοθετήσει για αυτές τις αρωματικές ουσίες, 

όταν χρησιμοποιούνται, σε αποσμητικά χώρου. 

 

Πετσέτα 

Η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται, για την αποφυγή του τσαλακώματος, στα υφάσματα  

 

Αποσμητικό σώματος 

Το αποσμητικό  μπορεί να περιέχει BHT (butylated hydroxytoluene), το οποίο 

χρησιμοποιείται, κυρίως, ως συντηρητικό και πρόσθετο, σε τρόφιμα και καλλυντικά 

Σαμπουάν, σαπούνι, ενυδατική κρέμα 

Η οδοντόκρεμά , το σαμπουάν, το σαπούνι ή η ενυδατική κρέμα μπορεί να περιέχουν 

parabens. 

 

Βερνίκι νυχιών 

Το βερνίκι νυχιών μας μπορεί να περιέχουν φθαλικούς εστέρες. 

 

Υπολογιστής και εκτυπωτής 

Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής μπορεί να περιέχουν βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας 

(Β.Ε.Φ.). 

 

Παιδικό Δωμάτιο 

Πλαστικά παιχνίδια  

Τα μωρουδιακά και παιδικά παιχνίδια μπορεί να είναι από PVC. Το PVC περιέχει 

φθαλικούς εστέρες: μια ομάδα χημικών ουσιών, που χρησιμοποιείται, στα μαλακά 

πλαστικά. 

Μπιμπερό 

Η πλειονότητα των μπιμπερών κατασκευάζονται από πλαστικό με την τοξική 

δισφαινόλη Α 

 Πάνες 

Οι πάνες του μωρού  μπορεί να περιέχουν πρόσθετη λοσιόν, άρωμα ή χρωστικές ουσίες. 

Οι πάνες μπορεί να περιέχουν BHT - butylated hydroxytoluene 
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Έπιπλα με καπλαμάδες, Γραφείο,  

Η φορμαλδεΰδη μπορεί να βρεθεί σε έπιπλα. 

 

Στρώμα 

Ένα στρώμα και κυρίως με αφρό λατέξ, μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές χημικές 

ουσίες. Μπορεί να περιέχει υπολείμματα βουταδιενίου και νιτροζαμινών. Ένα στρώμα, 

είναι πιθανόν, να περιέχει ένα υψηλό ποσοστό βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας 

(Β.Ε.Φ.) αλλά και φορμαλδεΰδη.  

 

Ρουχισμός 

Πολλά ρούχα είναι κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες ή από μίγμα φυσικών και 

συνθετικών ινών και επεξεργάζονται συχνά με χημικές βαφές και επιβραδυντικά φλόγας 

(flame retardants).  

Παπούτσια 

Η φορμαλδεΰδη, τα αζωχρώματα, οι νιτροζαμίνες, διάφορες πτητικές οργανικές ενώσεις 

(VOCs) και το PVC μπορεί να χρησιμοποιηθούν, στην παραγωγή των παπουτσιών.  

Μπλούζες 

To PVC μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε στάμπες, στις μπλούζες. Δεν υπάρχει νομοθεσία 

της Ε.Ε., που να διέπει τη χρήση PVC, στις στάμπες, σε μπλούζες.  

Πάτωμα βινυλίου 

Το πάτωμα βινυλίου μπορεί να έχει κατασκευαστεί από PVC. Το TBT μπορεί, επίσης, 

να βρεθεί, σε πατώματα βινυλίου. 

 

Μπογιές και βερνίκια 

Οι μπογιές και τα βερνίκια αποτελούνται από ουσίες και υλικά, τα οποία μπορεί να 

έχουν επίδραση, στην υγεία και στο περιβάλλον, κατά την κατασκευή, εφαρμογή και 

εξάτμιση (όταν η μπογιά / το βερνίκι στεγνώνει). Οι περισσότερες μπογιές περιέχουν 

διαλύτη. Πολλές φορές είναι μόνο το νερό, αλλά και το λευκό αλκοόλ, το λάδι από 

εσπεριδοειδή και άλλοι παρόμοιοι οργανικοί διαλύτες, που μπορεί να περιέχονται σε 

μπογιές - ειδικά σε ακρυλικές, αλλά επίσης και σε μπογιές από λάδι λιναρόσπορου. 
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Με βάσει όσα έχουν ήδη αναφερθεί αξίζει να σημειώσουμε πως στην κατηγορία των 

ξύλινων επιφανειών ανήκουν επίσης οι ντουλάπες, τα ράφια, η βιβλιοθήκη που πιθανόν 

να υπάρχει στο παιδικό δωμάτιο, το παιδικό γραφείο, το κρεβάτι ή κούνια. Επίσης στο 

παιδικό δωμάτιο υπάρχουν προϊόντα από ύφασμα όπως είναι οι κουρτίνες, τα σεντόνια, 

το μαξιλάρι, τα χαλιά ή οι μοκέτες, τα παπλώματα και τέλος υφασμάτινες κούκλες ή 

λούτρινα αρκουδάκια τα οποία είναι υπεύθυνα για εκπομπές φθαλικών ενώσεων, 

ενεανυλφαινολών, υπερχλωροαιθυλενίου (PERC), οργανικών ενώσεων του κασσιτέρου 

και ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

 

7.3. Προϊόντα που υπάρχουν κυρίως στο σχολείο 

 

Διορθωτικά υγρά 

Περιέχουν χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 

Μαρκαδόροι 

Περιέχουν ξυλένιο και τολουένιο 

 

Επίσης προϊόντα που πολύ πιθανόν να βρούμε στο σχολείο είναι προϊόντα που 

αποτελούνται από πλαστικό όπως πλαστικά καρεκλάκια, πλαστικά παιχνίδια, ξύλινες 

επιφάνειες που εκπέμπουν φορμαλδεΰδη όπως είναι θρανία, κουκλοθέατρα, καρέκλες, 

ντουλαπάκια, ράφια, ξύλινα παιχνίδια. Επιπλέον υπάρχουν υφασμάτινα προϊόντα όπως 

κουρτίνες, μοκέτες, υφασμάτινες κούκλες. Διαφόρων ειδών χρώματα, μπογιές και κόλες 

που έχουν διαλύτες και άλλες προσμίξεις. Τέλος προϊόντα από χαρτί όπως περιοδικά, 

βιβλία, τετράδια και χαρτόνι που εκπέμπουν φορμαλδεΰδη. 

 

7.4. Προϊόντα που υπάρχουν στο αυτοκίνητο 

 

Προϊόντα που απαντώνται συνήθως σε μεταφορικά μέσα όπως είναι το Ι.Χ. ή το παιδικό 

λεωφορείο είναι υφάσματα από τις ταπετσαρίες των καθισμάτων που συνδέονται άμεσα 

με εκπομπές φθαλικών ενώσεων, οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου και βρωμιούχους 
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επιβραδυντές καύσης, πλαστικά ή πολυμερή μέρη του οχήματος τα οποία συνδέονται με 

εκπομπές φθαλικών ενώσεων, βρωμιούχους επιβραδυντές καύσης και για τα πιο μικρά 

παιδια υπάρχουν τα λεγόμενα παιδικά καθίσματα φτιαγμένα από καουτσούκ τα οποία 

εκπέμπουν ισοπρένιο. Και τέλος πιθανά αρωματικά προϊόντα που εκπέμπουν λιμονένιο 

ή πινένιο. 

 

Ομαδοποιώντας τα παραπάνω καταναλωτικά προϊόντα σε ένα πίνακα με βάση το χώρο 

στον οποίο συνήθως τα βρίσκει κανείς έχουμε: 

 

Σπίτι αποσμητικά χώρου, πετσέτες, αποσμητικά σώματος, 

σαμπουάν, σαπούνια, ενυδατικές κρέμες, βερνίκι 

νυχιών, υπολογιστής και περιφερειακά συστήματα, 

πλαστικά παιχνίδια, μπιμπερό, πάνες, έπιπλα με 

καπλαμάδες, στρώματα, ρουχισμός, παπούτσια, 

μπλούζες, πάτωμα βινυλίου, μπογιές και βερνίκια, 

ντουλάπες, ράφια, βιβλιοθήκη, παιδικό γραφείο, 

κρεβάτι, κούνια, κουρτίνες, σεντόνια, μαξιλάρι, χαλιά, 

μοκέτες, παπλώματα, υφασμάτινες κούκλες, λούτρινα 

αρκουδάκια 

Σχολείο Διορθωτικά υγρά, μαρκαδόροι, πλαστικά καρεκλάκια, 

παιχνίδια, θρανία, κουκλοθέατρα, καρέκλες, 

ντουλαπάκια, ράφια, ξύλινα παιχνίδια, κουρτίνες 

μοκέτες, κούκλες, διαφόρων ειδών χρώματα, μπογιές, 

κόλες, περιοδικά, βιβλία, τετράδια, χαρτόνια, 

πλαστελίνες 

Αυτοκίνητο Ταπετσαρίες καθισμάτων, παιδικά καθίσματα, 

αρωματικά αυτοκινήτου, πλαστικές επιφάνειες, 

καθαριστικά σπρέι 

 

 

  

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
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Προϊόν  Μερικές επικίνδυνες ουσίες που ενδεχομένως περιέχονται και 

εκπέμπονται από τα προϊόντα της διπλανής στήλης 

Αθλητικά 

παπούτσια  

Φθαλικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου  

Απορρυπαντικά – 

καθαριστικά 

πιάτων  

Μοσχοξυλένιο (musk), triclosan  

Απορρυπαντικά 

ρούχων  

Φωσφορικά άλατα, φθαλικές ενώσεις, μοσχοξυλένιο  

Αποσμητικά 

χώρου  

Φθαλικές ενώσεις, μοσχοξυλένιο  

Αρώματα  Φθαλικές ενώσεις, μοσχοξυλένιο  

Αφρός και gel 

ξυρίσματος  

Φθαλικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου, 

μοσχοξυλένιο  

Έπιπλα  Φορμαλδεΰδη, βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσης, ενδοκρινικοί 

διαταράκτες  

Καθαριστικά  Χλώριο, ενεανυλφαινόλες, ενδοκρινικοί διαταράκτες, φθαλικές 

ενώσεις, μοσχοξυλένιο, triclosan  

Καλλυντικά  Φθαλικές ενώσεις, triclosan, οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου  

Κινητά τηλέφωνα  Βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσης, ενδοκρινικοί διαταράκτες, 

φθαλικές ενώσεις  

Κραγιόν  Φθαλικές ενώσεις, τοξικά μέταλλα  

Κρέμες σώματος  Φθαλικές ενώσεις  

Οδοντόκρεμες  Triclosan  

Παιχνίδια  Φθαλικές ενώσεις  

Πιτζάμες  Φθαλικές ενώσεις, ενεανυλφαινόλες  

Πλαστικά  Φθαλικές ενώσεις, βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσεις, τοξικά 

μέταλλα, βιοκτόνα  

Ρούχα από το 

καθαριστήριο  

Υπερχλωροαιθυλένιο (PERC)  

Σαμπουάν  Φθαλικές ενώσεις, μοσχοξυλένιο  
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Σεντόνια  Οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου, βρωμιούχοι επιβραδυντές 

καύσης, ενδοκρινικοί διαταράκτες  

Στρώματα  Οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου, βρωμιούχοι επιβραδυντές 

καύσης, φθαλικές ενώσεις, ενδοκρινικοί διαταράκτες  

Τηλεοράσεις  Βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσης, ενδοκρινικοί διαταράκτες  

Υπολογιστές  Βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσης  

Χαλιά – μοκέτες  Φορμαλδεΰδη, πτητικές οργανικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις του 

κασσιτέρου, βρωμιούχοι επιβραδυντές καύσης, ενδοκρινικοί 

διαταράκτες  

Χρώματα  Ενεανυλφαινόλες, ενδοκρινικοί διαταράκτες, τοξικά μέταλλα, 

χλωριωμένες παραφίνες  

Πίνακας 4: Προϊόντα και επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από αυτά 

 

Τελειώνοντας θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι πιο συχνά εισπνεόμενες ουσίες 

είναι το τολουένιο, η ακετόνη και το βουτάνιο και περιέχονται σε όλα τα παρακάτω: 

 ουσίες στεγνού καθαρίσματος  

 διαλυτικά (ασετόν, νέφτι κ .α)  

 ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα υπό μορφή σπρέι  

 ουσίες που περιέχονται σε κόλλες  

 διορθωτικά υγρά  

 αέριο σε αναπτήρες  

 Σε καθημερινά δηλαδή καταναλωτικά προϊόντα που έρχονται συχνά σε επαφή τα 

σημερινά παιδιά. 
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8. Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των 

δειγμάτων 

8.1. Δειγματοληψία 

8.1.1. Ποιοτικός έλεγχος και εγγύηση ποιότητας 

Υπάρχει μια τάση, λόγω των οικονομικών περιορισμών, να αξιολογηθεί η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας σ’ ένα δωμάτιο, βασισμένη σε έναν ελάχιστο αριθμό μετρήσεων.  Πολύ 

συχνά η ποιότητα των στοιχείων που παράγονται παραμένει ανεπαρκής για οποιοδήποτε 

είδος στατιστικής ανάλυσης. Υπάρχουν εντούτοις μερικά θέματα που πρέπει να 

εκπληρωθούν ως ελάχιστη απαίτηση. Οποιοδήποτε πρωτόκολλο μέτρησης πρέπει να 

δίνει πληροφορίες για τον ποιοτικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Τουλάχιστον το 10% των 

δειγμάτων που λαμβάνονται πρέπει να αντιγραφούν. Η χρήση των προτύπων 

(εσωτερικών και εξωτερικών) και η αποφυγή των μολυσματικών παραγόντων και 

απωλειών κατά τη διάρκεια δειγματοληψίας και αποθήκευσης, πρέπει επίσης να είναι 

τεκμηριωμένες. 

Ο ποιοτικός έλεγχος και η εγγύηση ποιότητας (Quality Control/Quality Assurance, 

QC/QA) αποτελούν ένα ακέραιο και σημαντικό μέρος από ολόκληρη τη στρατηγική και 

τη διαχείριση δειγματοληψίας. Γενικά οι κανόνες που εφαρμόζονται στις μετρήσεις για 

τον αέρα των επαγγελματικών και υπαίθριων χώρων, πρέπει να ακολουθηθούν και στις 

μετρήσεις των εσωτερικών χώρων. Η έκταση της εργασίας QC/QA εξαρτάται 

σημαντικά από το στόχο δειγματοληψίας και άλλους σχετικούς παράγοντες. Πρέπει να 

εφαρμόζονται οι μέθοδοι ή οι οδηγίες όπου αυτές είναι ήδη διαθέσιμες (Thorsen και 

Mοlhave 1987, VDI 1991, HSE 1992). 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά θέματα που μελετώνται όσον αφορά το QC/QA των 

μετρήσεων των VOCs είναι: προσδιορισμός δειγματοληψίας, στόχοι δεδομένων 

ποιότητας, κριτήρια σχεδιασμού δειγματοληψίας, μέσα δειγματοληψίας, θέση 

δειγματοληψίας και χημική ανάλυση. 
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8.1.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας 

Το επίπεδο και η ομοιογένεια της συγκέντρωσης VOCs σε ένα δωμάτιο εξαρτώνται από 

διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και το ίδιο συμβαίνει και σε θάλαμο μικρού όγκου 

. Μερικές από αυτές έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στις εκπομπές, άλλες επηρεάζουν 

τη διάλυση και μίξη των VOCs σε ένα δωμάτιο ή θάλαμο μικρού όγκου, επιδρώντας 

έτσι στα αποτελέσματα.  

Οι εκπομπές από μια πηγή μπορεί να εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την 

επιφανειακή ταχύτητα του αέρα. Οι παρευρισκόμενοι στο πείραμα και αντίστοιχα στο 

δωμάτιο όπου αυτό πραγματοποιείται και οι δραστηριότητές τους είναι πηγές VOCs. 

Αντίστοιχα όταν το πείραμα πραγματοποιείται σε θάλαμο μικρής κλίμακας οι 

παρευρισκόμενοι και οι δραστηριότητές τους δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου το 

πείραμα.  Όταν υπάρχει μια ισχυρή πηγή σε μια θέση μακριά από παράθυρα και πόρτες, 

μπορεί να αναπτυχθεί μια βαθμωτή μεταβολή συγκέντρωσης αντίστοιχα μεταβολή 

συγκέντρωσης έχω στο θάλαμο εάν δεν είναι καλά μονωμένος. Η αύξηση του 

εξαερισμού με το άνοιγμα ενός παραθύρου μειώνει τη συγκέντρωση των VOCs, το ίδιο 

συμβαίνει και στο θάλαμο μικρού όγκου εάν ανοίξω κάποια τρύπα . Απ’ την άλλη 

μεριά, εάν το δωμάτιο είναι μηχανικά αερισμένο η αύξηση του ρυθμού εξαερισμού 

μπορεί εκτός από τη μείωση της μέσης συγκέντρωσης VOCs, να βελτιώσει την ανάμιξη 

αέρα. Οι μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας σε ένα δωμάτιο μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στη ανάμιξη και ως εκ τούτου στη χωρική κατανομή των VOCs. Πρέπει επίσης να 

ληφθεί υπόψη ότι η συμπεριφορά των κατοίκων και οι δραστηριότητες τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της δραστηριότητας δειγματοληψίας, μπορεί να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού 

VOCs στον εσωτερικό αέρα εξαρτώνται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και 

κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, και δεδομένου ότι αυτές μπορεί να επηρεαστούν 

από παράγοντες που προαναφέραμε, είναι απαραίτητο να εξεταστούν και να 

διευκρινισθούν αυτές οι συνθήκες πριν από τη μέτρηση. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή 

στη περίπτωση που ο χώρος δειγματοληψίας είναι ένα δωμάτιο εάν όμως η επιλογή του 

χώρου μας για το πείραμα είναι ένας γυάλινος θάλαμος 50,9 λίτρων τότε οι  

περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις εκπομπές είναι η 

θερμοκρασία, η υγρασία, και η επιφανειακή ταχύτητα του αέρα. 
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8.1.3 Επιλογή χώρων δειγματοληψίας  

Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι εσωτερικών χώρων που χρησιμοποιούνται από το ευρύ 

κοινό. Ένας εσωτερικός χώρος μπορεί να αναφέρεται σε ένα ολόκληρο κτίριο ή σε ένα 

μέρος του κτιρίου που είναι χωρισμένο από το υπόλοιπο και ανεξάρτητο όσον αφορά 

τον εξαερισμό ή τον κλιματισμό. Παραδείγματα τμημάτων κτιρίου όπως αναφέρονται, 

είναι διαμερίσματα ή τμήματα κτιρίου γραφείων με ξεχωριστό σύστημα εξαερισμού ή 

κλιματισμού. Τα παραδείγματα των εσωτερικών χώρων είναι κτίρια κατοικιών, χώροι 

συγκέντρωσης κοινού όπως τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία και τα γραφεία, μεταφορικά 

μέσα όπως τα αυτοκίνητα, τα τραίνα και τα αεροπλάνα, ψυχαγωγικά μέσα όπως τα 

τροχόσπιτα και οι βάρκες αναψυχής. Κάθε τύπος εσωτερικού χώρου έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. 

Δεδομένου ότι ο αριθμός δειγμάτων που μπορεί να ληφθεί γενικά είναι περιορισμένος, η 

επιλογή χώρων για τη δειγματοληψία γίνεται απαραίτητη. Η επιλογή χώρων μπορεί να 

είναι προφανής ανάλογα με το σκοπό της μελέτης π.χ., εάν οι καταγγελίες συνδέονται 

με συγκεκριμένο δωμάτιο ή υπάρχει ενδιαφέρον για τη συμβολή από μια συγκεκριμένη 

πηγή εκπομπής εσωτερικού χώρου.  

Όταν δεν δίνεται καμία συγκεκριμένη οδηγία σε μια έρευνα ιδιωτικού σπιτιού, το 

καθιστικό και η κρεβατοκάμαρα πρέπει κανονικά να συστήνονται για τη δειγματοληψία 

των VOCs. Το καθιστικό είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή εάν μπορεί να επιλεχθεί 

μόνο ένας χώρος, δεδομένου ότι πολλές από τις διαδικασίες εκπομπής VOCs 

λαμβάνουν χώρα εκεί. Επιπλέον στις περισσότερες μελέτες για την ύπαρξη VOCs σε 

σπίτια, ο αέρας των καθιστικών έχει αναλυθεί και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμα 

στοιχεία αναφοράς. Όποιο δωμάτιο κι αν επιλεγεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 

δείγμα μπορεί να επηρεαστεί από VOCs που μεταφέρονται από άλλα μέρη του κτιρίου. 

Παρόμοια λογική για την επιλογή χώρων πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους τύπους 

κτιρίων. 

Σε μηχανικά αερισμένα ή κλιματιζόμενα κτίρια χωρίς συγκεκριμένες καταγγελίες, 

συστήνεται οι θέσεις δειγματοληψίας να επιλέγονται προσεκτικά έτσι ώστε να είναι 

αντιπροσωπευτικές του συνολικού κτιρίου ή του υπό μελέτη περιβάλλοντος. Πρέπει 

τουλάχιστον να υπάρξει ένα δείγμα για κάθε πάτωμα και τοίχο ή ένα δείγμα ανά ομάδα 

δωματίων με τον ίδιο κλιματισμό ή για κάθε σύνολο δωματίων της ιδίας 
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δραστηριότητας. Πρέπει να θεωρηθεί ότι μια σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση 

VOCs μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ του εισερχόμενου αέρα και του αέρα στο δωμάτιο. 

Απ’ την άλλη μεριά το σύστημα εξαερισμού  από μόνο του, έχει αναφερθεί ως μια πηγή 

εκπομπής VOCs. 

 

8.1.4 Θέση της δειγματοληπτικής συσκευής 

Οι συγκεντρώσεις μολυσματικών ουσιών σε ένα δωμάτιο συχνά δεν είναι ομοιογενείς, 

π.χ. επειδή υπάρχει ανεπαρκής ανάμιξη. Οι μεταβολές τοπικής συγκέντρωσης λόγω των 

εξαρτώμενων από δραστηριότητες εκπομπών, της ανομοιόμορφης θέρμανσης, της 

χαμηλής αποδοτικότητας εξαερισμού, των παραθύρων, κ.λπ. είναι συνηθισμένες 

καταστάσεις. Επιπλέον, οι περισσότεροι VOCs εκπέμπονται από σημειακές πηγές και 

μια ισχυρή πηγή θα προκαλέσει μεταβολή της συγκέντρωσης γύρω από την πηγή, π.χ., 

ένα μηχάνημα γραφείου, ένας βόλος ναφθαλίνης ή ένας διαλύτης που χρησιμοποιούνται 

σε εργασίες (Rodes et al., 1991). Επομένως η θέση μιας δειγματοληπτικής συσκευής 

μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας μέτρησης. Η επιλογή της πιο κατάλληλης 

θέσης εξαρτάται από το στόχο της μέτρησης. Δύο θέσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

των περισσότερων στόχων μέτρησης: 

• Θέση ζώνης αναπνοής 

Οι στόχοι των περισσότερων μετρήσεων απαιτούν τον προσδιορισμό των 

συγκεντρώσεων VOCs σε μια θέση όπου ο αέρας εισπνέεται από τους ανθρώπους. 

Στο εξής αυτή η θέση θα καλείται «θέση ζώνης αναπνοής». Είναι χαρακτηριστικά 

μια θέση 1 - 1.5 μ. πάνω από το επίπεδο δαπέδου στο κέντρο ενός δωματίου, στο 

κέντρο του τραπεζιού σε μια τραπεζαρία, στο κέντρο των καθισμάτων σε  ένα 

καθιστικό ή περίπου 30-50 εκατ. επάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού σε ένα 

υπνοδωμάτιο. Σε μια κουζίνα αυτή η θέση μπορεί να είναι είτε 1.2-1.7 μ. πάνω από 

το επίπεδο δαπέδων στο κέντρο, είτε στην κύρια θέση εργασίας. Η προσωπική 

δειγματοληψία όπως χρησιμοποιείται στο περιβάλλον εργασίας, για μερικούς από 

τους στόχους δειγματοληψίας θεωρείται η καλύτερη επιλογή. 

 Θέση πηγής 
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Η αναγνώριση μιας πηγής που θεωρείται ότι έχει μια σημαντική και ανεπιθύμητη 

συμβολή στην ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων από VOCs, απαιτεί μια 

διαφορετική επιλογή της θέσης δειγματοληψίας. Η αναγνώριση πηγής είναι 

διαδικασία δύο σταδίων. Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί η πηγή, π.χ. από υπόθεση 

βασισμένη σε προηγούμενες έρευνες ή με τη βοήθεια ενός φορητού οργάνου 

ελέγχου όπως έναν ανιχνευτή φωτοϊονισμού. Κατόπιν λαμβάνεται ένα δείγμα όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στο κέντρο της περιοχής εκπέμποντος ανοίγματος ή 

επιφάνειας. Αυτή η θέση καλείται «θέση πηγής». Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 

η τοποθεσία της πηγής έχει αξιολογηθεί σωστά και για να υπολογιστεί η συμβολή 

της πηγής στην συγκέντρωση VOCs στον εσωτερικό χώρο, το δείγμα που 

λαμβάνεται στη θέση πηγής μπορεί να συγκριθεί με ένα δείγμα που λαμβάνεται στη 

θέση ζώνης αναπνοής. Εάν η πιθανή πηγή είναι μια σχεδόν επίπεδη επιφάνεια, η 

χρήση μιας φορητής μονάδας ελέγχου εκπομπών (FLEC) θα επέτρεπε τη μέτρηση 

του ρυθμού εκπομπής VOCs σε κάθε πλευρά (Wolkoff et al., 1991). Εναλλακτικά, 

είναι δυνατόν να αφαιρεθεί μέρος της πιθανής πηγής για έλεγχο στο εργαστήριο 

αφότου έχει ολοκληρωθεί η δειγματοληψία αέρα. (Εάν καμία από τις δύο επιλογές 

δεν είναι δυνατή, οι εργαστηριακοί έλεγχοι των ίδιων υλικών ή των προϊόντων 

μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εκπομπή πηγής.) 

Ιδιαίτεροι στόχοι μπορούν να απαιτούν δειγματοληψία σε διαφορετικές θέσεις από 

αυτές που προαναφέραμε. Προκειμένου να ελεγχθεί εάν οι μεταβολές συγκέντρωσης 

VOCs σχετίζονται με καταγγελίες για την ποιότητα αέρα σε χώρους όπου οι 

άνθρωποι συχνά κινούνται μεταξύ διαφορετικών θέσεων, μπορεί να απαιτηθεί να 

ληφθούν τα δείγματα σε αρκετές θέσεις και ύψη πάνω από το επίπεδο δαπέδων 

(Noma et al., 1988). Επίσης  πρέπει να σημειωθεί η δυνατότητα ορισμένων 

δειγματοληπτικών συσκευών να επηρεάζονται από τους κατοίκους κατά τη διάρκεια 

της δειγματοληψίας  

8.1.5. Διάρκεια, χρόνος και συχνότητα δειγματοληψίας 

Γενικά 

Μέχρι πιο σημείο οι περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αέρα εσωτερικού 

χώρου εξαρτάται από τη διάρκεια δειγματοληψίας. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια 
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δειγματοληψίας τόσο λιγότερο σημαντική γίνεται η επίδραση των συνθηκών πριν τη 

δειγματοληψία και τόσο σημαντικότερες είναι οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας, και αντίστροφα. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες πριν από τη 

δειγματοληψία έχουν συνήθως μια αμελητέα επιρροή σε ένα δείγμα που λαμβάνεται 

κατά τη διάρκεια δεκαπενθήμερου, ενώ θα καθορίσουν έντονα το αποτέλεσμα ενός 

δείγματος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια λίγων λεπτών. 

Η διάρκεια δειγματοληψίας εξαρτάται σαφώς από τους στόχους της δειγματοληψίας, 

αλλά είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με την ευαισθησία της αναλυτικής μεθόδου, 

τη σταθερότητα των δειγμάτων και τους όγκους των ενώσεων που μας ενδιαφέρουν 

στο ειδικό απορροφητικό υλικό. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει μέχρι κάποιο βαθμό να 

επιδρούν σε αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους δειγματοληψίας. 

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η βραχυπρόθεσμη δειγματοληψία μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια ευαισθησίας, ενώ κατά τη διάρκεια της μακροπρόθεσμης  

δειγματοληψίας μερικοί ρύποι που μας ενδιαφέρουν μπορεί να μην συλλεχθούν 

ποσοτικά. 

Η διάρκεια δειγματοληψίας θεωρείται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, καθώς 

υπάρχουν υποψίες ότι οι επιπτώσεις στην υγεία σχετίζονται με την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας των εσωτερικών χώρων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

βραχυπρόθεσμη δειγματοληψία οδηγεί εύκολα σε διαστρέβλωση της «αληθινής» 

μέσης τιμής, λόγω του επιλεγμένου χρόνου δειγματοληψίας. Απ’ την άλλη μεριά η 

μακροπρόθεσμη δειγματοληψία οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών για τη χρονική 

μεταβολή της συγκέντρωσης και συγκεκριμένα για τις μέγιστες συγκεντρώσεις. 

Τα βραχυπρόθεσμα δείγματα (μέχρι περίπου 60 min.) πρέπει κατά προτίμηση να 

ληφθούν στις μέγιστες συγκεντρώσεις, που πιθανώς είναι η αιτία οποιασδήποτε 

δυσμενούς συνέπειας. Συνεχής βραχυπρόθεσμη δειγματοληψία μπορεί να είναι 

κατάλληλη για πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση συγκεντρώσεων, όταν 

μάλιστα αναμένεται η εκπομπή μολυσματικής πηγής να μεταβάλλεται σημαντικά με 

την πάροδο του χρόνου. 

Η μακροπρόθεσμη δειγματοληψία (για αρκετές ώρες μέχρι μερικές εβδομάδες) είναι 

κατάλληλη να αξιολογήσει τις μέσες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού ρύπου. Είναι 
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κατάλληλη για έρευνες ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων, όταν μάλιστα 

εμπλέκονται χρόνια αποτελέσματα. 

Όταν ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς 

χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες, η διάρκεια δειγματοληψίας πρέπει να είναι 

σύμφωνη με αυτήν που εφαρμόζεται στον καθορισμό της τιμής αναφοράς. 

Εάν πραγματοποιείται βραχυπρόθεσμη δειγματοληψία, πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη οι ανθρώπινες δραστηριότητες που δίνουν αφορμή για τις εκπομπές 

VOCs και οι περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο των 

VOCs: η ώρα της ημέρας, η εποχή, η κατάσταση εξαερισμού, η ανθρώπινη 

παρουσία και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Για την έρευνα της πιθανής επίδρασης 

των VOCs εσωτερικών χώρων, τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω ενός 

ερωτηματολογίου μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα.  

Σχετικά με τη συχνότητα δειγματοληψίας, ένα ενιαίο δείγμα είναι σπάνια επαρκές 

για την αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας του εσωτερικού χώρου. Για 

πρακτικούς λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό περιορισμό του 

προϋπολογισμού και του εργατικού δυναμικού που διατίθεται, ο αριθμός δειγμάτων 

θα παραμείνει γενικά μικρός. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η τάξη της 

αβεβαιότητας ενός αποτελέσματος είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την 

τετραγωνική ρίζα του αριθμού δειγμάτων. Πρέπει να εξεταστούν δύο περίοδοι 

δειγματοληψίας (καλοκαίρι και χειμώνας), εάν αναμένονται σημαντικές εποχιακές 

μεταβολές. 

      8.1.6. Προσροφητικά 

Η επιλογή του προσροφητικού είναι βασικό μέρος της στρατηγικής μέτρησης και 

δειγματοληψίας. Επομένως τα προσροφητικά πρέπει να επιλέγονται πολύ 

προσεκτικά. Είναι διαθέσιμα για χρήση διάφορα προσροφητικά υλικά, ατομικά ή σε 

συνδυασμό. Οι γενικοί τύποι είναι ανόργανα προσροφητικά, πορώδη υλικά 

βασισμένα στον άνθρακα και οργανικά πολυμερή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορα προσροφητικά για τη συλλογή οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις 

ανάγκες και το σημείο βρασμού, συμπεριλαμβανομένων: Tenax, άνθρακας 
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εμποτισμένος με γραφίτη, Porapak, ενεργοποιημένος άνθρακας, Ambersorb. Το 

σημείο βρασμού της εκάστοτε ένωσης που μας ενδιαφέρει καθορίζει ποια 

προσροφητικά θα χρησιμοποιηθούν. Η περιοχή επιφάνειας ενός προσροφητικού 

ασκεί επίσης επίδραση στο ποσό μιας δεδομένης ουσίας που μπορεί να 

κατακρατηθεί από το μέσο, καθώς επίσης και την πολικότητα επιφάνειας. 

Τα βασισμένα σε άνθρακα προσροφητικά με μεγάλο εμβαδόν είναι χρήσιμα για να 

παγιδέψουν ενώσεις με πολύ χαμηλό σημείο βρασμού, ενώ γίνεται δύσκολο να 

εκροφηθούν ουσίες με υψηλότερα σημεία βρασμού. Πορώδη πολυμερή σώματα με 

μια συγκριτικά μικρή περιοχή επιφάνειας επιτρέπουν την προσρόφηση και την 

εκρόφηση των ενώσεων υψηλού σημείου βρασμού όπως οι γλυκόλες και οι 

φθαλικοί εστέρες. Απ’ την άλλη μεριά είναι δύσκολο να επιλεχτούν ως δείγμα οι 

ενώσεις χαμηλού σημείου βρασμού, όπως τα C2-C5 αλκάνια. 

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των προσροφητικών, καθιστούν αναγκαία την 

προσεκτική επιλογή του σωστού μέσου προσρόφησης για ένα δεδομένο μίγμα. Η 

συλλογή με Tenax TA που ακολουθείται από θερμοεκρόφηση είναι η πιο κοινά 

χρησιμοποιημένη για τον προσδιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). 

Διατίθενται στο εμπόριο σωλήνες που περιέχουν δύο ή περισσότερα προσροφητικά 

για να διατηρήσουν μια ευρεία σειρά VOCs, BTEX και αλδεϋδών. Παρά τα αρκετά 

πλεονεκτήματα τέτοιων μικτών προσροφητικών σωλήνων, είναι γνωστά διάφορα 

μειονεκτήματα. Τα προσροφητικά υλικά στον ίδιο σωλήνα διαφέρουν ως προς τη 

βέλτιστη θερμοκρασία εκρόφησής τους. Η υψηλή υγρασία μπορεί επίσης να 

προκαλέσει προβλήματα, ειδικά όταν περιλαμβάνεται προσροφητικό για πολικές 

ενώσεις.  

Για την επιλογή προσροφητικού υλικού, πρέπει να μελετηθεί η ανάκτηση 

διαφορετικών VOCs. Η ανάκτηση εξαρτάται από το σημαντικό όγκο, τις χημικές 

αντιδράσεις των ενώσεων που ελήφθησαν με τη δειγματοληψία στο προσροφητικό 

υλικό και την αποδοτικότητα εκρόφησής. Οι σημαντικοί όγκοι εξαρτώνται από τη 

θερμοκρασία και μπορούν να επηρεαστούν από συγκεκριμένες ενέργειες 

εκτοπίσεων (Rothweiler et al., 1990).  
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8.1.7. Παθητική – Ενεργητική δειγματοληψία 

8.1.7.1. Γενικά 

Για τη συλλογή αερομεταφερόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) 

χρησιμοποιείται η παθητική (passive) και η ενεργητική (active) δειγματοληψία. Η 

επιλογή της δειγματοληπτικής μεθόδου εξαρτάται από το στόχο μιας έρευνας, τα 

VOCs για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον, τα διαθέσιμα χρήματα και το εργατικό 

δυναμικό. Πρέπει να αποφευχθεί η διαταραχή του εσωτερικού περιβάλλοντος ενώ 

συλλέγονται τα δείγματα, όπως η αυξανόμενη κυκλοφορία αέρα ή η διαφορετική 

συμπεριφορά των κατοίκων, διαφορετικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές 

τιμές των αναλυτικών αποτελεσμάτων. 

Παρακάτω, αναφέρονται τα κύρια σημεία που εξετάζονται στην επιλογή 

κατάλληλης μεθόδου. 

8.1.7.2. Παθητική δειγματοληψία (Passive sampling) 

Η παθητική δειγματοληψία έχει κερδίσει τη δημοτικότητα επειδή δεν χρειάζεται 

αντλία για τη συλλογή δειγμάτων, διαδικασίες όπως η βαθμονόμηση ροής 

εξαλείφονται (μειώνοντας τα έξοδα), μεγάλος αριθμός παθητικών δειγματοληπτικών 

συσκευών παρατάσσεται εύκολα και τα ολοκληρωμένα δείγματα μπορούν να 

συλλεχθούν πέρα από μια σειρά των περιόδων δειγματοληψίας. Οι συσκευές αυτές 

είναι αρκετά ανέξοδες, ελαφριές, απλές στη λειτουργία και μπορούν να 

τοποθετηθούν σχεδόν παντού ή να τις διευθύνει ένα άτομο για προσωπικό έλεγχο. 

Επιπλέον, η λειτουργία είναι πολύ απλή, έχουν καθιερωθεί μαθηματικά μοντέλα για 

τις δειγματοληπτικές συσκευές διάχυσης, κατάλληλα σχέδια ανθεκτικά σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η καθίζηση, το φως του ήλιου, 

ο αέρας, η υγρασία και είναι διαθέσιμες πολλές μέθοδοι για ένα αυξανόμενο σύνολο 

ενώσεων (π.χ., VOCs, αλδεΰδες, όζον και διοξείδιο του αζώτου). Κατά τη διάρκεια 

της δειγματοληψίας δεν απαιτείται καμία πρόσθετη συσκευή, και αυτό βοηθά στη 

μείωση του κόστους. Μετά από την ανάλυση η δειγματοληπτική συσκευή μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά συνολικά 12 φορές. Το γεγονός αυτό 

βοηθά στην περαιτέρω μείωση του κόστους. Η χρήση ενός μπουκαλιού με βιδωτό 

καπάκι καθιστά εύκολη τη γρήγορη εκκίνηση και το τέλος της δειγματοληψίας. Το 
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μεγάλο διάστημα δειγματοληψίας περιγράφει την προσωπική έκθεση σε  VOCs, 

πολύ καλύτερα και περιεκτικά από ότι μια βραχυπρόθεσμη μέτρηση.  

Οι παθητικές δειγματοληπτικές συσκευές (Seifert, 1987) αποτελούνται από τα 

προσροφητικά που περιλαμβάνονται σε έναν λεπτό σωλήνα. Η διατομή του σωλήνα 

και η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος του σωλήνα και της επιφάνειας 

προσροφητικών καθορίζει το ρυθμό δειγματοληψίας της παθητικής 

δειγματοληπτικής συσκευής. Στην παθητική δειγματοληψία, οι αναλύσεις ροής 

μέσω συλλεκτικού μέσου χωρίς καμία δύναμη ακολουθούν τον πρώτο νόμο του 

Fick (Gorecki και Namiesnik 2002).  

Οι περισσότερες εφαρμογές παθητικής ή διάχυτης δειγματοληπτικής συσκευής 

έχουν χρησιμοποιήσει προσροφητικά επιτυγχάνοντας ρυθμούς δειγματοληψίας από 

25 έως 35 ml/min. Εντούτοις, η επιλογή στερεών προσροφητικών υλικών είναι 

περιορισμένη. Τα περισσότερα προσροφητικά κατάλληλα για τη θερμική εκρόφηση 

έχουν χαμηλούς όγκους διατήρησης και συγκεκριμένες περιοχές επιφάνειας από 

άνθρακα, κατά συνέπεια για να διατηρήσουν ένα σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας, τα 

προσροφητικά υλικά πρέπει να είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να  κρατούν τη 

συγκέντρωση προσροφημένης ουσίας στην προσροφητική επιφάνεια όσο το 

δυνατόν χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι προσροφητικών όπως τα Carboxen TM 1000, Carbosieve TM G, 

Carbosieve S HI, Carbotrap TM Β και ενεργοποιημένος άνθρακας για ένα ευρύ 

φάσμα θερμοκρασιών, ενώ τα πιο κοινά που χρησιμοποιούνται είναι τα Tenax TA 

και GR. Το Carboxen 1000 είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό VOCs με 

χαμηλής τάξης σημεία βρασμού, από το CFC12 ως το εξάνιο, ενώ το Carbotrap Β 

είναι κατάλληλο για VOCs, από το εξάνιο ως το 1,4-διχλωροβενζόλιο. Τα όρια της 

ανίχνευσης με Carboxen 1000 και Carbotrap Β είναι 0.036-0.046 και 0.0035-0.014 

ppb, αντίστοιχα για μια δειγματοληψία διάρκειας 24h. To Tenax TA είναι 

προσροφητικό υλικό ιδιαίτερα χρήσιμο για την παγίδευση των πτητικών οργανικών 

ενώσεων, που περιέχονται σε δείγματα υψηλής υγρασίας.  

 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες αέρα εσωτερικών χώρων επιδρούν και τροποποιούν 

τη διάχυση των VOCs επάνω στη δειγματοληπτική συσκευή. Τέτοιες παράμετροι 
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που  επιδρούν είναι η υγρασία, η θερμοκρασία και η γραμμική ταχύτητα στην 

επιφάνεια της δειγματοληπτικής συσκευής.   

Από την ανάπτυξη του σύγχρονου παθητικού δειγματολήπτη ατμού, των Palmes και 

Gunnison (1973), οι παθητικές δειγματοληπτικές συσκευές έχουν γίνει ένα 

καθιερωμένο εργαλείο. Πρόσφατες εφαρμογές έχουν επεκταθεί σε περιβάλλον όπου 

οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαμηλότερες, π.χ., αέρας εσωτερικών χώρων και 

περιβαλλοντικός αέρας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται  για να επιτύχουν χαμηλά 

όρια ανίχνευσης, περιλαμβάνουν μεγάλες περιόδους δειγματοληψίας, υψηλούς 

ρυθμούς, ειδικές εργαστηριακές τεχνικές και βαθμονομήσεις συγκεκριμένων 

ενώσεων. Η επιτυχία στις εφαρμογές για χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να 

ενισχυθεί με τη χρήση προσροφητικών που μπορούν να εκροφηθούν θερμικά, 

επιτρέποντας μεγάλες αυξήσεις στην ευαισθησία, αφού ουσιαστικά από ολόκληρο 

το δείγμα που είναι διαθέσιμο απαιτούνται για ανάλυση μόνο μερικά ng. 

Ένα είδος παθητικής δειγματοληπτική συσκευής είναι και το Radiello που 

χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία των καρβονυλικών ενώσεων. Αυτή η υψηλού 

ποσοστού λήψης, ακτινωτή δειγματοληπτική συσκευή, αποτελείται από έναν 

εσωτερικό κάλυκα πυριτίου που εμποτίζεται με 2.4-DNPH (dinitrophenylhydrazine) 

και περικλείεται από ένα εξωτερικό, πορώδες, κυλινδρικό σώμα. Η συγκεκριμένη 

δειγματοληπτική συσκευή λειτουργεί με αυτόματη μεταφορά των μορίων αέρα 

μέσω φράγματος διάχυσης. Όταν το Radiello εκτίθεται απαιτείται η γνώση μόνο της 

ημέρας και του χρόνου αρχής και τέλους έκθεσης (Cocheo et al.1996). Η ακτινωτή 

διάχυτη δειγματοληπτική συσκευή είναι ήσυχη και μικρή σε σχέση με τους ενεργούς 

δειγματολήπτες και επομένως γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από τους κατοίκους των 

υπό μελέτη κτιρίων.  

 Ένας άλλος τύπος συσκευής είναι αυτός της προσωπικής διάχυτης              

δειγματοληψίας (DSD-VOC). Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για τη συλλογή 

VOCs χαμηλού επιπέδου. Οι προσωπικές δειγματοληπτικές διάχυσης αναπτύχθηκαν 

αρχικά, για να υπολογίσουν την έκθεση των ατόμων στον εργασιακό χώρο (π.χ. 

Lautenberger et al. 1980, Brown et al. 1981, Rodriguez et al. 1982, Asida et al. 

1986). Σχεδιάστηκαν σαν φορητές και αθόρυβες συσκευές, χωρίς παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, κατάλληλες για τη μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

εσωτερικών χώρων. Αυτή η συσκευή δειγματοληψίας αποτελείται από δύο μέρη, 
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ένα μέρος έκθεσης κατασκευασμένο από πορώδες φίλτρο polytetrafluoroethylene 

(PTFE) και ένα μέρος ανάλυσης κατασκευασμένο από σωλήνωση ανοξείδωτου 

χάλυβα. Το DSD-VOC συλλέγει VOCs μέσω μηχανισμού μοριακής διάχυσης. Η 

συλλογή ελέγχεται με μετακίνηση του προσροφητικού από το τμήμα έκθεσης στο 

τμήμα ανάλυσης με την αλλαγή θέσης του DSD-VOC. Η μέθοδος DSD-VOC έχει 

το πλεονέκτημα της υψηλής ευαισθησίας, της ικανοποιητικής ακρίβειας, της 

ακεραιότητας δειγμάτων και της ευκολίας της λειτουργίας. 

Μία άλλη παθητική δειγματοληπτική συσκευή είναι η SKC Ultra II, που αποτελείται 

από το στερεό προσροφητικό υλικό, κατάλληλο για τη συλλογή του συνόλου των 

ενώσεων που βρίσκονται σε μία κατοικία, με εσωτερικές τρύπες που επιτρέπουν τον 

έλεγχο της διάχυσης και τη συλλογή των VOCs.  Τα φιαλίδια προσροφητικού 

υλικού SKC, είναι γεμάτα με καθαρό προσροφητικό υλικό κατάλληλο για τη 

συλλογή και τη θερμική εκρόφηση των ενώσεων στόχων. Ο ρυθμός δειγματοληψίας 

ποικίλλει ανάλογα με την ένωση, ενώ ο μέσος ρυθμός είναι περίπου 13 ml/min. Ο 

χρόνος δειγματοληψίας κυμαίνεται μεταξύ 8 και 24 ωρών.  

     8.1.7.3. Ενεργητική δειγματοληψία (Active sampling)  

Η ενεργητική δειγματοληψία πραγματοποιείται με τη χρήση μιας αντλίας 

σχεδιασμένης για καθορισμένο όγκο αέρα, που λαμβάνει δείγμα μέσω 

προσροφητικού σωλήνα με συγκεκριμένο, συνήθως χαμηλό ρυθμό ροής αέρα.  

Εντούτοις, ο εξοπλισμός είναι μάλλον ακριβός, και πρέπει να ελέγχεται και να 

επικυρώνεται για τη σταθερότητα της ροής αέρα και του όγκου. Ο θόρυβος από την 

αντλία δειγματοληψίας μπορεί να είναι ενοχλητικός κατά τη διάρκεια 

μακροπρόθεσμης δειγματοληψίας και είναι επομένως μια σημαντική παράμετρος για 

την επιλογή αντλιών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων προσροφητικών για την 

ενεργητική δειγματοληψία. Η ενεργητική δειγματοληψία συνήθως εκτελείται όταν 

απαιτούνται οι βραχυπρόθεσμοι μέσοι όροι (Crump και Madany, 1993). Τα 

βραχυπρόθεσμα δείγματα προτιμώνται όταν αναμένονται αυξανόμενες ή μεταβλητές 

συγκεντρώσεις και απαιτείται χρονικός διαχωρισμός (Wolkoff, 1990b). 

Πρόσφατα οι τεχνικές θερμικής εκρόφησης έχουν γίνει αρκετά τυποποιημένες για τη 

δειγματοληψία του περιβαλλοντικού αέρα και του αέρα εσωτερικών χώρων και 
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έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αναφοράς και κατάλληλα πρότυπα για χαμηλές (ppb) 

συγκεντρώσεις. Η US EPA συστήνει κατανεμημένους όγκους δειγμάτων, 

συγκεκριμένο ρυθμό ροής δείγματος στα 16.67 και 66.7 ml/min, για δείγματα 2 

ωρών και όγκους 1 και 4 1, αντίστοιχα. Τα πρότυπα του ISO συστήνουν να 

επιλέγεται μέσα στον όγκο δειγμάτων, όγκος αέρα μεταξύ 1 και 10 l (<70% του 5% 

του σημαντικού όγκου) και να επιτυγχάνεται μια συνολική λήψη <1 mg. 

Συγκεκριμένοι ρυθμοί ροής δεν συστήνονται, αν και οι όγκοι μειώνονται ουσιαστικά 

στα ποσοστά ροής <5 και >500 ml/min.  

Μια αντλία δειγματοληψίας αέρα ικανή για δειγματοληψία με δύο σωλήνες 

παράλληλα με διαφορετικό ρυθμό ροής είναι η SKC 224-44XR παγκόσμια 

δειγματοληπτική συσκευή με διπλή χαμηλή ροή και η SKC AirChek 2000 

δειγματοληπτική συσκευή με ελεγκτή σταθερής πίεσης. Οι προσροφητικοί σωλήνες 

είναι από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων 

με συμπιεσμένο στο κεντρικό τμήμα περισσότερο από 200mg στερεού 

προσροφητικού υλικού. Οι σωλήνες πρέπει να είναι ατομικά αριθμημένοι και να 

παρουσιάζουν την κατεύθυνση της ροής. Οι δύο σωλήνες με ανεξάρτητο έλεγχο 

ροής, λειτουργούν παράλληλα, για να επιτύχουν όγκους δειγμάτων 1 και 4 λίτρων. 

Οι χαρακτηριστικοί ρυθμοί ροής περιλαμβάνουν 16.7 ml/min για τη συλλογή 1 l 

αέρα σε 1 ώρα και 66.7 ml/min για τη συλλογή 4 l αέρα σε 1 ώρα. O xρόνος 

δειγματοληψίας είναι 1 ώρα. Ικανότητα των δειγματοληπτικών συσκευών ποικίλλει 

ανάλογα με την ένωση 

8.1.7.4. Σύγκριση Παθητικής – Ενεργητικής δειγματοληψίας 

Η παθητική δειγματοληψία μπορεί να εξασφαλίζει αποτελέσματα που θεωρούνται 

ιδιαίτερα ακριβή στην ενεργητική δειγματοληψία (Zabiegala et al., 2002). Ακόμη 

είναι χαμηλού κόστους τεχνική, με απλή λειτουργία και με εφαρμογή σε 

οποιαδήποτε περιοχή. Αντίθετα ο εξοπλισμός ενεργητικής δειγματοληψίας είναι 

μάλλον ακριβός και ο θόρυβος από την αντλία δειγματοληψίας μπορεί να είναι 

ενοχλητικός κατά τη διάρκεια δειγματοληψίας. Επομένως, η παθητική 

δειγματοληψία είναι περισσότερο ελκυστική και αποδεκτή, αλλά δεν προτιμάται 

πάντα λόγω του μεγαλύτερου χρόνου που απαιτεί η ολοκλήρωσή της σε σχέση με 

την ενεργητική δειγματοληψία. 
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     8.2 Μέθοδοι ανάλυσης των δειγμάτων 

      8.2.1.  Γενικά  

Η χρωματογραφική ανάλυση γνωστή ως χρωματογραφία περιλαμβάνει σειρά 

τεχνικών διαχωρισμού και προσδιορισμού μίγματος ανόργανων κα οργανικών 

ουσιών. 

8.2.2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

 Επιτυγχάνεται με διασπορά των συστατικών μεταξύ 2 φάσεων μιας κινητής και μιας 

στατικής 

 Βασίζεται σε διαφορές στις φυσικοχημικές ιδιότητες των συστατικών του 

μίγματος(πολικότητα, μέγεθος μορίων) 

 Η κινητή φάση  διερχόμενη μέσα από τη στατική προκαλεί διαφορετική μετατόπιση 

πάνω σε αυτήν των συστατικών του μίγματος τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους 

εξερχόμενα από τη στήλη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

8.2.3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Κατά την έξοδο από τη στήλη υπάρχει σύστημα ανίχνευσης. 

8.2.4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Επιτυγχάνεται με κριτήριο το χρόνο ανασχέσεως ή συγκρατήσεως(Rt) 

2. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Επιτυγχάνεται με κριτήριο το ύψος ή το εμβαδόν των κορυφών που 

καταγράφονται στο χρωματογράφημα με τη βοήθεια καταγραφικού οργάνου. 

8.2.5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

• Με βάση τη φύση της κινητής και της στατικής φάσης 
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Υγρή-χρωματογραφία 

Αέριο-χρωματογραφία 

• Με βάση το μηχανισμό διαχωρισμού 

προσρόφηση, κατανομή, ιον-ανταλλαγή, μοριακός αποκλεισμός… 

• Με βάση τη φυσική μορφή της στατικής φάσης 

χρωματογραφία στήλης ή επίπεδη 

 

• Με βάση τον τρόπο εισαγωγής και κινήσεως του δείγματος 

μετωπική, εκτοπίσεως, εκλούσεως 

 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ή ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (tR): ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή 

εισαγωγής του δείγματος μέχρι τη στιγμή που η κορυφή της ουσίας φτάνει στον 

ανιχνευτή 

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (tM): o χρόνος που χρειάζεται μια μη κατακρατούμενη ουσία για 

να φτάσει στον ανιχνευτή 
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ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ (t’R): 

ΌΓΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ (VR): VR = tR F 

ΝΕΚΡΟΣ ΌΓΚΟΣ (VΜ): VΜ = tΜ F 

ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΌΓΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ (V’R): V’R = t’R F 

Όπου F: η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης (mL/min) 

VR : όγκος της κινητής φάσης που χρειάζεται να διέλθει από τη στατική φάση για 

να εκλουστεί μια ουσία 

VΜ : όγκος της κινητής φάσης στη στατική φάση (στήλη) 

 

       8.3 Αέρια Χρωματογραφία –Φασματομετρία Μάζας   

8.3.1. Γενικά  

Οι διαδικασίες προσδιορισμού των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) είναι η 

αέρια χρωματογραφία και φασματογραφία μαζών. Ωστόσο η συνήθης αναλυτική 

διαδικασία που χρησιμοποιείται  είναι ο συνδυασμός τους, δηλαδή η χρήση αέριου 

χρωματογράφου μάζας σε συνδυασμό με φασματογράφο μάζας (Gas 

Chromatographer – Mass Spectrometer, GC-MS). Παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικά οι μέθοδοι, καθώς και ο συνδυασμός τους. 

     8.3.2. Αέρια Χρωματογραφία (Gas Chromatography, GC) 

Οι Martin και Synge το 1941 παρατήρησαν ότι η χρήση της αέριας φάσης για τη 

μεταφορά των συστατικών του δείγματος στη στήλη διευκολύνει κατά πολύ το 

χρωματογραφικό διαχωρισμό. Η αέρια χρωματογραφία περιλαμβάνει όλες τις 

χρωματογραφικές μεθόδους, στις οποίες η κινούμενη φάση είναι κάποιο αέριο και 

ονομάζεται φέρον αέριο. Η χρωματογραφία στηρίζεται στη διαφορετική ικανότητα 

προσρόφησης και διαλυτότητας για να επιτύχει το διαχωρισμό των συστατικών 

διαφόρων δειγμάτων. Στην αέρια χρωματογραφία χρησιμοποιείται και μια άλλη 

ιδιότητα: η πτητικότητα, δηλαδή η ευκολία με την οποία ένα μίγμα στερεών ή 

υγρών ουσιών μπορεί να μεταβεί στην αέρια κατάσταση. 

Οι αέριες χρωματογραφικές μέθοδοι εφαρμόζονται για το διαχωρισμό ουσιών, οι 

οποίες μπορεί να εξαερωθούν χωρίς να διασπαστούν. Επίσης εφαρμόζονται για το 
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διαχωρισμό ουσιών, οι οποίες διασπώνται κατά την εξαερίωσή τους αλλά αυτή η 

διάσπαση οδηγεί στο σχηματισμό σταθερών πτητικών προϊόντων. Τέλος, οι μέθοδοι 

αυτοί εφαρμόζονται και για το διαχωρισμό ουσιών που δεν εξαερώνονται ούτε και 

διασπώνται.  

Με τις παρατηρήσεις αυτές άρχισε να διαμορφώνεται η αέρια χρωματογραφία, η 

μέθοδος δηλαδή διαχωρισμού μίγματος στα συστατικά του, που λαμβάνει χώρα 

μεταξύ μιας υγρής ή στερεάς στατικής φάσης και μιας αέριας κινούμενης φάσης 

μέσα σε στήλη. 

Για την επίτευξη πλήρους και γρήγορου διαχωρισμού, το δείγμα πρέπει να διέλθει 

ταχέως μέσω της στατικής φάσης, που είναι η στήλη χρωματογραφίας, ώστε να 

αποφευχθεί κατά το δυνατόν η διάχυση. Η παρουσία του κάθε συστατικού, στο 

εξερχόμενο από τη χρωματογραφική στήλη φέρον αέριο, ανιχνεύεται με χημικά ή 

φυσικά μέσα και το σήμα του ανιχνευτή τροφοδοτείται σε καταγραφέα με χάρτινη 

ταινία. Γενικά χρησιμοποιούνται διάφοροι ανιχνευτές και τα δεδομένα 

παρουσιάζονται ως σειρές κορυφών (peaks) κατά μήκος του άξονα των χρόνων, οι 

οποίες αποτελούν το χρωματογράφημα. Κάθε κορυφή (peak) παριστάνει μια 

ξεχωριστή ένωση ή ένα μίγμα ενώσεων με εντελώς ίδιους συντελεστές κατανομής. 

Ο χρόνος που απαιτείται για κάθε συστατικό να εξέλθει από τη στήλη είναι 

χαρακτηριστικός και είναι γνωστός ως χρόνος κατακράτησης του συστατικού. Η 

επιφάνεια κάτω από μία κορυφή (peak) είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση της 

ένωσης στο δείγμα. 

Η αέρια χρωματογραφία χρησιμοποιείται για την εύρεση της σύστασης ενός 

μίγματος ή την καθαρότητα μιας ένωσης (ποιοτική ανάλυση), για την επιβεβαίωση 

της παρουσίας ή της απουσίας μιας ένωσης σε ένα δείγμα με σύγκριση του 

δείγματος με καθαρή ένωση (ταυτοποίηση) και για τον προσδιορισμό της ποσοτικής 

σύστασης ενός μείγματος (ποσοτική ανάλυση). Η αέρια χρωματογραφία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε παρασκευαστική εργασία. Για παράδειγμα με στήλες 

διαμέτρου 1,2 ή 1,9 cm μπορούν να αποκτηθούν σε μία μέρα 10 gr καθαρού υλικού 

και με στήλη διαμέτρου 10 cm μπορούν να αποκτηθούν σε μία μέρα ποσότητες της 

τάξης του 1 kg. 



69 

 

Σε αντίθεση με τις άλλες χρωματογραφικές μεθόδους, στην αέρια χρωματογραφία 

χρησιμοποιούνται σχετικά πολύπλοκες συσκευές, οι αεριοχρωματογράφοι. Ένας 

αέριος χρωματογράφος αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα ή συστήματα: 

• Πηγή παροχής του φέροντος αερίου (Carrier gas) 

• Θάλαμο εισαγωγής του δείγματος (Sample injector) 

• Στήλη αέριας χρωματογραφίας (Column) 

• Θάλαμο θέρμανσης της στήλης (Oven) 

• Σύστημα ανίχνευσης (Detector) των ουσιών που βγαίνουν από τη στήλη, το 

οποίο δια μέσου ηλεκτρονικού ενισχυτή συνδέεται με καταγραφέα (Recorder). 

• Όργανα ελέγχου της πίεσης και της ταχύτητας ροής του φέροντος αερίου, της 

θερμοκρασίας του συστήματος προθέρμανσης του δείγματος, της θερμοκρασίας του 

θαλάμου θέρμανσης της στήλης, της θερμοκρασίας του ανιχνευτή κ.α. 

Αρχή μεθόδου 

 

 

8.3.3. Φέρον αέριο (Carrier gas) 

Το αέριο που χρησιμοποιείται σαν κινούμενη φάση στην αέρια χρωματογραφία 

φέρεται σε οβίδες υψηλής πίεσης, από τις οποίες με τη βοήθεια κατάλληλων 

μανομέτρων και σωληνώσεων οδηγείται στον αέριο χρωματογράφο. Το φέρον αέριο 
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αποτελεί το μέσο το οποίο μεταφέρει τις προς διαχωρισμό ουσίες, διαμέσου μιας 

στήλης. Το φέρον αέριο πρέπει να είναι αδρανές και να μην αντιδρά με τη στατική 

φάση ή τις προς ανάλυση ουσίες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το N2,  He ή 

το Ar. Το άζωτο χρησιμοποιείται πιο συχνά γιατί είναι πιο προσιτό, φθηνό και 

καθαρίζεται εύκολα. Παρουσιάζει όμως συντελεστή αγωγιμότητας της ίδιας τάξης 

μεγέθους με τις περισσότερες οργανικές ενώσεις, πράγμα που αποτελεί μειονέκτημα 

στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν κινούμενη φάση το ήλιο το οποίο όμως μειονεκτεί 

λόγω του υψηλού συντελεστή ιξώδους και του κόστους του. Το αργό εξαιτίας της 

μεθόδου παρασκευής του, δεν περιέχει οξυγόνο και αυτό το γεγονός σε συνδυασμό 

με την πλήρη χημική του αδράνεια καθιστά τη χρήση του αργού διαρκώς 

μεγαλύτερη. Η επιλογή του αερίου γίνεται ανάλογα με τον τύπο του ανιχνευτή που 

χρησιμοποιεί το χρωματογραφικό σύστημα. Επίσης για να χρησιμοποιηθεί ένα αέριο 

ως κινητή φάση πρέπει να διέρχεται από τη στήλη και τον ανιχνευτή χωρίς καμία 

φυσική ή χημική μεταβολή και να είναι υψηλής καθαρότητας, δηλαδή να μην 

περιέχει προσμίξεις (κυρίως υγρασία και οξυγόνο).  

 

Εικόνα 18: Φέρον Αέριο 

8.3.4. Θάλαμος εισαγωγής δείγματος (Sample injector) 

Το δείγμα σπάνια εισάγεται απευθείας στη στήλη. Συνήθως πριν από τη στήλη 

υπάρχει ο θάλαμος εισαγωγής που λειτουργεί και σαν σύστημα προθέρμανσης του 

δείγματος, χωρίς να διακοπεί η ροή του φέροντος αερίου. Ο θάλαμος εισαγωγής 
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φέρει μικρό άνοιγμα που κλείνεται με ελαστικό κάλυμμα (septum), 

κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό σιλικόνης. Επειδή το κάλυμμα αυτό 

καταστρέφεται από τις επανειλημμένες εγχύσεις δειγμάτων, πρέπει να 

αντικαθίσταται τακτικά, διαφορετικά θα παρατηρούνται διαρροές που έχουν σαν 

αποτέλεσμα μία ασταθή βασική γραμμή στον αέριο χρωματογράφο. 

Η εισαγωγή του δείγματος γίνεται συνήθως με τη βοήθεια αεροστεγούς σύριγγας. 

Άλλοι τρόποι εισαγωγής του δείγματος στη στήλη είναι: 1) ο αυτόματος 

δειγματολήπτης, 2) η βαλβίδα δειγματοληψίας, 3) το σύστημα απευθείας εισαγωγής 

κατόπιν πυρόλυσης κ.τ.λ. 

Η θερμοκρασία του θαλάμου εισαγωγής δείγματος είναι συνήθως λίγο υψηλότερη 

από εκείνη της στήλης. Ωστόσο,  μερικές ενώσεις υφίστανται αντιδράσεις 

μετάθεσης ακόμη και σε θερμοκρασία στήλης. Αυτή η πιθανότητα πρέπει να 

ερευνάται σε όλες τις χρωματογραφικές μεθόδους στις οποίες το προσροφητικό 

υλικό μπορεί να καταλύσει διαδικασίες μεταθέσεως. Η εξέταση του αριθμού και των 

μορφών των κορυφών σε θερμοκρασίες θαλάμου εισαγωγής θα αποκαλύψει αν 

συμβαίνει αποσύνθεση ή μετάθεση. 

Κατά την εισαγωγή του δείγματος η σύριγγα πρέπει να κρατείται και με τα δύο 

χέρια. Το ένα χέρι με τα τέσσερα δάχτυλα κρατά το στέλεχός της σύριγγας και ο 

δείκτης ακουμπά ελαφρά το έμβολο της σύριγγας έτσι ώστε να παραμείνει μέσα στο  

στέλεχος, διότι η πίεση του αερίου μέσα στο θάλαμο εξαερώσεως μπορεί να 

εκτινάξει το έμβολο και το δείγμα έξω από τη σύριγγα. Το άλλο χέρι 

χρησιμοποιείται για το τρύπημα του septum με τη βελόνα, χωρίς όμως να λυγίσει η 

βελόνα. Όλο το μήκος της βελόνας πρέπει να εισχωρήσει δια μέσου του septum και 

η έγχυση του δείγματος θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά όχι βίαιη για να 

αποφευχθεί κάμψη ή σπάσιμο του εμβόλου. Η έγχυση πρέπει να είναι σύντομη έτσι 

ώστε το δείγμα να φτάσει στη στήλη σαν μία μονάδα, διότι αν η έγχυση είναι αργή ο 

διαχωρισμός θα είναι ατελής.  

Η ποσότητα του δείγματος που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το είδος της 

εργασίας και από τη φύση της στήλης του ανιχνευτή. Για τη διάλυση των δειγμάτων 

χρησιμοποιείται εξάνιο, αιθέρας, ακετόνη ή διθειάνθρακας. Τέλος, το σχήμα, η 
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χωρητικότητα, το υλικό κατασκευής και οι συνθήκες λειτουργίας του θαλάμου 

επηρεάζουν σε υψηλό βαθμό την απόδοση της στήλης. 

8.3.5. Στήλη αέριας χρωματογραφίας (Column) 

Η στήλη είναι το σημαντικότερο κομμάτι του αέριου χρωματογράφου, γιατί σ’ αυτή 

γίνεται ο διαχωρισμός των συστατικών ενός μίγματος. Διακρίνονται δύο τύποι 

στηλών, οι πληρωμένες (γεμισμένες) στήλες (packed columns) και οι τριχοειδής 

στήλες (capillary columns) . 

Οι στήλες κατασκευάζονται συνήθως από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή και 

γυαλί με διάμετρο 0,64 ή 0.32 cm  και μήκος από 1 εώς 3 m. Για την εξοικονόμηση 

χώρου, η στήλη τυλίγεται υπό μορφή πηνίου και συνδέεται στο άκρο της εισόδου 

της με το θάλαμο εξαερώσεως, στο δε άκρο της εξόδου της με τον ανιχνευτή. 

Για την πλήρωση των γεμισμένων στηλών, η στατική φάση διαλύεται στον 

κατάλληλο διαλύτη, αναμιγνύεται με κάποιο αδρανές υλικό, απομακρύνεται ο 

διαλύτης, συνήθως με εξάτμιση κενού, και το υλικό προστίθεται στη στήλη. Για την 

πλήρωση των τριχοειδών στηλών προστίθεται διάλυμα 1 – 15 % της στατικής φάσης 

στην είσοδο της στήλης και προωθείται στο εσωτερικό αυτής κατόπιν σύνδεσης της 

εισόδου της στήλης με το φέρον αέριο παροχής 2 – 5 ml/min. αφού καλυφθούν τα 

τοιχώματα της στήλης με στρώμα πάχους 0.3 -2 μm του υλικού, συνεχίζεται η 

διαβίβαση του φέροντος αερίου με μεγαλύτερη ταχύτητα για να απομακρυνθεί ο 

διαλύτης. 

Το αδρανές υλικό έχει σκοπό να συγκρατήσει τη στατική φάση μέσα στη στήλη. Τα 

πιο συνηθισμένα είναι τα: Chromosorb P, Chromosorb W, Chromosorb G, 

σιλανοποιημένα υποστρώματα, γυάλινα σφαιρίδια Chromosorb T και Fluoropak 80. 

Για να χρησιμοποιηθεί ένα υλικό ως φορέας πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

• Να είναι φυσικά και χημικά αδρανές 

• Να μην εμφανίζει προσροφητικές ιδιότητες  

• Να έχει μηχανική αντοχή και χημική σταθερότητα 
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• Να έχει μεγάλη ειδική επιφάνεια 

• Να έχει υψηλό πορώδες για να περιορίζεται στο ελάχιστο η πτώση πίεσης του 

φέροντος αερίου κατά μήκος της στήλης 

Οι στατικές φάσεις μπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την 

πολικότητά τους: 

• Μη πολικές. Είναι οι περισσότερες υγρές, αποτελούμενες από υδρογονάνθρακες 

και έχουν ως βάση τη σιλικόνη. Δεν περιέχουν αρωματικές ενώσεις και ενδείκνυνται 

για το διαχωρισμό μη πολικών ενώσεών. 

• Σχετικά πολικές. Αποτελούνται από μακρές αλυσίδες μη πολικών ενώσεων που 

φέρουν πλευρικές πολικές ομάδες ή ομάδες που μπορεί να καταστούν πολικές.   

• Πολικές. Είναι συνήθως υγρές φάσεις με μεγάλο ποσοστό πολικών ομάδων και 

ενδείκνυνται για το διαχωρισμό πολικών ενώσεων. 

Επίσης σαν στατικές φάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσροφητικά υλικά σε 

στερεή κατάσταση όπως, αλουμίνα και silica για το διαχωρισμό κυρίως αέριων 

μειγμάτων και πολικών ενώσεων. 

Οι στήλες πριν χρησιμοποιηθούν για ένα διαχωρισμό τίθενται σε λειτουργία κάτω 

από συνθήκες παραπλήσιες εκείνων της ανάλυσης. Ο χρόνος που διαρκεί αυτή η 

λειτουργία είναι 10 – 20 ώρες σε θερμοκρασία 10 -20 0C πάνω από την αντίστοιχη 

θερμοκρασία ανάλυσης. Με αυτή τη διαδικασία απομακρύνονται από τη στήλη 

κατάλοιπα διαλυτών, πτητικά και λοιπά προϊόντα που πιθανόν να προκαλέσουν 

παρεμποδίσεις στο διαχωρισμό των συστατικών του δείγματος. 

Μια γεμισμένη στήλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό αέριο-

χρωματογραφικών διαχωρισμών. Η διάρκεια χρησιμοποίησης της εξαρτάται από τα 

ακόλουθα: 

• Τη φύση της υγρής στατικής φάσης 

• Τη φύση των δειγμάτων που υποβάλλονται σε διαχωρισμό 



74 

 

• Τις συνθήκες λειτουργίας της στήλης και ιδιαίτερα από τη θερμοκρασία 

• Τις συνθήκες διατήρησης της στήλης κατά τη διάρκεια της μη χρησιμοποίησης 

της  

 

Εικόνα 19: Τριχοειδής Στήλη Αέριου Χρωματογράφου  

8.3.6. Θάλαμος θέρμανσης της στήλης (Oven) 

Οι θάλαμοι θέρμανσης της στήλης είναι δύο ειδών, με αέρα και με μέταλλο. Στους 

θαλάμους με αέρα, η στήλη διατηρείται σταθερά στην επιθυμητή θερμοκρασία με 

θερμαινόμενο αέρα. Οι θάλαμοι αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ταχύτητα αποκατάστασης ισορροπίας εξαιτίας της χαμηλής ειδικής θερμότητας του 

αέρα. Στους θαλάμους με μέταλλο η στήλη περιβάλλεται από σχετικά μεγάλη μάζα 

μετάλλου που θερμαίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις. 

Ο θάλαμος θέρμανσης της στήλης είναι ένα σημαντικό μέρος του αέριου 

χρωματογράφου γιατί από τη σωστή του λειτουργία εξαρτάται η ακριβής ρύθμιση 

της θερμοκρασίας στήλης. Η θερμοκρασία επηρεάζει : 

Τριχοειδής στήλη 
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1. Την ταχύτητα διόδου των συστατικών ενός μίγματος από τη στήλη. Η αύξησή 

της προκαλεί ελάττωση του χρόνου παραμονής των συστατικών της στήλη. Επίσης 

η αύξηση της αυξάνει και την πτητικότητα της υγρής στατικής φάσης. Αν υπερβεί 

μία μέγιστη τιμή θα συμβεί «αιμορραγία» που θα προκαλέσει ψευδείς κορυφές και 

καταστροφή της στήλης του ανιχνευτή 

2. Την ικανότητα διαχωρισμού της στήλης 

3. Την εκλεκτικότητα διαχωρισμού της στήλης 

Η ιδανική θερμοκρασία επιτυγχάνεται εμπειρικά με δοκιμή και απόρριψη. 

  

8.3.7. Σύστημα ανίχνευσης (Detector) και καταγραφής (Recorder) 

Ο ανιχνευτής είναι το όργανο που μετράει διαφορές στη σύσταση του υλικού το 

οποίο εξέρχεται από τη στήλη. Το σύστημα ανίχνευσης είναι μία μονάδα 

συνδεδεμένη με την έξοδο της στήλης. Στην ουσία είναι ένας «μεταφραστής» ο 

οποίος μετατρέπει τις διαφοροποιήσεις της χημικής σύστασης του μίγματος σε 

μεταβολές ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν αρκετοί τύποι ανιχνευτών, οι 

κυριότεροι από τους οποίους είναι: (1) ο ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας 

(Thermal Conduction Detector, TCD), (2) ο ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (Flame 

Ionization Detector, FID), (3) ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (Electron 

Capture Detector, ECD). Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε διαχωρισμό ανιχνευτή 

γίνεται με βάση τη φύση του προς διαχωρισμό μίγματος και το επιθυμητό όριο 

ευαισθησίας. 

Ένας καλός ανιχνευτής παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Παρουσιάζει σταθερότητα και επαναληψιμότητα, δηλαδή τα σήματα που 

παράγει είναι πάντοτε ανάλογα της %  μάζας των συστατικών του μίγματος. 

• Έχει υψηλή ευαισθησία για να ανιχνεύει τις μικρές συγκεντρώσεις των ουσιών 

που εισέρχονται στη στήλη. 
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• Αντιδρά χωρίς καθυστέρηση σε κάθε μεταβολή της χημικής συστάσεως του 

μίγματος φέροντος αερίου-συστατικών του δείγματος. 

• Δεν αντιδρά στις μεταβολές του φέροντος αερίου. 

Ο καταγραφέας είναι ένα όργανο που μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα που φτάνει από 

τον ανιχνευτή, σε μηχανική κίνηση. Κατάλληλα προσαρμοσμένη γραφίδα 

καταγράφει τις κορυφές που αντιστοιχούν στα εκλυόμενα από τη στήλη συστατικά 

του προς διαχωρισμό μίγματος. Δηλαδή με τον καταγραφέα επιτυγχάνεται, πάνω σε 

χαρτί που κινείται ισοταχώς, η γραφική απεικόνιση της μεταβολής της έντασης του 

ηλεκτρικού σήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Αυτή η γραφική απεικόνιση 

ονομάζεται χρωματογράφημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται διαφορικός 

ανιχνευτής το αέριο χρωματογράφημα αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα και 

κωδωνοειδής καμπύλες. Το ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται βασική γραμμή και η 

καμπύλη ονομάζεται κορυφή ή peak. Η προέκταση της βασικής γραμμής που ενώνει 

τα άκρα της κορυφής ονομάζεται βάση της κορυφής. Το ευθύγραμμο τμήμα από την 

βάση κάθετα στην κορυφή ονομάζεται ύψος της κορυφής. Το τμήμα της βάσης της 

κορυφής που ορίζεται από τα σημεία τομής της βάσης με τις εφαπτόμενες στις 

πλευρές της κορυφής, ονομάζεται εύρος της κορυφής. 

Έστω ότι μία δεδομένη στιγμή, t= 0, εισάγεται ένα μίγμα. Επειδή όλα τα μόρια του 

συστατικού δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα, η ένταση του ηλεκτρικού σήματος 

αυξάνεται συνεχώς μέχρι μιας μέγιστης τιμής και στη συνέχεια ελαττώνεται μέχρι 

την τιμή μηδέν. Ο χρόνος που χρειάζεται για τη διέλευση ενός συστατικού από το 

ένα άκρο του χρωματογραφικού συστήματος στο άλλο ονομάζεται χρόνος 

κατακράτησης του συστατικού. 
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Εικόνα 20: Αέριος Χρωμαογράφος 

      8.3.8.  Ρυθμιστής πίεσης (Pressure Regulator) 

Ο ρυθμιστής πίεσης παίζει σημαντικό ρόλο στο αέριο χρωματογραφικό σύστημα. 

Συνήθως η πίεση στην είσοδο της στήλης είναι 2 – 3 Atm , ενώ στην έξοδο ισούται 

με την ατμοσφαιρική. Η τιμή της διαφοράς πίεσης εισόδου – εξόδου (ΔΡ) παίζει 

καθοριστικό ρόλο στο διαχωρισμό, γιατί αν είναι πολύ χαμηλή, τα προς διαχωρισμό 

συστατικά λόγω διάχυσης θα συνενωθούν και η διαχωριστική ικανότητα της στήλης 

θα μειωθεί. Αν πάλι η ΔΡ είναι πολύ μεγάλη, η αντίσταση στη μεταφορά μάζας των 

προς διαχωρισμό ουσιών αυξάνεται υπερβολικά και πάλι η διαχωριστική ικανότητα 

της στήλης μειώνεται σύμφωνα με την εξίσωση Van Deemter: 

HETP = 2λdp +  (2γDg  ∕μ )+ (8 ∕  π2 )* (κμ∕ (κ +1)2 )* (df2 ∕ DL) 

Όπου: 

λ = σταθερά σχετιζόμενη με τη γεωμετρία των κόκκων του υλικού πλήρωσης της 

στήλης 

dp = μέση διάμετρος κόκκων του υλικού πλήρωσης 

γ = παράγοντας αναφερόμενος στο είδος της διαδρομής των μορίων του αερίου δια 

μέσω της στήλης 
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Dg, DL  = συντελεστές διάχυσης του συστατικού x, στην κινούμενη και στατική 

φάση αντίστοιχα 

κ = συντελεστής χωρητικότητας ίσος προς   VL ∕Vg   για δοσμένο τμήμα στήλης 

 df   = πάχος της υγρής φάσης στον κόκκο της στατικής φάσης     

VL , Vg = όγκος της υγρής και αέριας φάσης αντίστοιχα 

 

Σχεδιάγραμμα 1: Αέριος Χρωματογράφος 

8.3.9. Παγίδες καθαρισμού αερίων 

Οι παγίδες καθαρισμού των αερίων κατακρατούν την υγρασία ή τα έλαια τα οποία 

έχουν εισέλθει στις φιάλες των αερίων κατά τη διάρκεια της πλήρωσής τους. Οι 

προσμίξεις οι οποίες κατακρατούνται από τις παγίδες μπορεί  να επιδράσουν στη 

στατική φάση δίνοντας επιπλέον κορυφές. Επίσης μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο 

θόρυβο στον ανιχνευτή. 

 

Οι παγίδες θα πρέπει να αναγεννιούνται (περίπου δύο φορές το χρόνο) με θέρμανση 

στους 300 
ο
C για 4~8 hr με τη διαβίβαση ενός ρεύματος αερίου ή με τη τοποθέτησή 

τους σε φούρνο κενού. 
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Εικόνα 21: Παγίδες καθαρισμού αερίων 

      8.3.10. Εφαρμογές της Αέριας Χρωματογραφίας 

Η αέρια χρωματογραφία βρίσκει σειρά εφαρμογών αφ’ ενός μεν στην ποιοτική και 

ποσοτική ανάλυση αερίων, πτητικών υγρών ή στερεών που με διάφορες μεθόδους 

είναι δυνατόν να μετατραπούν σε πτητικά προϊόντα, αφ’ ετέρου δε για 

παρασκευαστικούς σκοπούς (χρήση ειδικών στηλών μεγάλης διαμέτρου).  

       8.3.11. Ποιοτική ανάλυση 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως κάτω από δοσμένες χρωματογραφικές συνθήκες, 

κάθε ουσία έχει χαρακτηριστικό χρόνο και όγκο κατακράτησης. Αν γίνει δηλαδή 

σύγκριση του χρόνου της γνωστής ουσίας με αυτόν της υπό εξέταση ουσίας κάτω 

από τις ίδιες πάντα χρωματογραφικές συνθήκες, είναι δυνατόν να γίνει η 

ταυτοποίηση της τελευταίας. Η ποιοτική ανάλυση των συστατικών ενός μίγματος 

μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους : 

1. Με παραλαβή κάθε συστατικού που εξέρχεται από τη στήλη και στη συνέχεια 

εφαρμογή των συνήθων αναλυτικών μεθόδων. Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούνται 

σχετικά πολύπλοκες συσκευές στις οποίες κάθε συστατικό που εξέρχεται από τη 

στήλη υποβάλλεται σε απευθείας ανάλυση με φασματογράφο μάζας και έτσι 

επιτυγχάνεται ο ταυτόχρονος προσδιορισμός τόσο της ταυτότητας κάθε συστατικού 

όσο και της καθαρότητάς του.  
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2. Από το χρόνο κατακράτησης ή συγκράτησης κάθε συστατικού. Οι χρόνοι 

κατακράτησης των συστατικών ενός μίγματος με άγνωστη σύσταση συγκρίνονται 

με εκείνους γνωστών ενώσεων. Αν ο χρόνος κατακράτησης ενός άγνωστου 

συστατικού ταυτίζεται με εκείνον κάποιας γνωστής ένωσης, τότε υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα το άγνωστο συστατικό να μην είναι τίποτα άλλο από αυτήν την ένωση. 

Μια τέτοια σύγκριση όμως προϋποθέτει απόλυτη ταύτιση των χρωματογραφικών 

συνθηκών, γιατί ο χρόνος κατακρατήσεως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως: η ταχύτητα ροής του φέροντος αερίου, η θερμοκρασία προθέρμανσης του 

δείγματος και η θερμοκρασία στήλης, το είδος και οι διαστάσεις στήλης κ.τ.λ. 

Εξαιτίας αυτών των παραγόντων η έννοια του χρόνου κατακρατήσεως τείνει να 

αντικατασταθεί από άλλους όρους όπως: ο σχετικός χρόνος κατακρατήσεως, ο 

οποίος ορίζεται από το λόγο του χρόνου κατακρατήσεως ενός συστατικού προς το 

χρόνο κατακρατήσεως μιας πρότυπης (standard) ένωσης.  

3. Μια γρήγορη μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης είναι η μέτρηση του ύψους της 

κορυφής του συστατικού, του οποίου επιζητείται ο ποσοτικός προσδιορισμός, και η 

σύγκρισή του με τα ύψη των κορυφών που λαμβάνονται στο χρωματογράφημα 

γνωστών ποσοτήτων (standards) αυτού του συστατικού. Επίσης μεγάλη ακρίβεια 

παρέχει και η μέθοδος υπολογισμού του εμβαδού της κορυφής του 

προσδιοριζόμενου συστατικού και η σύγκρισή του με τα εμβαδά των κορυφών 

γνωστών συγκεντρώσεων (standards) του ίδιου συστατικού. Το πρόβλημα σε αυτή 

την περίπτωση είναι γεωμετρικό, δηλαδή αν η κορυφή είναι κανονική τότε, αφού 

θεωρηθεί ως τρίγωνο, υπολογίζεται εύκολα το εμβαδόν του. Αν όμως η κορυφή 

είναι παραμορφωμένη, τότε χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι υπολογισμού του 

εμβαδού. 

Για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται:  

• Σύστημα διαφορετικών στηλών: συνήθως χρησιμοποιούνται συστήματα α) μη 

πολικής, β) μετρίως και γ) πολικής στήλης που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα 

ταυτοποίησης μιας ουσίας, μιας και είναι κάπως απίθανο να συμπίπτουν οι χρόνοι 

κατακράτησης των δύο ουσιών (άγνωστης, πρότυπης) και στα τρία χρωματογραφικά 

συστήματα, χωρίς να ταυτίζονται οι δύο.  
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• Δείκτης Kovats: Αντί της σύγκρισης των χρόνων κατακράτησης tr  της 

άγνωστης και της πρότυπης ουσίας, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί σύστημα  δύο 

τουλάχιστον n- αλκανίων τα οποία συγχρωµατογραφούνται µε την άγνωστη ουσία 

και τουλάχιστον το ένα αλκάνιο πρέπει να έχει tr<tr άγνωστης ενώ ένα δεύτερο 

πρέπει να έχει tr>tr άγνωστης. Ο δείκτης Kovats δίνεται από τον τύπο:  

      όπου: Χ = η υπό ταυτοποίηση ουσία  

                Α =, αλκάνιο µε tr < trX  

                            Β = αλκάνιο µε tr > trX  

                            V΄ r = διορθωµένος όγκος κατακράτησης  

                            Ν = αριθµός ατόµων άνθρακα του αλκανίου Α  

Κατόπιν εφαρμογής του τύπου υπολογίζεται ο δείκτης Kovats για την άγνωστη 

ουσία και συγκρίνεται µε τους αντίστοιχους δείκτες που είναι καταχωρημένοι σε 

ειδικούς πίνακες στη βιβλιογραφία.  

• Η άγνωστη ουσία συλλέγεται σε γυάλινη παγίδα τύπου U που τοποθετείται σε 

δευτερεύουσα έξοδο της στήλης. Οι παγίδες ψύχονται µε υγρό άζωτο, μίγμα ξηρού 

πάγου/ ακετόνης ή μίγμα  πάγου / NaCI 1:2. Η ανάλυση στη συνέχεια γίνεται µε 

κλασσικές χηµικές μεθόδους.  

• Η έξοδος του αέριου χρωματογράφου συνδέεται απ' ευθείας µε την είσοδο 

φασματογράφου μαζών και η γνωστή ουσία ταχτοποιείται από τα µοριακά 

θραύσματα τα οποία είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ουσίας 

(δακτυλικό αποτύπωμα της ουσίας).  

Άλλες εφαρμογές της αέριας χρωματογραφίας είναι:  

• Προσδιορισμός λιπαρών οξέων των τριγλυκεριδίων κατόπιν μετατροπής τους σε 

µεθυλεστέρες  

• Προσδιορισμός πτητικών ουσιών υπεύθυνων για το άρωμα και τη  γεύση των 

τροφίμων 
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• Προσδιορισμός καταλοίπων φυτοφαρμάκων και οργανικών διαλυτών 

• Προσδιορισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων  

• Προσδιορισμός υδατανθράκων  

 

8.4. Φασματοφωτομετρία μαζών (Mass spectrometry) 

 Η φασµαφωτοµετρία μαζών είναι µια σύγχρονη τεχνική ανάλυσης ουσιών που 

στηρίζεται στην μετατροπή του δείγματος σε θετικά φορτισμένα ιόντα και στον εν 

συνεχεία διαχωρισμό αυτών ανάλογα µε το πηλίκο m/e (μάζα/φορτίο) τους.  

Τα ιόντα σχηματίζονται µε το βομβαρδισμό της ουσίας µε δέσµη ηλεκτρονίων μεγάλης 

ενέργειας και αφού επιταχυνθούν πρώτα μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο και στη συνέχεια 

αφού περάσουν από μαγνητικό πεδίο κάθετο προς το ηλεκτρικό, διαχωρίζονται και 

καταγράφονται µε βάση το λόγο m/e.  

Από την θεωρία της φασµατοφωτοµετρίας μαζών εξάγουμε την θεμελιώδη εξίσωση της 

φασµατοφωτοµετρίας μαζών:  

m/e=H2r2/2V 

Η εξίσωση δηλώνει ότι κάθε ιόν µε το χαρακτηριστικό πηλίκο m/e, υπό την επίδραση 

μαγνητικού πεδίου σταθερής ισχύος και σταθερού ηλεκτρικού δυναμικού, θα διαγράψει 

κυκλική τροχιά, ακτίνας r. Επειδή όµως το κάθε ιόν έχει διαφορετική μάζα (άρα και 

διαφορετικό λόγο m/e) θα διαγράψει και διαφορετική τροχιά. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των διαφόρων ιόντων-θραυσμάτων που φθάνουν χωριστά 

στον ανιχνευτή.  

Μια και το προφίλ θραύσης είναι χαρακτηριστικό για κάθε µόριο, το λαμβανόμενο 

φάσμα μαζών αποτελεί «δακτυλικό αποτύπωμα» της κάθε ουσίας. Για το λόγο αυτό η 

φασµατοφωτοµετρία μάζας αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση 

οργανικών ουσιών.  
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Όσο αφορά την οργανολογία της φασµατοµετρίας, τα τυπικά στοιχεία που αποτελούν 

ένα φασµατογράφο μάζας είναι:  

1. Σύστημα εισαγωγής δείγματος 

2. Θάλαμος ιονισμού – επιταχυντής 

3. Αναλυτής μαζών – μαγνήτης 

4. Ανιχνευτής – συλλέκτης ιόντων 

5. Καταγραφέας 

8.4.1.  Σύστημα εισαγωγής δείγματος  και θάλαμος ιονισμού – επιταχυντής 

Το δείγμα εισάγεται είτε σαν αέριο ή μετατρέπεται σε αέριο με θέρμανση και στη 

συνέχεια προωθείται στο θάλαμο ιονισμού όπου με τη βοήθεια της πηγής ιονισμού 

μετατρέπεται σε ιόντα. Στον αναλυτή, τα ιόντα αυτά χωρίζονται σε δέσμες ανάλογα με 

την τιμή του πηλίκου m/e, ενώ στον ανιχνευτή γίνεται η ανίχνευση του κάθε ιόντος 

ηλεκτρονικά.  

Η μέθοδος της φασματομετρίας, αν και καταστρεπτική για το δείγμα, απαιτεί πολύ 

μικρή ποσότητα του τελευταίου, της τάξης του 1μl υγρού δείγματος (100-200 ng 

προκειμένου περί στερεού δείγματος). 

 

8.4.2. Αναλυτής μαζών – μαγνήτης (Analyzer tube- magnet) 

Τα θετικά φορτισμένα ιόντα που ήδη έχουν επιταχυνθεί επαρκώς, εισέρχονται με 

μεγάλη ταχύτητα στον αναλυτή που αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα κεκαμένο 

στους 180oC. Ο αναλυτής λειτουργεί υπό κενό 10-7- 10-8 torr και βρίσκεται μέσα σε 

σταθερό μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ένας ηλεκτρομαγνήτης. Υπό την επίδραση του 

μαγνητικού πεδίου, τα ιόντα ανάλογα με το πηλίκο m/e, εστιάζονται διαφορετικά μέσα 

στον σωλήνα του αναλυτή. Έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των σχηματισθέντων 

ιόντων με βάση την μάζα τους. 
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Συλλέκτης ιόντων (ion collector) 

Είναι ηλεκτρόδιο στο οποίο συλλέγονται τα ήδη διαχωρισμένα ιόντα. Έτσι 

δημιουργείται ένα ηλεκτρικό σήμα που μέσω του ενισχυτή φτάνει στον καταγραφέα.  

8.4.3. Καταγραφέας 

Ο καταγραφέας μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε μηχανική κίνηση γραφίδας η οποία 

αποτυπώνει το φάσμα μαζών της ουσίας. H πιο έντονη κορυφή σε ένα φάσμα μαζών 

καλείται βασική κορυφή (basepeak) και βαθμολογείται αυθαίρετα με 100, στην κλίμακα 

της έντασης (ύφος * παράγοντα ευαισθησίας). Οι υπόλοιπες κορυφές του φάσματος 

βαθμολογούνται σε σχέση πάντα µε τη βασική κορυφή. Το ιόν που παράγεται, αν από 

το µόριο της ουσίας αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο, καλείται Μοριακό ιόν και έχει 

ιδιαίτερη σημασία γιατί δίνει το µοριακό βάρος της ουσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

δυο κορυφές (βασική και µοριακού ιόντος) μπορεί να ταυτίζονται. Στις οργανικές 

ουσίες (στην περίπτωση µας στα VOCs) εξαιτίας της μικρής αλλά παρατηρήσιµης 

παρουσίας του 13C και 2Η, υπάρχει συνήθως µια μικρή κορυφή µε μάζα κατά µία 

μονάδα μεγαλύτερη από την κορυφή µοριακού ιόντος. Τέλος αν δυο βαριά ισότοπα 

τυχαίνει να βρίσκονται στο ίδιο µόριο υπάρχει µια ακόµη μικρότερη κορυφή µε μάζα 

κατά δύο μονάδες μεγαλύτερη από την κορυφή µοριακού ιόντος. 

8.4.4. Φάσμα μαζών - ερμηνεία- ποιοτική ανάλυση  

Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού των µορίων μιας ουσίας μέσα στο θάλαµο 

ιονισµού, το απλούστερο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η απόσπαση ενός 

ηλεκτρονίου από το µόριο της ουσίας, στην αέρια φάση, προς σχηματισμό του 

µοριακού ιόντος. Συνήθως το µοριακό ιόν αποικοδοµείται μέσα σε 10-10 έως 10-13 sec, 

για να δώσει ένα θετικό φορτισμένο θραύσµα και µια ρίζα. Το φάσµα μαζών μιας 

ουσίας είναι συνεπώς το σύνολο των μαζών¬ - θραυσµάτων (θετικά φορτισμένων 

ιόντων) που προκύπτουν από τη θραύση των µορίων της ουσίας σε συνάρτηση µε τη 

σχετική παρουσία (αφθονία) του καθενός.  

Γενικά ένας φασματογράφος μάζας έχει ως στόχο την ταυτοποίηση της ουσίας-

δείγματος που εισάγετε. Δηλαδή είναι ένας τρόπος ποιοτικής ανάλυσης συστατικών. 

Ωστόσο, στις συνήθεις εργαστηριακές συνθήκες, όχι µεµονωµένες ουσίες αλλά μίγματα 
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ουσιών τα οποία βέβαια θα πρέπει να διαχωριστούν στα συστατικά τους. Τον 

διαχωρισµό αυτό τον κάνει ο αέριος χρωματογράφος. Έτσι, αφού διαχωριστεί το μίγµα 

στα συστατικά του µέσω της χρωµατογραφικής διαδικασίας, γίνεται χρήση 

φασματογράφου μάζας για τον ποιοτικό προσδιορισµό αυτών των συστατικών. Ο 

ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών του μίγµατος εξακολουθεί να γίνεται µε την 

μέτρηση του εμβαδού της αντίστοιχης για κάθε συστατικό κορυφής του 

χρωµατογραφήµατος.  

Ο συνδυασµός της αέριας χρωματογραφίας - φασµατογράφου µαζών, τα τελευταία 

χρόνια χρησιμοποιείται µε ολοένα αυξανόμενη συχνότητα. Αυτό γιατί πλέον η ποιοτική 

ανάλυση των συστατικών του δείγματος δεν προκύπτει από την σύγκριση των χρόνων 

συγκράτησης των συστατικών με εκείνους γνωστών ενώσεων (διαδικασία η οποία δεν 

ήταν ασφαλής, λόγω της προϋπόθεσης ύπαρξης απόλυτης ταύτισης συνθηκών 

χρωματογράφησης γνωστών και άγνωστων ενώσεων), αλλά με τη σύγκριση του 

χαρακτηριστικού φάσματος θραύσης κάθε συστατικού.  

Η σωστή ταυτοποίηση των ουσιών του μίγματος εξαρτάται από παράγοντες όπως ο 

τύπος και η πολυπλοκότητα του δείγματος καθώς και η μέθοδος προετοιμασίας του 

δείγματος.  

Ο ανιχνευτής μάζας τοποθετείται στο τέλος της στήλης του χρωματογράφου, όπως και 

οι υπόλοιποι ανιχνευτές του GC. Όμως ο ανιχνευτής μάζας είναι πιο πολύπλοκος 

εξαιτίας των απαιτήσεών του στις διαδικασίες δημιουργίας, διαχωρισμού και 

ανίχνευσης της αέριας φάσης των ιόντων.  

Η τριχοειδής στήλη χρησιμοποιείται συχνά στην χρωματογραφία γιατί η συνολική 

διαδικασία της φασματομετρικής διαδικασίας πρέπει να πραγματοποιείται σε πάρα πολύ 

μικρές πιέσεις (περίπου 10-5 torr). Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απαίτηση αντί για 

σταθερή άντληση χρησιμοποιούμε αντλία κενού. Είναι δύσκολο να συνδεθεί σε ένα 

ανιχνευτή μάζας μια γεμισμένη στήλη, γιατί έχουν ροή φέροντος αερίου η οποία δεν 

μπορεί να αντληθεί επιτυχώς από τις αντλίες κενού. Όμως η ροή φέροντος αερίου στις 

τριχοειδείς στήλες είναι 25 με 30 φορές μικρότερη και επομένως είναι ευκολότερο να 

αντληθεί. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση GC- MS έχει εξελιχθεί για συστήματα 

γεμισμένων στηλών, επιτρέποντας τον καλύτερο διαχωρισμό των μορίων από το ρεύμα 
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του φέροντος αερίου και ως εκ τούτου την επιλεκτική αναρρόφηση από το 

φασματογράφο μάζας.  

Το υψηλό κόστος της αντλίας, της πηγής ιόντων, του διαχωριστή, του ανιχνευτή ιόντων, 

του υπολογιστή και του λογισμικού του GC- MS έχει περιορίσει την ευρεία χρήση 

αυτού του συστήματος σε σύγκριση με άλλους λιγότερο ακριβούς ανιχνευτές που 

χρησιμοποιούνται στην GC. Όμως οι πληροφορίες που παίρνουμε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ταυτότητας των συστατικών όπως και την 

ποσότητα άγνωστων συστατικών που εξέρχονται από το χρωματογράφο με βεβαιότητα 

που δεν διαθέτουν άλλες τεχνικές.  

Στο σχήμα φαίνεται ότι μετά την έκλυσή της, από την στήλη του αέριου 

χρωματογράφου, η κάθε ουσία, μέσω του διαχωριστή, εισέρχεται στο θάλαμο ιονισμού 

του φασματογράφου μαζών, όπου γίνεται η πλήρης ταυτοποίησης της. Σημαντική 

προϋπόθεση για τη σωστή αλληλουχία των διαδικασιών είναι ο γρήγορος χρόνος 

σάρωσης στο φασματογράφο μάζας, ώστε να επιτυγχάνεται η λήψη του φάσματος 

μαζών της καθεμιάς από τις εκλυόμενες από τον χρωματογράφο ουσίες.  

8.4.5. Ποσοτική Ανάλυση 

Η αέρια χρωματογραφία είναι μέτριο εργαλείο για την ποιοτική ανάλυση μίγματος 

ουσιών είναι όμως άριστο εργαλείο για την ποσοτική ανάλυση. Ο χρόνος κατακράτησης 

δίνει την ταυτότητα του κάθε συστατικού στο μίγμα ενώ το εμβαδόν κάτω από την 

αντίστοιχη κορυφή δίνει την ποσότητα του κάθε συστατικού. Για την περίπτωση πολύ 

οξειών κορυφών, λαμβάνεται σαν μέτρο μόνο το ύψος της κορυφής και όχι ολόκληρο το 

εμβαδόν. Η μέτρηση του εμβαδού μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

• Με τη μέθοδο του τριγώνου  

• Με πλανίμετρο  

• Με κόψιμο και ζύγισμα  

• Με ηλεκτρονικό ολοκληρωτή  

 

Το εμβαδόν της συγκεκριμένης καμπύλης συγκρίνεται με το αντίστοιχο εμβαδόν 

πρότυπης ουσίας γνωστής συγκέντρωσης η οποία συγχρωματογραφείται με την 

άγνωστη. Ακόμη χρησιμοποιείται η μέθοδος του εσωτερικού προτύπου (internal 



87 

 

standard method), στην οποία σε δείγματα που περιέχουν άγνωστη ποσότητα της προς 

ανάλυση ουσίας, προστίθενται γνωστές ποσότητες της ίδιας ουσίας. 

8.5. Υγρή χρωματογραφία  

8.5.1. Χρωματογραφία στήλης 

 

Είναι η πρώτη ιστορικά χρωματογραφία που έγινε. Κατ΄ αυτήν, μία στήλη (σωλήνας) 

είναι γεμάτη με κατάλληλο για τον επιθυμητό διαχωρισμό προσροφητικό υλικό (τα 

συνηθέστερα είναι το οξείδιο πυριτίου και η αλουμίνα), τοποθετημένη κάθετα. Στο άνω 

μέρος της στήλης τοποθετείται το δείγμα και ακολουθεί έκλουση: Κατάλληλα 

επιλεγμένος διαλύτης τοποθετείται στο πάνω μέρος της στήλης και όπως ρέει προς τα 

κάτω εκλούει το δείγμα. Έτσι μέσα στη στήλη επιτελείται διαχωρισμός των συστατικών 

του δείγματος, τα οποία είναι ορατά σε χρωματιστές ζώνες (εξ ου και το όνομα 

χρωματογραφία), εφόσον βέβαια τα συστατικά είναι έγχρωμα. Αν δεν είναι έγχρωμα, ο 

διαχωρισμός είναι εξίσου καλός, αλλά επειδή δεν είναι ορατά με το μάτι 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές για να τα "δει" ο αναλυτής(π.χ. αν φθορίζουν στο 

υπεριώδες φως τα φωτίζει με τέτοιο, οπότε έχουμε φθορίζουσες  ζώνες). Εξέλιξη της 

χρωματογραφίας στήλης είναι η χρωματογραφία υψηλής πίεσης ή απόδοσης (HPLC - 

High Pressure (Performance) liquid Chromatography), στην οποία χρησιμοποιείται ο 

ακόλουθος ηλεκτρονικός/μηχανολογικός εξοπλισμός: Μία αντλία πιέζει τον διαλύτη 

προς την στήλη (στην απλή χρωματογραφία, ο διαλύτης ρέει με την δύναμη της 

βαρύτητας)με πιέσεις τάξεως μερικών χιλιάδων psi. Το έκλουσμα περνά στην συνέχεια 

μέσα από ανιχνευτή, ο οποίος μετρά συνεχώς είτε τον δείκτη διαθλάσεως του υγρού, 

είτε την ειδική απορρόφηση (φασματοφωτόμετρο) είτε άλλο χαρακτηριστικό με άλλη 

διάταξη (φθορισμόμετρο, φασματοφωτόμετρο μάζας,αγωγιμόμετρο  κλπ) το οποίο 

παρέχει ένα σήμα σε ένα καταγραφικό. Το καταγραφικό καταγράφει το σήμα (είτε 

απευθείας είτε μέσω υπολογιστή) με τη μορφή που υπάρχει στη σχετική απεικόνιση. 

Ακριβώς λόγω της υψηλής πιέσεως, η HPLC είναι ταχύτατη (παρέχει αποτέλεσμα σε 

μερικά λεπτά της ώρας) και επειδή χρησιμοποιούνται λεπτόκοκκα υλικά προσρόφησης 

(λίγα μικρόμετρα) έχει μεγάλη ικανότητα διαχωρισμού. 

 

 

 

http://chimikoergastirio.blogspot.com/2009/12/hplc.html
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8.5.2. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Σύστημα HPLC 

 

Η χρωματογραφία υψηλής πίεσης ανήκει στις χρωματογραφικές τεχνικές, άρα ο 

διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης μιας στατικής και μιας 

κινητής φάσης. Στην HPLC, το δείγμα εισάγεται στη κορυφή της στήλης και με τη 

βοήθεια της κινητής φάσης, τα συστατικά του μετακινούνται με τη μορφή ζωνών και 

τελικά εκλoύονται το ένα μετά το άλλο. Οι αναλυόμενες ουσίες κατανέμονται μεταξύ 

της στατικής και της κινητής φάσης, με αποτέλεσμα να μετακινούνται με διαφορετικές 

ταχύτητες κατά μήκος της στήλης. 

 

8.5.2.1 Γενικά 

 

Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography), 

ονομάζεται η μέθοδος χρωματογραφίας στήλης, η οποία εκτελείται με τη βοήθεια ενός 

συγκροτήματος οργάνων (συσκευή υγρού χρωματογράφου). Ως κινητή φάση 

χρησιμοποιούνται αδρανείς διαλύτες (οργανικοί, νερό, ρυθμιστικά διαλύματα και άλλα), 

υπό ελεγχόμενη πίεση, ενώ η στατική φάση αποτελείται από πυριτική πηκτή ή από 

πολυμερείς ενώσεις (Aνδρικόπουλος, 1999). 

Ανάλογα με το είδος της στατικής φάσης, η μέθοδος HPLC αποδίδει χρωματογραφικούς 

διαχωρισμούς σύμφωνα με τις αρχές προσρόφησης ή της κατανομής ή συνδυασμού 

αυτών, ή της ιοντο-ανταλλαγής ή τέλος της μοριακής διήθησης.  
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Η συσκευή HPLC αποτελείται από διάφορα όργανα και εξαρτήματα, τα οποία 

συνδεδεμένα λειτουργούν ως ενιαίο συγκρότημα.  

 

Τα βασικότερα από αυτά είναι: 

 

• Οι φιάλες (reservoirs) των υγρών διαλυτών της κινητής φάσης. Είναι κοινές γυάλινες 

φιάλες αντιδραστηρίων στις οποίες τοποθετούνται είτε καθαροί οργανικοί διαλύτες ή 

νερό υψηλής καθαρότητας (HPLC grade) ή ρυθμιστικά διαλύματα, ή μίγματα αυτών. 

 

• Ο θάλαμος εισαγωγής του δείγματος (injector). Στο θάλαμο αυτό εισάγεται το δείγμα 

υπό μορφή διαλύματος με ειδική σύριγγα. Το δείγμα παραμένει εκεί μέχρι να το 

παραλάβουν οι διαλύτες της κινητής φάσης και να το οδηγήσουν προς τη στήλη. 

 

• Η στήλη ανάλυσης (analytical column) του δείγματος. Είναι ένας ευθύγραμμος 

κυλινδρικός σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι μικρού μήκους και διαμέτρου, που στο 

εσωτερικό του βρίσκεται ειδικά συσκευασμένο υπό πίεση (packed) το προσροφητικό 

υλικό επί του οποίου θα γίνει ο διαχωρισμός των συστατικών του δείγματος. Τα 

συστατικά αυτά, μεταφέρονται από τους διαλύτες της κινητής φάσης, (με διαφορετική 

ταχύτητα έκλουσης το καθένα), από τη στήλη προς τον ανιχνευτή. 

 

• Οι αντλίες πίεσης (pumps) για τη ροή των διαλυτών, με τη βαλβίδα ανάμιξης και 

προγραμματισμού ροής αυτών. Είναι παλινδρομικές αντλίες με τις οποίες 

παραλαμβάνονται οι διαλύτες από τις φιάλες με πίεση, διέρχονται από τον εγχυτή και 

οδεύουν προς τη στήλη. Ο αναμίκτης - προγραμματιστής ροής είναι ηλεκτρονικά 

ρυθμιζόμενος και ελέγχει την πίεση και τη ροή των διαλυτών καθώς και την αναλογία 

ανάμιξης και μεταβολής αυτής, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης. 

 

• Ο ανιχνευτής (detector) ή οι ανιχνευτές για την ανίχνευση των διαχωρισμένων 

συστατικών του δείγματος. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο υψηλής τεχνολογίας, το οποίο 

υποδέχεται το έκλουσμα των διαχωρισμένων συστατικών του δείγματος, ανιχνεύοντας 

τα ένα προς ένα, ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Το σήμα του ανιχνευτή μεταβιβάζεται 

στο σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων. 
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• Το σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελούμενο από τον ολοκληρωτή 

(integrator) ή τον υπολογιστή (computer), για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και 

από τον καταγραφέα (recorder), για την καταγραφή του χρωµατογραφήµατος. 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 3: Υγρή Χρωματογραφία 
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Εικόνα 22: Υγρος Χρωματογράφος Υψηλής Απόδοσης (HPLC-High-Pressure-Liquid-

Cromatographer) 

 

 

     

Εικόνα 23: μέρη Υγρού Χρωματογράφου Υψηλής Απόδοσης 

 

8.5.2.2 Αρχή της μεθόδου 

 

Τα συστατικά διαχωρίζονται καθώς διέρχονται από τη στατική φάση της στήλης, με τη 

βοήθεια της κινητής φάσης που αποτελείται από διαλύτες κατάλληλης πολικότητας για 
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το διαχωρισμό. Από τη σύγκριση του χρόνου έκλουσης με αυτούς προτύπων ουσιών σε 

όμοιες χρωματογραφικές συνθήκες γίνεται προσδιορισμός του κάθε συστατικού. 

 

8.5.2.3 Οργανολογία Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης 

 

Ένα σύστημα HPLC περιλαμβάνει: 

-Φιάλες αποθήκευσης διαλυτών 

-Αντλία (σταθερής ροής ,σταθερής πίεσης) 

-Μονάδα εισαγωγής δείγματος (βαλβίδα εισαγωγής δείγματος, αυτόματος 

δειγματολήπτης) 

-Χρωματογραφική στήλη 

-Ανιχνευτή 

-Καταγραφικό 

 

Στην αναλυτική στήλη γίνεται ο διαχωρισμός των συστατικών του δείγματος, ενώ η 

προώθηση της κινητής φάσης διαμέσου της στήλης γίνεται με την αντλία. Η διεργασία 

του χρωματογραφικού διαχωρισμού αρχίζει με την εισαγωγή του δείγματος στη στήλη. 

 

8.5.2.4 Ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στην HPLC 

 

Οι ανιχνευτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην HPLC είναι οι παρακάτω: 

- Ανιχνευτές ορατού-υπεριώδους 

- Παράταξης φωτοδιόδων 

-Αγωγιμομετρικοί 

-Δείκτου διάθλασης 

-Φασματογράφοι μάζας 

-Ηλεκτροχημικοί 

-Φθορισμομετρικοί 

-Ραδιενέργειας 

-Σκεδασμού φωτός 

-Φλόγας (ιονισμού φλόγας, εκπομπής, φωτομετρικοί ανιχνευτές) 

 

Ανιχνευτές Ορατού-Υπεριώδους 
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Η απορρόφηση ακτινοβολίας από μια χημική ένωση εξαρτάται από το μήκος κύματος 

της ακτινοβολίας και τις ομάδες της χημικής ένωσης. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, 

ανάλογα με την ενέργεια (συχνότητα) που αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρόνια, προκαλεί τη 

διέγερση και μεταφορά τους σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα, ή ακόμα προκαλεί 

δόνηση ή περιστροφή μοριακών δεσμών ορισμένων ομάδων της ένωσης. 

 

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται στις περιοχές: 

Υπερύθρου (IR) 2500-50000 nm 

Έγγυς IR 800-2500 nm 

Ορατό Vis 400-800 nm (λάμπα W) 

Υπεριώδους UV 190-400 nm (λάμπα D2 ή Hg) 

 

Σύμφωνα με το νόμο του Lambert-Beer, η απορρόφηση της ακτινοβολίας (A) είναι 

ανάλογη της συγκέντρωσης (C) της ένωσης στη κυψελίδα και του της κυψελίδα (d) A= 

εCd, όπου (ε) ο μοριακός συντελεστής απορρόφησης 

Η απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή UV-Vis αντιστοιχεί στη 

διέγερση χαμηλών ενεργειακά ηλεκτρονίων όπως π ηλεκτρόνια ή μη συζευγμένα 

ηλεκτρόνια ορισμένων ομάδων. 

 

 

8.5.2.5 Έκλουση 

 

Ισοκρατική (isocratic) ⇒ Σταθερή η σύσταση της κινητής φάσης σε όλη τη 

διάρκεια της ανάλυσης 

Βαθμωτή (gradient) ⇒ Μεταβολή της σύστασης της κινητής φάσης με το  
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α. Ισοκρατική έκλουση 

β. Βαθμωτή έκλουση, γραμμική ενός σταδίου 

γ. Σύνθετη βαθμωτή έκλουση πολλών σταδίων 

 

8.5.2.6 Ανάλυση αλδεΰδων με HPLC 

 

 Σε ότι αφορά στο διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό VOC 

τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται σχεδόν αποκλειστικά μέθοδοι αναλυτικής 

χρωματογραφίας. Κατόπιν αποδοχής του Οργανισμού Αναλυτικής Χημείας 

(Association of Official Analytical Chemists, AOAC), η υγρή χρωματογραφία υψηλής 

πίεσης-ανάστροφης φάσης (reversed-phase high Pressure liquid Chromatography, RP-

HPLC) σε συνδυασμό με ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού (ultraviolet-visible, UV-Vis), 

αποτελεί την πρώτιστη μέθοδο ανάλυσης, για δεδομένες αναλύσεις (Romani et al., 

1999). 

 

 

 

 

 



95 

 

 

9. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Το πείραμα έλαβε μέρος στο εργαστήριο Μέτρησης Αέριων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Αργυροκάστρου 4 με την επίβλεψη του κου  Ευάγγελου 

Τόλη και υπεύθυνοι υλοποίησης του πειράματος ήταν οι φοιτητές Δρούκας Πέτρος και 

Σοφάκης Σταύρος. Ο σκοπός του πειράματος είναι η μέτρηση των εκπομπών VOC από 

καταναλωτικά προϊόντα/ οικοδομικά υλικά που αφορούν τα παιδία. Έτσι επιλέχθησαν 2 

υλικά που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται το 

παιδί.  Χρησιμοποιώντας  τη μέθοδο θαλάμου δοκιμών μικρού όγκου για εκπομπές 

VOC από καταναλωτικά προϊόντα/οικοδομικά υλικά μετρήθηκαν τα εκπεμπόμενα VOC 

και η ανάλυση των δειγμάτων που λήφθηκαν και ο ποσοτικός προσδιορισμός των 

χημικών ουσιών με τεχνικές αέριας χρωματογραφίας – φασματοσκοπία μάζας (TD/GC-

MS). 

Παρακάτω δίνονται ορισμοί που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του πειράματος. 

 

9.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

  2,4 DNPH Cartridge: 2,4-δινιτροφαινυλυδραζίνη (2,4-DNPH) αντιδρά με 

αλδεΰδες ή κετόνες σε όξινες συνθήκες. 

                                                                 

  Σωληνάκι δειγματοληψίας Tenax TA: Χρησιμοποιείται για την 

δέσμευση πτητικών και ημι-πτητικών οργανικών ενώσεων. 

 

 

• Ρυθμός εναλλαγής αέρα, n(1/h) ή (1/60 min) 

(air exchange rate) 

 

• Ταχύτητα αέρα, (m/s) 
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       (air velocity) 

 

• Αναλογία ροής αέρα, q=Q/A = n/L (m
3
/h)/(m

2
)  

       (air specific flow rate)  

 

•  Παράγοντας φορτίου, L = A/V (m
2
/m

3
)  

 
       (Loading Factor)  

 

•  Ειδικός συντελεστής εκπομπής του κάθε συστατικού, Ε (μg/m
2
*h) 

        (Specific emission rate) 

 

•  Συγκέντρωση θαλάμου, C=E/q= E*L/n (μg/m
3
) 

        (Chamber concentration) 

 

 ACN: Ακετονιτρίλιο (Acetonitrile) 

 
 
 
 

 

 

Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του πειράματος είναι : 

 

1) θάλαμος ελέγχου εκπομπών (CLIMPAQ) 

 

2) σύστημα καθαρισμού του αέρα και ρύθμισης της υγρασίας 

 

3) σύστημα ανάμιξης του αέρα 

 

4) ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και προβολής των παροχών μάζας αέρα 

 

5) 2 φορητές αντλίες (SKC 222), χαμηλής ροής 

 

6) Σωληνάκια δειγματοληψίας Tenax TA  
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       7) 2,4 DNPH Cartridges για δειγματοληψία αλδεϋδών 

        

 

Πρόσθετος Εξοπλισμός

22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανεμιστήρας(fan)Mass flow controller

 

 

 

30

Μέτρηση Ταχύτητας αέρα και Τ

μέσα στο Θάλαμο

Μέτρηση Υγρασίας,

μέσα στο θάλαμο 

Ροόμετρο

 

 

 

 
Σύστημα για 50% υγρασία 

συνδεδεμένο με  σύστημα παροχής 

αέρα 

Σύστημα παροχής φιλτραρίσματος 

και καθαρισμού αέρα 
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Εικόνα 5-6-7: Όργανα μέτρησης  

 

Όπως προαναφέρθηκε ο ποιοτικός έλεγχος και η εγγύηση ποιότητας αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για τη δειγματοληψία. Με βάση λοιπόν τα παρακάτω πρότυπα 

πραγματοποιήθηκε το πείραμα:  

 ISO 13419-01 Προσδιορισμός εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων. 

Μέθοδος προσδιορισμού με θάλαμο δοκιμών. 

 ISO 16000-6:2004 Προσδιορισμός εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σε 

εσωτερικούς χώρους με τη μέθοδο θαλάμου και ενεργή δειγματοληψία με 

προσροφητικό Tenax TA, θερμική εκρόφηση και αέρια χρωματογραφία 

χρησιμοποιώντας MS/FID. 

 ASTM D5I56-10 Οδηγός για μικρής κλίμακας θάλαμο για μετρήσεις εκπομπών 

VOC από υλικά/προιόντα εσωτερικού χώρου. 

 Nordest Method Μετρήσεις Εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 

χρησιμοποιώντας το θάλαμο της CLIMPAQ 

 ISO 16017-1:2000 Ενεργή δειγματοληψία 

 

 

9.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες πριν και κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας 

 

• Θερμοκρασία αέρα ( Air Temperature)  

  23 
o
C ± 1  

• Υγρασία (Humidity) 

 50% ± 5  

• Ταχύτητα αέρα (Air Velocity) 

 0,2 m/s ± 0,1  
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Ε

πιλογή χώρου δειγματοληψίας 

 

O χώρος δειγματοληψίας είναι ένας ειδικός θάλαμος CLIMPAQ (Chamber for 

Laboratory Investigations of Materials Pollution and Air Quality) Nordest 1998 είναι 

ένας μικρός ειδικός θάλαμος στον οποίο δείγματα από κατασκευαστικά προϊόντα 

εκτίθενται σε καλά ορισμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον. 
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Εικόνα 8-9: Ο Θάλαμος της CLIMPAQ και τα μέρη του 

 

9.3 Περιγραφή θαλάμου 

 

• Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι μη χημικά, φιλικά προς το περιβάλλον 

και αδρανή όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα VOC.  

• Υλικό θαλάμου: γυαλί και ατσάλι 

• Όγκος θαλάμου:  50,9 lit ή 0,0509 m
3 
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•  
Διαστάσεις θαλάμου: φαίνονται στην παραπάνω εικόνα 

• Τροφοδοσία αέρα: από σύστημα καθαρισμού αέρα  (Model 1160 Zero Air 

Supply) το οποίο συνδέεται στη θύρα εισόδου του θαλάμου αφού πρώτα έχει 

αποκτήσει την υγρασία που χρειάζεται. 

• Ειδική ροή αέρα: Μπορεί να ρυθμιστεί από την παροχή της ροής αέρα και από 

την αλλαγή του υλικού που τροφοδοτείται στο θάλαμο. Στο πείραμά μας το n/L 

=0,4 (1/h)/0,187 (m
2
/m

3
) =2,139 και για τη λεβάντα n/L= Ο,4/0,34=1.176(m/h) 

• Ταχύτητα αέρα στο θάλαμο: μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα της παρεχόμενης 

ροής αέρα αλλά ελέγχοντας την ανακυκλοφορία αέρα στο θάλαμο. 

• Ανεμιστήρας, f: χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την παροχή ροής αέρα και να 

βοηθήσει την ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου 

δημιουργώντας έτσι ομοιόμορφη ροή. 

• Διαχωριστική μεταλλική επιφάνεια, D: ελέγχει την ανακυκλοφορία του αέρα 

• Η ρύθμιση της ροής ,της ταχύτητας και της ανακυκλοφορίας αέρα γίνεται με 

ρύθμιση των 2 βαλβίδων ( VI, VO ) και τoν Damper 

• Οι 10 οπές (διαμέτρου 10-12 mm) που βρίσκονται στο καπάκι του θαλάμου 

χρησιμοποιούνται για μετρητικούς σκοπούς. Οι οπές Μ2-Μ9 πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για μέτρηση του αέρα στην περιοχή του πειράματος. Οι οπές 

Μ1 και Μ10 χρησιμοποιούνται για μέτρηση της στατικής πίεσης του θαλάμου. 

Η οπή Μ10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγχυση αερίων ανίχνευσης. Η οπή Μ1 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  συλλογή σε εκροφητικούς σωλήνες. Παρόλα 

αυτά εμείς και την Μ10 για την παραπάνω διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του 

πειράματος οι οπές πρέπει να καλύπτονται με καπάκια από ατσάλι ή αλουμίνιο 

τα οποία τοποθετούνται το καθένα  πάνω από μία οπή και επικολλούνται με 

λευκή ταινία. Εμείς χρησιμοποιήσαμε βαμβακοειδή πώματα  για το σφράγισμα 

των οπών.  

• Ένας διάχυτης (χωνί) με διαστάσεις (μήκος 450 mm, εσωτερική διάμετρος 

εξόδου 80 mm και εσωτερική διάμετρος  εισόδου 25 mm) μπορεί να 

προσαρμοστεί  στην έξοδο του θαλάμου VO ώστε να αξιολογηθεί με βάση της 

αισθήσεις μας η ποιότητα του αέρα που εξέρχεται του θαλάμου.  
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9.4 Καθαρισμός θαλάμου 

 

 Ο καθαρισμός θαλάμου γίνεται στην αρχή και στο τέλος του κάθε πειράματος και 

πραγματοποιείται με τρίψιμο των εσωτερικών επιφανειών του με αλκαλικό 

απορρυπαντικό σε δεξαμενή ζεστού νερού, ξέπλυμα του θαλάμου με ζεστό νερό και 

τελικός καθαρισμός με απιονισμένο νερό. Αφού καθαρισθεί ο θάλαμος πρέπει να 

κλειστεί και να υπάρξει παροχή καθαρού αέρα σε αυτόν για 24 ώρες.  

 

Απώλειες του θαλάμου, αναμιξιμότητα αέρα, κρίσιμες παράμετροι 

 

• Εκτός απροόπτου οι διαρροές αέρα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10%  της 

παροχής του αέρα.  

• Πρέπει να επιτευχθεί καλή αναμιξιμότητα του εισερχόμενου αέρα με τον αέρα 

που ήδη υπάρχει στο θάλαμο. Αυτό γίνεται με ανεμιστήρα και σύστημα 

πολλαπλών οπών. Τα επιθυμητά επίπεδα αναμιξιμότητας του αέρα είναι από 

80% και πάνω.  

• έξι μεταβλητές έχουν ορισθεί γενικά ως κρίσιμες παράμετροι: θερμοκρασία (Τ), 

σχετική υγρασία (RH), ταχύτητα αέρα (v), χρόνος (t), παράγοντας φορτίου (L) 

και ρυθμός εναλλαγής αέρα (n) 

• Η θερμοκρασία (
ο
C) επηρεάζει την τάση ατμών, το συντελεστή διάχυσης και τα 

επίπεδα εκρόφησης των οργανικών ενώσεων. Οι αλλαγές αέρα προσδιορίζονται 

από τα επίπεδα ροής μέσα στο θάλαμο διαιρεμένα με τον όγκο του θαλάμου. Και 

τέλος η ποσότητα του προϊόντος στο θάλαμο είναι μια παράμετρος η οποία 

επιτρέπει στο δείγμα που εξετάζεται να μπορεί να ανταποκριθεί σε κανονική 

χρήση του ίδιου προϊόντος σε κανονική κλίμακα. Επίσης άλλη μια βασική 

παράμετρος είναι ο χρόνος διότι οι εκπομπές των περισσότερων υλικών 

ποικίλουν στο χρόνο ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα αέρα διότι στην 

επιφάνεια της πηγής επηρεάζει τα επίπεδα εκπομπών. 
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9.5 Επιλογή δειγμάτων 

 

• Το 1
ο
 δείγμα ήταν εμποτισμένο τσιμέντο και πάρθηκε από μέρος της οροφής του 

18
ου

 δημοτικού σχολείου της αίθουσας Α2 και το επιλέξαμε για μετρήσεις λόγω 

της έντονης δυσοσμίας ,η οποία προκάλεσε και την ανακατασκευή της οροφής. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: 1
ο
 δείγμα-εικόνες από 18

ο
 Δημοτικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ 
 Το 2

ο
 δείγμα ήταν σκωροκτόνο και αρωματικό ντουλάπας με άρωμα 

λεβάντα και το επιλέξαμε λόγω της έμμεσης σχέσης που έχει με αυτό το 

παιδί. Δηλαδή τα προϊόντα ένδυσης τα οποία βρίσκονται σε μια 

ντουλάπα με αρωματικό και έπειτα τα χρησιμοποιεί το παιδί εκπέμπουν 

πιθανότατα κάποια VOC. 

 

 

Εικόνα 10: 2
ο
 δείγμα-3 αρωματικά χώρου με λεβάντα 
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Θέση πηγής 

 

Η θέση πηγής στο 1
ο
 πείραμα ήταν στο κέντρο του θαλάμου και στο 2

ο
 είχα ουσιαστικά 

3 δείγματα άρα 3 πηγές αριστερά δεξιά και στο κέντρο του θαλάμου. 

 

Η θέση των δειγματοληπτικών συσκευών 

 

Οι δειγματοληπτικές συσκευές είναι 2 αντλίες χαμηλής ροής που τοποθετούνται στην 

Μ1 και στην Μ10 σε απόσταση 5-10cm και συνδέονται με αυτόν μέσω ενός 

σωληνακίου Tenax και ενός πλαστικού σωλήνα που έρχεται από το θάλαμο. 

  

 

 

Εικόνα 11: Δειγματοληψία 

 

Δειγματοληψία, Μεταφορά  του Δείγματος και Αποθήκευση 

 

• Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: Παρασκευή 16-07-2010  

• Αποθήκευση δείγματος: Αρχικά σε ειδική πλαστική συσκευασία αεροστεγώς 

κλεισμένη και μετέπειτα αποθήκευση αυτού σε ψυγείο στους 4 
ο
C  

• Το δείγμα έφτασε στο εργαστήριο ανεπηρέαστο από περιβαλλοντικές και 

χημικές μεταβολές 

• Κατά τη μεταφορά έως και την αποθήκευσή του δείγματος η υγρασία και η 

θερμοκρασία του δείγματος διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 

πειράματος. 
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9.6 Περιγραφή της πειραματικής  μεθόδου και των διαδικασιών 

αυτής 

 

Η αρχή αυτής της πειραματικής μεθόδου είναι να εκτιμήσει τις εκπομπές των ρύπων 

που προέρχονται από ένα δείγμα οικοδομικού υλικού και από 3 δείγματα αρωματικού 

χώρου μέσω μέτρησης των συγκεντρώσεων του αέρα στο θάλαμο. Η επιφάνεια του 

δείγματος  εκτίθεται στον αέρα του θαλάμου ο οποίος διατηρείται σε σταθερές 

συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας περίπου ίδιες με αυτές που περιμένει 

να συναντήσει  κανείς στο εσωτερικό περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το υλικό. Σε 

σχέση με αυτές τις συνθήκες η συγκέντρωση στο θάλαμο εξαρτάται από την παροχή της 

αναλογίας της ροής του αέρα στο θάλαμο και το εμβαδό του δείγματος. Το πείραμα 

πραγματοποιείται σε μια αναλογία αέρα περίπου ίση με αυτή που συναντάμε όταν το 

προϊόν βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες. 

 

background test 

 

Το background test είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται πριν ξεκινήσει το πείραμα και 

στην οποία μετριούνται σε συνθήκες όμοιες με το πραγματικό πείραμα, με άδειο όμως 

το θάλαμο, οι συγκεντρώσεις των εκπομπών των ρύπων του θαλάμου. Οι 

συγκεντρώσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά χαμηλές προκειμένου να μην επηρεάσουν 

τα αποτελέσματα των μετρήσεών, πιο συγκεκριμένα να μην ξεπερνούν τα 2 μg για κάθε 

VOC που ενδιαφέρει τον ερευνητή κατά τη διάρκεια του πειράματος. Πριν ξεκινήσει το 

πείραμά πραγματοποιήθηκε το  background test η διαδικασία του οποίου αναφέρεται 

παρακάτω : Τοποθετήθηκε το προσροφητικό υλικό (TENAX) σε μια αντλία την οποία 

συνδέσαμε εν συνεχεία με τον άδειο θάλαμο, στην πρώτη οπή (Μ1). Θέσαμε την αντλία 

σε λειτουργία  για 15 min. Η ίδια διαδικασία  έγινε και με μια δεύτερη αντλία στην 

τελευταία οπή (Μ10). Επανεληφθη η ίδια διαδικασία και με τις 2 αντλίες για άλλη μια 

φορά, επίσης για 15 min. Σε κάθε μια περίπτωση αντλήθηκαν 100(ml)/(min) από την 

κάθε αντλία . Δηλαδή στα 15 min και σύμφωνα με το πρότυπο  1,5 lit. 
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9.7 Xρόνος και συχνότητα δειγματοληψίας 

Στο σχολείο ο χρόνος δειγματοληψίας για το κάθε δείγμα ήταν 20 λεπτά και σε κάποια 

δείγματα ο χρόνος δειγματοληψίας καθορίστηκε στα 15 και 25 λεπτά. Συνολικά 

λήφθηκαν 11 δείγματα τα οποία αποθηκεύτηκαν κατάλληλα και μεταφέρθηκαν στο 

εργαστήριο σε θερμοκρασία 4
ο
 C όπου και διατηρήθηκαν μέχρι την ανάλυση. Στο 

εργαστήριο ο χρόνος δειγματοληψίας για το κάθε δείγμα ήταν 20 λεπτά και σε κάποια 

δείγματα ο χρόνος δειγματοληψίας καθορίστηκε στα 15, 25 και 30 λεπτά. Συνολικά 

λήφθηκαν 32 δείγματα από τα οποία κάποια αποθηκεύτηκαν κατάλληλα  σε 

θερμοκρασία 4
ο
 C όπου και διατηρήθηκαν μέχρι την ανάλυση και κάποια αναλύθηκαν 

άμεσα. Εκτός από τα 32 δείγματα υπήρχαν και άλλα 7 δείγματα που ήταν της 

χαρακτηριστικής ομάδας των καρβονυλικών ενώσεων στα οποία ο χρόνος 

δειγματοληψίας για το κάθε δείγμα ήταν 55 λεπτά σύμφωνα με τα πρότυπα. Για μικρό 

θάλαμο 50,9 lit ο χρόνος μετρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο  διαρκεί 28 ημέρες. Ο 

χρόνος δειγμάτων δηλαδή ο χρόνος που παίρνονται δείγματα είναι πρώτο δείγμα στις 3 

hr, δεύτερο δείγμα στη 1 d , τρίτο δείγμα σε 7 d, τέταρτο δείγμα σε 14 d, πέμπτο δείγμα 

σε 21 d και έκτο δείγμα σε 28 d. Μετά από 1 και 3 ημέρες παίρνονται τα αρχικά 

αποτελέσματα. Αν μετά από 10 μέρες τα αποτελέσματα αυτά έχουν αυξηθεί πρέπει να 

παρθεί σίγουρα και νέο δείγμα στις 28 μέρες. 

• Για το 1
ο  

δείγμα ξεκίνησε η δειγματοληψία την Δευτέρα στις 19 Ιουλίου του 

2010 στις 10.30 π.μ. και τελείωσε στις 27 Ιουλίου στις 10:30. 

 

• Για το 2
ο
 δείγμα η δειγματοληψία ξεκίνησε την Τρίτη στις 24 Ιουλίου στις 13:04 

και τελείωσε στις 21 Σεπτεμβρίου στις 11:28. 
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9.8 Παράγοντας φορτίου 

 

Μετά από υπολογισμούς και θεωρώντας ότι το υπό μελέτη αντικείμενο προσεγγίζει 

διαστασιολογικά το σχήμα του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του οποίου το εμβαδόν 

ορίζεται ως μήκος επί ύψος επί 2 και καταλήξαμε έπειτα από πράξεις και μέτρηση του 

αντικειμένου μας στο εν λόγω εμβαδό: 0,00955 m
2
 .  Επίσης γνωρίζοντας ότι ο όγκος 

του θαλάμου είναι 50,9 lit  και σύμφωνα με τις διεθνείς μετατροπές 1 lit = 0,001 m
3
  

άρα ο όγκος του θαλάμου είναι 0,0509  m3 . Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο 

NORDEST ο παράγοντας φορτίου ορίζεται ως το πηλίκο του εμβαδού του δείγματος 

προς τον όγκο του θαλάμου, δηλαδή L= A\V. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω 

προκύπτει L= 0,187 m
2
/m

3
 και αντίστοιχα για τα 3 δείγματα της λεβάντας το εμβαδό 

είναι 0,0174 m
2
 και το L=0,34 m

2
/m

3
 

 

9.9 Βαθμονόμηση αντλίας  

 

Τοποθετείται το καπάκι στο ροόμετρο και το άκρο του καλωδίου το συνδέεται στο 

προσροφητικό σωληνάκι(Tenax) το οποίο στο άλλο άκρο του είναι συνδεδεμένο με την 

αντλία που βαθμονομούμε. Έπειτα δημιουργώντας φυσαλίδα στο ροόμετρο μετράται ο 

χρόνος τον οποίο κάνει η φυσαλίδα για να πάει από τα 0ml στα 100ml. 

 

  

 

 

Εικόνα 12: Βαθμονόμηση Αντλίας 
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9.10 Παράμετροι EF, ER 

 

Η βαθμονόμηση της αντλίας χρειάζεται για να βρούμε τα μεγέθη C,EF, ER οπότε για 

παράδειγμα για το 1
ο
 δείγμα το σοβά έγινε βαθμονόμηση αντλιών στις 28/7/2010 και 

βρέθηκε ότι η Α-αντλία τραβάει 108,1 ml/min και Β-αντλία τραβάει 106,15ml/min. Άρα  

στα 20 min που τραβούσε η αντλία-Α συλλέχθησαν 108,1*20= 2162ml ή 0,002162m
3     

και για την αντλία-Β 0,002123 m
3 

οπότε οι συγκεντρώσεις για να έχουν μονάδα 

μέτρησης μg/m
3  

C=c(μg)/
 
0,002162m

3
 έπειτα σύμφωνα με τα πρότυπα υπολογίζω 

EF=C*n/L (μg/m
2
*h) το n έχει υπολογιστεί μαζί με το Q όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Παροχή αέρα Q (supply airflow rate) και  Ρυθμός εναλλαγής αέρα n (air change 

rate) 

 

Η παροχή αέρα Q στο πείραμά μας είναι 500 ml /min. Για να υπολογίσουμε το n κάναμε 

τις παρακάτω πράξεις:  

 60min - > 1hr 

 1min - > x   x = 0,016 hr 

100ml - > 18 sec 

 x   - > 60 sec   x = 333.3 ml/min  ή  0.33 lit/min 

0,33 (lit/min) / 50,9 (lit) = 0,0065 min
-1

  επίσης  333,3 (ml/min) * 60 (min) = 

19.999,999 (ml/hr) / 1000 (lit) = 19,999 (lit/hr) * 1/50,9 (lit) = 0,39 ≈ 0,4 

(εναλλαγές/hr) 

 

άρα n=0,4 και ισχύει για όλη τη διάρκεια του πειράματος και το L Μετά από 

υπολογισμούς και θεωρώντας ότι το υπό μελέτη αντικείμενο προσεγγίζει 

διαστασιολογικά το σχήμα του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του οποίου το εμβαδόν 

ορίζεται ως βάση επί ύψος καταλήξαμε έπειτα από πράξεις και μέτρηση του 

αντικειμένου μας στο εν λόγω εμβαδό: 0,00955 m
2
 .  Επίσης γνωρίζοντας ότι ο όγκος 

του θαλάμου είναι 50,9 lit  και σύμφωνα με τις διεθνείς μετατροπές 1 lit = 0,001 m
3 

 άρα 

ο όγκος του θαλάμου είναι 0,0509  m
3
 . Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο NORDEST ο 

παράγοντας φορτίου ορίζεται ως το πηλίκο του εμβαδού του δείγματος προς τον όγκο 

του θαλάμου, δηλαδή L= A\V. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει L= 0,187 

m
2
/m

3 
 και για τις 3 λεβάντες το εμβαδό είναι ίσο με 0,0174 m

2
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 και L=0,34 m
2
/m

3 
 . Με βάση λοιπόν το ΕF υπολογίζω το ER(μg/h)= A(Εμβαδό 

δείγματος m
2 

)*EF 

Ανάλυση Δειγμάτων 

 

Όπως αναφέρθηκε η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την τεχνική της θερμικής 

εκρόφησης και την αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Η θερμική 

εκρόφηση πραγματοποιήθηκε με σύστημα TDSA (TDS Auto sampler) της εταιρείας 

GERSTEL που είναι συνδεδεμένο με αέριο χρωματογράφο της εταιρείας Agilent 

Technologies, μοντέλου  6890N Gas Chromatography με τριχοειδή στήλη HP-5MS 

διαστάσεων 30m×0,25mm×0,25μm  και φασματογράφο μάζας MSD 5973 Network 

αντίστοιχα. 

 

9.11 Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA 

 

Η θερμική μονάδα εκρόφησης είναι συνδεδεμένη με αέριο χρωματογράφο. Ο 

ανιχνευτής που χρησιμοποιείται είναι φασματογράφος μάζας. Η αρχική θερμοκρασία 

εισόδου των γυάλινων σωλήνων είναι 40
ο
C και θερμαίνονται για περίπου 7 λεπτά με 

ρυθμό αυξησης θερμοκρασίας 60
ο
C/min μέχρι να φτάσει στους 260

ο
C με ταυτόχρονη 

διαβίβαση ηλίου και οι εκροφημένες αέριες ενώσεις μεταφέρονται σε τριχοειδή 

κρυοπαγίδα στη θερμοκρασία των –120
ο
C. Η θερμοκρασία στην ίνα (Transfer 

Capillary) μεταξύ του φούρνου και της κρυοπαγίδας βρίσκεται στους 280
ο
C. Η 

κρυοπαγίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί προσυγκέντρωση του 

δείγματος πριν την εισαγωγή του στην χρωματογραφική στήλη. Η ψύξη της 

κρυοπαγίδας πραγματοποιείται με χρήση υγρού αζώτου. Στη συνέχεια η κρυοπαγίδα 

θερμαίνεται βαλλιστικά με ρυθμό 12
ο
C/sec μέχρι τους 0

ο
C και στη συνέχεια με ρυθμό 

3
ο
C/sec όπου το δείγμα παραμένει για ένα λεπτό. Το δείγμα εισάγεται εξ ολοκλήρου με  

διαχωρισμό 1:10 στο χρωματογράφο. Αρχικά το δείγμα μπαίνει στο φούρνο  στη 

θερμοκρασία των 35
ο
C και μένει εκεί για 4min ενώ η θερμοκρασία του αυξάνει με 

ρυθμό 8
ο
C/min έως ότου φτάσει στους 120

ο
C όπου παραμένει για 6min και μετά 

αυξάνεται με ρυθμό 20oC/min έως ότου φτάσει στους 220
ο
C όπου και παραμένει για 

ένα λεπτό. Έπειτα η στήλη καθαρίζεται για 10min. Η ροή είναι 0.9ml/min και η μέση 

ταχύτητα ηλίου (average velocity) είναι 35cm/s. Το injection γίνεται σε split mode με 

ratio 10:1. Με τη διαδικασία αυτή ορίζεται ευθεία αναφοράς δύο σημείων. Ο ποιοτικός 



110 

 

προσδιορισμός των ενώσεων στηρίζεται στους χρόνους ανάσχεσης τους ενώ ο 

ποσοτικός στην ευθεία βαθμονόμησης. 

Δηλαδή το Θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου είναι: 

 

Από τους 35
ο
C (παραμονή για 4 λεπτά) στους 120

 ο
C (παραμονή 6 λεπτά) με ρυθμό 

ανόδου 8
 ο

C/λεπτό και στην συνέχεια στους 220
 ο

C με ρυθμό ανόδου 20
 ο

C/λεπτό και 

παραμονή εκέι για 2 λεπτά. 

 

Τα θερμοκρασιακά προγράμματα για μονάδα θερμικής εκρόφησης(TDS) και για τον 

εισαγωγέα προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας(CIS) έχουν ως εξής:  

 

TDS (thermal desorption system) 

Αρχική θερμοκρασία δείγματος όταν φορτωθεί στον TDS: 40
 ο
C 

Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας: 60
 ο
C/λεπτό 

Τελική θερμοκρασία εκρόφησης: 260
 ο
C 

Θερμοκρασία γραμμής μεταφοράς: 280
 ο
C 

 

 

 

 

Σχήμα 1: θερμοκρασιακό πρόγραμμα για μονάδα θερμικής εκρόφησης 
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CIS (cool injection system) 

Αρχική θερμοκρασία: -120
 ο
C 

Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας: 12
 ο
C/ δευτερόλεπτο 

Τελική θερμοκρασία εισαγωγής: 300
ο
C 

Υπάρχει όμως και ενδιάμεση θερμοκρασία. Ανεβάινει από τους -120
 ο

C στους 0 
ο
C με 

ρυθμό ανόδου 12
 ο
C και από τους 0

 ο
C στους 300

 ο
C με ρυθμό 3

 ο
C/δευτερόλεπτο 

 

 

 

Σχήμα 2: θερμοκρασιακό πρόγραμμα για για τον εισαγωγέα προγραμματιζόμενης 

θερμοκρασίας 

 

 

Τέλος να προσθέσω ότι το φέρον αέριο είναι το Ήλιο, ο Εγχυτήρας είναι σε split mode 

με ratio 1:10 και η μέση ταχύτητα ροής Ηλίου είναι 35cm/s  

 

Στις παρακάτω εικόνες μπορούμε να δούμε τα  μέρη της διαδικασίας που περιγράφηκε 

παραπάνω. 

 



112 

 

 

 

   Εικόνα13: split less injection  Εικόνα 14: Thermal Desorption System συνδεδεμένο 

με GC/MS 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA της GERSTEL 
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Εικόνα 15Α: ΜΕΡΗ ΤDSA 

 

 

Εικόνα 16: ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ 
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Εικόνα 17: TDS-GC/MS 

  

 

 

9.12 Προετοιμασία δειγμάτων για ανάλυση με HPLC και blank  

 

Για την ομάδα των καρβονυλικών ενώσεων τα δείγματα συλλέχθησαν με δοχεία που 

περιείχαν 2,4 δινιτροφαινυλυδραζίνη. Αυτά λοιπόν τα δείγματα αναλύθηκαν με Υγρή 

Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Πριν όμως από την  ανάλυση τους στον 

Χρωματογράφο υπέστησαν ένα διαχωρισμό, με την βοήθεια ενός διαλύτη, από το 

δοχείο στο οποίο είχαν αρχικά αποθηκευτεί και μια μεταφορά σε υγρή πλέον φάση σε 

ένα καινούργιο δοχείο το οποίο στέλνεται στο χρωματογράφο για ανάλυση. Η 

προκατεργασία του δείγματος είναι βασικό τμήμα της ανάλυσης με HPLC, που 

αποσκοπεί στην παραλαβή ενός ομογενούς και αναπαραγώγιμου διαλύματος, το οποίο 

είναι κατάλληλο για έγχυση στη χρωματογραφική στήλη. Επίσης καλό θα ήταν πριν 

μπει κάποιο δείγμα στο χρωματογράφο για ανάλυση να έχει πραγματοποιηθεί ένα 

blank τεστ δηλαδή ένα τεστ με ένα άδειο φιαλίδιο το οποίο θα δείξει εάν τα εν λόγω 
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φιαλίδια που αποθηκεύουμε τα δείγματα  εκπέμπουν κάποια ουσία που θα επηρέαζε 

την ανάλυση των δειγμάτων 

 

Η διαδικασία διαχωρισμού από το 2,4 DNPH cartridge  περιγράφεται παρακάτω: 

 

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΗΣ ΦΑΣΗΣ (SOLID PHASE EXTRACTION (SPE)) 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPE  

 

1) Φυσίγγιο       

2)  Δίσκος             

 

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ SPE 

 Η βαρύτητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη αλλά η ροή μέσω 

των φυσιγγίων είναι εξαιρετικά αργή. 

 

 

Αρχικά απομακρύνθηκε το δείγμα από το ψυγείο οπού είχε αποθηκευτεί σε ειδικό 

αεροστεγώς κλεισμένο σακουλάκι. Έπειτα αφου αφαιρέθηκαν τα προστατετευτικά 
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πώματα και ενώθηκε μέσω ειδικού φιλτρου σε μια σύρριγγα, τοποθετήθηκε σε μια 

συσκευή συγκράτησης. Ακριβώς από κάτω από το πλαστικό φυαλίδιο το οποίο 

περιείχε την ουσία προς ανάλυση τοποθετήθηκε ειδικο φυάλιδιο το οποίο αργότερα 

θα εισέρθει στο χρωματογράφο με την  την ουσία προς ανάλυση σε υγρή πλέον 

μορφή. Τέλος με τη βοήθεια του διαλύτη ACN ο οποίος εκχύθηκε στη σύριγγα και την 

πίεση του εμβόλου της σύριγγας διαχωρίστηκαν από τη  δινιτροφαινυλυδραζίνη όπου 

ήταν δεσμευμένα τα VOC που έπρεπε να αναλυθούν. 

 

Οι παρακάτω εικόνες επεξηγούν τα παραπάνω 

 

 

Εκόνα 23: Δειγματοληψία με 2,4 DNPH cartridge 
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ΣΙΦΩΝΙ 
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Εικόνα 24-32: Διαχωρισμός από 2,4 dnph με ACN  (ακετονετρίλιο) 

 

Ανάλυση δείγματος αλδεύδων με HPLC 

Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δυο φιάλες αποθήκευσης διαλυτών (ρεζερβουάρ) στις 

οποίες είχαν τοποθετηθεί ακετονιτρίλιο και νερό υψηλής καθαρότητας. Αυτές οι δυο 

ουσίες flow rate 1ml/min. η διάρκεια του χρωματογραφήματος ήταν 30min και τα 

ποσοστά αναμιξιμότητας των διαλυτών σε αυτό το χρόνο ήταν τα παρακάτω:  

Χρόνος μηδέν (0): 50%H2O και 50%ACN  

Χρόνος τριάντα (30): 25%Η2Ο  και 75%ACN  

Ο θερμοστάτης είχε ρυθμιστεί στους 35
ο
C και στη στήλη γινόταν ένεση 5μl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

   10.ΠΙΝΑΚΕΣ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Μετρήσεις 18ου  Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης 

 

Σχολείο – VOC 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 1ης ενεργής δειγματοληψίας 19-7-2010 σε μg/m3. 

19/7/2010 D1B.D D1A.A 

 Time = 15 min Time = 15 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene 0.099 0.029 0.064 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 4.474 5.113 4.793 

beta.-Pinene Δ.Α Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.118 0.085 0.102 

Limonene 0.569 0.474 0.522 

 

 

Πίνακας 6:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 1ης ενεργής δειγματοληψίας 19-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 

Benzene 0.137 0.001 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. 
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Octane Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 10.253 0.097 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.218 0.002 

Limonene 1.116 0.010 

 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 2ης ενεργής δειγματοληψίας 20-7-2010 σε μg/m3. 

20/7/2010 MET2B.D MET2A.D 

 Time = 15 min Time = 15 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene 1.260 1.425 1.342 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 4.034 3.051 3.543 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0.471 0.409 0.440 

Ethylbenzene 0.592 0.506 0.549 

Benzene, 1,2,4 0.599 0.571 0.585 
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20/7/2010 EXTR1A.D EXTR1B.D 

 Time = 30 min Time = 30 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene 3,135 2,981 3,058 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 2,259 3,468 2,864 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0,500 0,429 0,465 

Ethylbenzene 0,465 0,507 0,486 

Benzene, 1,2,4 0,453 0,577 0,515 

 

 

20/7/2010 MET2.M.O. EXTR1.M.O. 

 Time = 15 min Time = 30 min 

Target 

Compounds 

Μ.Ο. 

Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 1d 

Benzene 1.342 3,058 2,200 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 
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alpha.-Pinene 3.543 2,864 3,203 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0.440 0,465 0,452 

Ethylbenzene 0.549 0,486 0,517 

Benzene, 1,2,4 0.585 0,515 0,550 

 

 

Πίνακας 8:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 2ης ενεργής δειγματοληψίας 20-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 

Benzene 4,707 0,044 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 6,852 0,065 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0,968 0,009 

Ethylbenzene 1,107 0,010 

Benzene, 1,2,4 1,177 0,011 

 

 

Πίνακας 9: Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 3ης ενεργής δειγματοληψίας 22-7-2010 σε μg/m3. 

21/7/2010 D2B.D D2A.D 
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 Time = 30 min Time = 20 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene 0,949 0,443 0,696 

o-Xylene 0,169 0,038 0,103 

alpha.-Pinene 4,489 4,163 4,326 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0,643 0,849 0,746 

 

Πίνακας 10: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 3ης ενεργής δειγματοληψίας 21-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. 

Octane Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene 1.490 0.006 

o-Xylene 0.221 Δ.Α. 

alpha.-Pinene 9.254 0.041 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 1.596 0.007 
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Πίνακας 11: Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 4ης ενεργής δειγματοληψίας 22-7-2010 σε μg/m3. 

22/7/2010 MET3A.D MET3B.A 

 Time = 20 min Time = 20 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane 0,028 0,158 0,093 

p,M-Xylene 0,792 1,347 1,070 

o-Xylene 0,139 0,277 0,208 

alpha.-Pinene 4,777 5,301 5,039 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0,038 0,028 0,033 

Limonene 0,827 0,624 0,726 

Ethylbenzene 0,768 0,880 0,824 

Benzene, 1,2,4 0,825 0,875 0,850 

 

Πίνακας 12: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 4ης ενεργής δειγματοληψίας 22-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. 

Octane 0.199 0.001 

p,M-Xylene 2.289 0.021 

o-Xylene 0.446 0.004 

alpha.-Pinene 10.779 0.102 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 
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Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.071 Δ.Α. 

Limonene 1.553 0.014 

Ethylbenzene 1.763 0.016 

Benzene, 1,2,4 1.819 0.017 

 

 

Πίνακας 13: Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 26-7-2010 σε μg/m3. 

26/7/2010 MET4B.A MET4A.D 

 Time = 20 min Time = 20 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Octane 0,062 0,028 0,045 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 2,977 2,988 2,982 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0,001 Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 0,583 0,593 0,588 

Ethylbenzene 0,586 0,596 0,591 

Benzene, 1,2,4 0,710 0,693 0,702 

 

Πίνακας 14:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 26-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 
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Benzene Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene Δ.Α. Δ.Α. 

Octane 0.096 Δ.Α. 

p,M-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 6.380 0.060 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 1.259 0.012 

Ethylbenzene 1.265 0.012 

Benzene, 1,2,4 1.501 0.014 

 

 

Πίνακας 15:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της 6ης ενεργής δειγματοληψίας 27-7-2010 σε μg/m3. 

27/7/2010 DOK5A.D DOK5B.D 

 Time = 20 min Time = 20 min 

Target Compounds Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Καθ.Συγκέντρ. 

(μg/m3) 

Μ.Ο. 

Καθ.Συγκεντρ. 

(μg/m3) 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene 0,266 0,481 0,373 

Octane Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene 0,580 0,793 0,686 

o-Xylene Δ.Α. 0,007 Δ.Α. 

alpha.-Pinene 3,664 3,316 3,490 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3- Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 
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trimethyl- 

Limonene 0,920 0,560 0,740 

Ethylbenzene 0,781 0,756 0,769 

Benzene, 1,2,4 0,755 0,692 0,723 

 

Πίνακας 16:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 

κατά τη διάρκεια της 6ης ενεργής δειγματοληψίας 27-7-2010. 

Target Compounds EMMISION FACTOR EMMISION RATE 

Benzene Δ.Α. Δ.Α. 

Toluene 0.799 0.007 

Octane Δ.Α. Δ.Α. 

p,M-Xylene 1.469 0.014 

o-Xylene Δ.Α. Δ.Α. 

alpha.-Pinene 7.466 0.071 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Carene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Δ.Α. Δ.Α. 

Limonene 1.584 0.015 

Ethylbenzene 1.645 0.015 

Benzene, 1,2,4 1.548 0.014 
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Πίνακας 17:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια  ενεργής δειγματοληψίας στις (13-7-2010, ανοιχτά παράθυρα), σε μg/m3. 

 ΙΝ1 (Α2) ΙΝ2 (Α2) ΙΝ3 

(ΔΙΑΔΡ Α2) 

ΙΝ4 (ΔΙΑΔΡ 

ΕΙΣ) 

ΙΝ5 (Α2)  

benzene 1,12 1,35 1,24 1,39 1,15 

toluene 2,04 2,02 2,17 2,80 0,88 

octane 0,25 0,24 0,33 0,55 0,13 

ethylbenzene 0,40 0,38 0,56 2,32 0,15 

m,p-xylene 2,37 2,00 3,16 12,85 0,85 

o-xylene 0,42 0,43 0,51 1,13 0,16 

α-pinene 7,48 8,86 6,38 6,31 7,93 

1,2,4-TMB 30,82 24,36 33,88 20,39 17,50 

β-pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

3-carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

1,2,3-TMB 10,00 7,74 10,78 16,72 5,59 

d-limonene 0,2 0,12 Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 
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Σχήμα 1. Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 5
ης 

ενεργής δειγματοληψίας (13-7-2010, ανοιχτά παράθυρα) , σε μg/m
3
. 
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Πίνακας 18:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια ενεργής δειγματοληψίας τις (28-7-2010, κλειστά παράθυρα), σε μg/m3. 

 ΙΝ1 (Α2) ΙΝ2 (Α2) ΙΝ3 

(Α2) 

ΙΝ4 (Α2) ΙΝ5 (Α2)  ΙΝ6 

(Α2) 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 
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benzene 0,95 0,87 0,79 0,87 1,07 1,02 0,93 

toluene 5,08 5,02 5,56 6,13 5,6 6,43 5,64 

octane 0,86 0,86 0,74 0,85 0,86 0,95 0,85 

ethylbenzene 0,93 0,93 0,91 1,01 0,93 1,07 0,96 

m,p-xylene 6,22 6,07 6,05 6,79 6,22 7,40 6,46 

o-xylene 1,54 1,55 1,63 2,19 1,68 2,04 1,77 

α-pinene 295,15 290,21 328,43 399,52 342,64 411,81 344,63 

1,2,4-TMB 333,22 364,96 284,64 300,53 396,38 411,38 348,52 

β-pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

3-carene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

1,2,3-TMB 140,79 144,57 165,52 177,49 172,31 209,63 168,39 

d-limonene 5,43 5,53 7,01 7,66 6,94 8,60 6,86 

 

Σχήμα 2. Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 5
ης 

ενεργής δειγματοληψίας (28-7-2010, κλειστά παράθυρα) , σε μg/m
3
. 
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Μετρήσεις Αρωματικού χώρου 

 

 

Λεβάντα – VOC 

 

Πίνακας 19:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 1ης ενεργής δειγματοληψίας 24-8-2010 σε μg/m3. 

24/8/2010 MET1A.D MET1B.D  

 20 min 20 min  

Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 2.114 2.491 2.302 

Toluene 4.773 5.64159292 5.207 

Octane 1.224 1.800 1.512 

p,M-Xylene 3.769 4.818 4.293 

o-Xylene 0.734 1.150 0.942 

alpha.-Pinene 28.921 53 40.960 

beta.-Pinene 4.913 8.482 6.697 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.257 0.349 0.303 

Limonene 1.354 1.827 1.591 

Ethylbenzene 0.747 0.915 0.831 

Benzene, 1,2,4 0.725 0.969 0.847 

Hexane  34.648 32.442 33.545 

Cyclohexane 3.326 3.836 3.581 

Heptane 169.183 196.575 182.879 

 

 

Πίνακας 20:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 1ης ενεργής δειγματοληψίας 24-8-2010. 



134 

 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 2.708 0.047 

Toluene 6.124 0.106 

Octane 1.778 0.030 

p,M-Xylene 5.049 0.087 

o-Xylene 1.108 0.019 

alpha.-Pinene 48.169 0.838 

beta.-Pinene 7.876 0.137 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.356 0.006 

Limonene 1.871 0.032 

Ethylbenzene 0.977 0.017 

Benzene, 1,2,4 0.996 0.017 

Hexane  39.449 0.686 

Cyclohexane 4.211 0.073 

Heptane 215.066 3.742 

 

 

 

Πίνακας 21:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 2ης ενεργής δειγματοληψίας 25-8-2010 σε μg/m3. 

25/8/2010 MET2A.D MET2B.D  

 20 min 20 min  

Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 1.240 1.376 1.308 

Toluene 5.934 6.654 6.294 

Octane 1.097 1.181 1.139 

p,M-Xylene 6.909 7.765 7.337 

o-Xylene 1.468 1.637 1.553 

alpha.-Pinene 18.913 21.818 20.366 
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beta.-Pinene 2.363 2.955 2.659 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.379 0.411 0.395 

Limonene 2.549 3.092 2.821 

Ethylbenzene 1.473 1.654 1.563 

Benzene, 1,2,4 1.114 1.225 1.169 

Hexane  14.777 15.522 15.149 

Cyclohexane 6.749 6.278 6.513 

Heptane 32.829 39.013 35.921 

 

 

 

Πίνακας 22: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 2ης ενεργής δειγματοληψίας 25-8-2010. 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 1.538 0.026 

Toluene 7.402 0.128 

Octane 1.339 0.023 

p,M-Xylene 8.628 0.150 

o-Xylene 1.826 0.031 

alpha.-Pinene 23.950 0.416 

beta.-Pinene 3.127 0.054 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.465 0.008 

Limonene 3.317 0.057 

Ethylbenzene 1.839 0.032 

Benzene, 1,2,4 1.375 0.023 

Hexane  17.815 0.309 

Cyclohexane 7.660 0.133 

Heptane 42.243 0.735 
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Πίνακας 23:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 3ης ενεργής δειγματοληψίας 27-8-2010 σε μg/m3. 

27/8/2010 MET3A.D MET3B.D  

 20 min 20 min  

Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 1.295 1.370 1.332 

Toluene 5.194 6.175 5.684 

Octane 0.957 1.092 1.025 

p,M-Xylene 5.268 6.165 5.717 

o-Xylene 1.188 1.384 1.286 

alpha.-Pinene 14.264 17.423 15.844 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.365 0.419 0.392 

Limonene 2.095 2.303 2.199 

Ethylbenzene 1.369 1.592 1.480 

Benzene, 1,2,4 0.966 1.036 1.001 

Hexane  13.469 14.060 13.764 

Cyclohexane 9.135 7.673 8.404 

Heptane 14.907 20.047 17.477 

 

 

Πίνακας 24:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 3ης ενεργής δειγματοληψίας 27-8-2010. 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 1.567 0.027 

Toluene 6.685 0.116 

Octane 1.205 0.020 
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p,M-Xylene 6.723 0.116 

o-Xylene 1.513 0.026 

alpha.-Pinene 18.632 0.324 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.461 0.008 

Limonene 2.586 0.045 

Ethylbenzene 1.741 0.030 

Benzene, 1,2,4 1.177 0.020 

Hexane  16.187 0.281 

Cyclohexane 9.883 0.171 

Heptane 20.553 0.357 

 

 

 

Πίνακας 25:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 4ης ενεργής δειγματοληψίας 31-8-2010 σε μg/m3. 

31/8/2010 MET4A.D MET4B.D  

 20 min 20 min  

Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 1.165 1.238 1.202 

Toluene 6.299 6.391 6.345 

Octane 0.920 1.040 0.980 

p,M-Xylene 7.608 8.219 7.914 

o-Xylene 1.665 1.756 1.711 

alpha.-Pinene 8.635 10.753 9.694 

beta.-Pinene 0.758 0.923 0.840 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.531 0.541 0.536 

Limonene 1.438 1.403 1.421 
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Ethylbenzene 1.480 1.610 1.545 

Benzene, 1,2,4 1.461 1.540 1.500 

Hexane  6.827 8.407 7.617 

Cyclohexane 3.903 4.493 4.198 

Heptane 5.471 6.019 5.745 

 

Πίνακας 26:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 4ης ενεργής δειγματοληψίας 31-8-2010. 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 1.413 0.024 

Toluene 7.462 0.129 

Octane 1.153 0.020 

p,M-Xylene 9.306 0.161 

o-Xylene 2.012 0.035 

alpha.-Pinene 11.400 0.198 

beta.-Pinene 0.988 0.017 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.631 0.010 

Limonene 1.671 0.029 

Ethylbenzene 1.817 0.031 

Benzene, 1,2,4 1.765 0.030 

Hexane  8.958 0.155 

Cyclohexane 4.937 0.085 

Heptane 6.757 0.117 

 

 

 

Πίνακας 27:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 7-9-2010 σε μg/m3.  

7/9/2010 MET5A.D MET5B.D  

 20 min 20 min  
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Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 1.487 1.388 1.438 

Toluene 6.941 7.429 7.185 

Octane 0.790 0.932 0.861 

p,M-Xylene 9.462 8.479 8.970 

o-Xylene 2.006 1.723 1.864 

alpha.-Pinene 7.441 8.964 8.202 

beta.-Pinene 0.608 0.715 0.661 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0.570 0.456 0.513 

Limonene 1.665 1.271 1.468 

Ethylbenzene 1.763 1.643 1.703 

Benzene, 1,2,4 1.697 1.318 1.508 

Hexane  8.110 8.945 8.527 

Cyclohexane 6.028 6.638 6.333 

Heptane 2.315 2.589 2.452 

 

 

Πίνακας 28:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 7-9-2010. 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 1.691 0.029 

Toluene 8.449 0.147 

Octane 1.012 0.017 

p,M-Xylene 10.549 0.183 

o-Xylene 2.193 0.038 

alpha.-Pinene 9.646 0.167 

beta.-Pinene 0.778 0.013 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.604 0.010 
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Limonene 1.726 0.030 

Ethylbenzene 2.002 0.034 

Benzene, 1,2,4 1.773 0.030 

Hexane  10.028 0.174 

Cyclohexane 7.448 0.129 

Heptane 2.883 0.050 

 

 

Πίνακας 29:  Συγκεντρώσεις Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) που μετρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της 6ης ενεργής δειγματοληψίας 21-9-2010 σε μg/m3. 

21/9/2010 MET6A.D MET6B.D  

 20 min 20 min  

Target Compounds Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

Benzene 0,795 0,915 0,855 

Toluene 1,488 1,586 1,537 

Octane 0,343 0,425 0,384 

p,M-Xylene 1,214 1,333 1,274 

o-Xylene 0,372 0,401 0,387 

alpha.-Pinene 2,231 2,554 2,392 

beta.-Pinene 0 0 0 

Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 

0,141 0,152 0,147 

Limonene 0,485 0 0,242 

Ethylbenzene 0,485 0,514 0,499 

Benzene, 1,2,4 0,409 0,429 0,419 

Hexane  4,280 4,607 4,443 

Cyclohexane 3,115 3,619 3,367 

Heptane 1,125 1,192 1,159 
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Πίνακας 30:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

(VOC) κατά τη διάρκεια της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 21-9-2010. 

Target Compounds EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

Benzene 1.006 0.017 

Toluene 1.808 0.031 

Octane 0.452 0.007 

p,M-Xylene 1.498 0.026 

o-Xylene 0.455 0.007 

alpha.-Pinene 2.813 0.048 

beta.-Pinene Δ.Α. Δ.Α. 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0.173 0.003 

Limonene 0.285 0.004 

Ethylbenzene 0.587 0.010 

Benzene, 1,2,4 0.493 0.008 

Hexane  5.225 0.090 

Cyclohexane 3.959 0.068 

Heptane 1.363 0.023 
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Λεβάντα – Αλδεΰδες 

 

Πίνακας 31: Συγκεντρώσεις αλδεΰδων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 3ης 

ενεργής δειγματοληψίας 27-8-2010 σε μg/m3 
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27/8/2010 MET3B 

 55min 

Name Συγκέντρωση (μg/m3) 

FORMALDEHYDE Δ.Α. 

ACETALDEHYDE 21,669 

ACROLEINE Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. 

BENZALDEHYDE 2,574 

M-TOLUALDEHYDE 6,861 

HEXALDEHYDE 3,690 

 

 

Πίνακας 32: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής αλδεΰδων κατά τη διάρκεια 

της 3ης ενεργής δειγματοληψίας 27-8-2010. 

Name EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

FORMALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

ACETALDEHYDE 25,482 0,443 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE 3,027 0,052 

M-TOLUALDEHYDE 8,069 0,140 

HEXALDEHYDE 4,340 0,075 
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Πίνακας 33: Συγκεντρώσεις αλδεΰδων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 4ης ενεργής 

δειγματοληψίας 31-8-2010 σε μg/m3. 

31/8/2010 MET4A MET4B  

 55min 55min  

Name Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

FORMALDEHYDE 18,314 11,607 14,961 

ACETALDEHYDE 8,840 2,974 5,907 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

M-TOLUALDEHYDE 4,800 6,114 5,457 

HEXALDEHYDE 3,305 Δ.Α. 1,652 

 

Πίνακας 34: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής αλδεΰδων κατά τη διάρκεια 

της 4ης ενεργής δειγματοληψίας 31-8-2010. 

Name EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

FORMALDEHYDE 17,594 0,306 

ACETALDEHYDE 6,946 0,120 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

M-TOLUALDEHYDE 6,417 0,111 

HEXALDEHYDE 1,943 0,033 
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Πίνακας 35: Συγκεντρώσεις αλδεΰδων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 5ης ενεργής 

δειγματοληψίας 7-9-2010 σε μg/m3. 

7/9/2010 MET5A MET5B  

 55min 55min  

Name Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

FORMALDEHYDE 4,563 6,755 5,659 

ACETALDEHYDE 1,351 2,358 1,855 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

M-TOLUALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

HEXALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

 

Πίνακας 36: Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής αλδεΰδων κατά τη διάρκεια 

της 5ης ενεργής δειγματοληψίας 7-9-2010. 

Name EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

FORMALDEHYDE 6,655 0,115 

ACETALDEHYDE 2,181 0,037 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 
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M-TOLUALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

HEXALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

 

 

Πίνακας 37:  Συγκεντρώσεις αλδεΰδων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 6ης ενεργής 

δειγματοληψίας 21-9-2010 σε μg/m3. 

21/9/2010 MET6A MET6B  

 55min 55min  

Name Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

Συγκέντρωση 

(μg/m3) 

M.O. 

Συγκεντρώσεων 

FORMALDEHYDE 3,802 5,559 4,680 

ACETALDEHYDE 1,097 1,191 1,144 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

M-TOLUALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

HEXALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. Δ.Α. 

 

Πίνακας 38:  Ρυθμός Εκπομπής και παράγοντας εκπομπής αλδεΰδων κατά τη διάρκεια 

της 6ης ενεργής δειγματοληψίας 21-9-2010. 

Name EMISSION FACTOR EMISSION RATE 

FORMALDEHYDE 5,504 0,093 

ACETALDEHYDE 1,346 0,022 

ACROLEINE Δ.Α. Δ.Α. 

ACETONE Δ.Α. Δ.Α. 

PROPIONALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

2-BUTANONE Δ.Α. Δ.Α. 
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BUTYRALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

BENZALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

M-TOLUALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 

HEXALDEHYDE Δ.Α. Δ.Α. 
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       11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Internet 

1. http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_vasilakos.pdf 

2. http://www.carrier.gr/carriergreek/news/Enews_May08_gr.pdf 

3. http://www.epa.gov/iaq/voc.html 

4. http://www.epa.gov/air/emissions/voc.htm 

5. http://www.h1n1resource.net/divs/eh/indoorair/voc/index.htm 

6. The chemical house(greenpeace) καθώς και τη σελίδα Safer Products. 

7. http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B1%CE%B

9%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF 

8. http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/polyvinyl-chloride 

9. http://news.pathfinder.gr/ecology/greenpeace/246806.html 

10. http://www.unilever.com/PIOTI/EL/p2.asp?selectCountry=GR&language=EL&choice=

hpc&selectCountryName=Greece 

11. http://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/bgsg/article/view/1489/1335 

12. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%CE%95%CF%80%CE%B9%C

F%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%

B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE

%BF%CF%82/diplomatiki%20genika/pthtikes%20organikes%20en_vseisw/TETRAXLOR

.htm 

13. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%CE%95%CF%80%CE%B9%C
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%BF%CF%82/diplomatiki%20genika/pthtikes%20organikes%20en_vseisw/xloroform.h

tm 

14. http://greenmagazine.gr/prasino-spiti-ypnodwmatio/ 

15. http://www.hk.sgs.com/voc 

16. http://www.arb.ca.gov/consprod/consprod.htm 

17. http://www.psychiatry24x7.gr/bgdisplay.jhtml?itemname=substance_inhalants 

18. http://pediatrics.about.com/od/hiddendangers/a/0108_env_chmcls.htm 

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_vasilakos.pdf
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