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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα γύρω από το πεδίο της 

θερμικής άνεσης σε διάφορους τύπους κτιρίων. Εκτός της θερμικής άνεσης, και η ποιότητα 

αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι σημαντική, μιας και επηρεάζει την υγεία των 

ανθρώπων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία  παρουσιάζεται συστηματική διερεύνηση με στόχο την 

αποτίμηση της αίσθησης θερμικής άνεσης των φοιτητών και καθηγητών  και της ποιότητας 

αέρα στις αίθουσες της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 

κτιριακές υποδομές της Φλώρινας (Ελλάδα). Η διερεύνηση συνίσταται στην διεξαγωγή 

μετρήσεων, καθώς και στη συλλογή στοιχείων βάσει ερωτηματολογίων. 

Ειδικότερα, οι μετρήσεις διεξήχθησαν κατά την χειμερινή περίοδο και έγιναν στη πιο ψυχρή 

κλιματική ζώνη της Ελλάδος. Οι μετρήσεις αφορούν τις  παραμέτρους θερμικής άνεσης 

(θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα), καθώς επίσης και την ποιότητα του  εσωτερικού 

αέρα, όπως οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), οι αλδεΰδες και η συγκέντρωση του 

διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). 

Οι τιμές της θερμικής άνεσης υπολογίζονται σύμφωνα με το ευρέως διαδεδομένο και 

αποδεκτό στη σχετική βιβλιογραφία μοντέλο του Fanger, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των 

μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για τις αντικειμενικές παραμέτρους. Στη συνέχεια, στη 

βάση στοιχείων από κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, γίνεται σύγκριση της 

πραγματικής αίσθησης που έχουν οι φοιτητές όταν αυτοί βρίσκονται στις αίθουσες 

διδασκαλίας με την εκτιμώμενη από το μοντέλο του Fanger. Η εκτίμηση της ποιότητας αέρα 

συνίσταται στη σύγκριση των τιμών μετρήσεων, για τις υπό μελέτη ενώσεις, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, ενώ συνεκτιμώνται και οι απόλυτες τιμές των 

εν λόγω δεδομένων σε σχέση με δεδομένα για αντίστοιχες συνθήκες. 
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Abstract 

Investigation of thermal comfort in various types of buildings is a rather intense research 

activity by recent years. Besides thermal comfort, the Indoor Air Quality (IAQ) is also 

important for the sensation of humans in indoor environments, as well as for their health. In 

the proposed work, a systematic measurement campaign in university classrooms in the 

Educational School of the University of Western Macedonia, Florina, Greece, is presented; 

the campaign was performed through winter time, noting that the University lies on the 

coldest thermal zone on a country level. Measurements include thermal comfort parameters, 

as well as IAQ ones, namely volatile organic compounds (VOCs), aldehydes and NO2 

concentration.As far as thermal comfort is concerned, Fanger’s thermal comfort indices are 

calculated, on the basis of the measured data; a comparison is made through the support of 

questionnaires investigating the actual thermal comfort level of the students while being in the 

classrooms, aiming at providing information on an adaptive sensation level. In terms of air 

quality, measurements are made both indoors and outdoors, allowing the determination of 

indoor/outdoor correlations. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Σήμερα η θερμική άνεση και η ποιότητα αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων γίνεται 

όλο και πιο σημαντική εξαιτίας του μεγάλου χρόνου που δαπάνα ο άνθρωπος ευρισκόμενος 

μέσα σε αυτά. Επομένως κρίνεται αναγκαίο το εσωτερικό περιβάλλον να είναι όσο το 

δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη απαλλαγμένο από ρύπους που το επιβαρύνουν. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσει τη θερμική άνεση και την ποιότητα αέρα σε 

δύο αίθουσες της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που 

εδράζει στη πόλη της Φλώρινας. Στα πλαίσια της διερεύνησης  πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

από μετρήσεις το μήνα Δεκέμβριο, που αφορούσαν παραμέτρους που επηρεάζουν τη θερμική 

άνεση όπως θερμοκρασία αέρα, επιφανειακή θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα 

αέρα, καθώς και μετρήσεις για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης  διοξειδίου του άνθρακα, 

του διοξειδίου του αζώτου και των πτητικών οργανικών ενώσεων που αφορούν την ποιότητα 

του αέρα. Επιπλέον, ερωτηματολόγια μοιράστηκαν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων για να απαντήσουν και αυτοί πως πραγματικά νιώθουν μέσα στις αίθουσες. Η 

αίσθηση των φοιτητών, συγκρίνεται με την υπολογιζόμενη από το ευρέως διαδεδομένο και 

αποδεκτό στη σχετική βιβλιογραφία μοντέλο θερμικής άνεσης του Fanger. Το μοντέλο 

χρησιμοποιεί τις τιμές των αντικειμενικών παραμέτρων που προέκυψαν από τις μετρήσεις. 

Πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα των κεφαλαίων περιγράφονται στη συνέχεια.  

Στο κεφάλαιο 2, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια της θερμικής άνεσης, στις 

παραμέτρους που την επηρεάζουν και πως τελικά αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο σώμα και 

νους τη θερμική άνεση. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε διάφορα πειραματικά πρότυπα που 

υπολογίζουν τη θερμική άνεση, καθώς και μελέτες που έχουν ασχοληθεί με τη θερμική άνεση 

σε χώρους μαζικής συνάθροισης και πιο συγκεκριμένα σε χώρους εκπαίδευσης. 

Στο κεφάλαιο 3, δίνεται ο ορισμός της ποιότητας αέρα και γίνεται κατηγοριοποίηση των 

χημικών ουσιών βάση των χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική 

περιγραφή για τη δομή  αυτών των ενώσεων, από πού αυτές προέρχονται και ποιες είναι οι 

επιπτώσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και στο περιβάλλον. 

Το κεφάλαιο 4, αναφέρεται αρχικά στις μεθόδους δειγματοληψίας που αφορούν τις χημικές 

ενώσεις. Έπειτα γίνεται εκτενής αναφοράς σε μεθόδους ανάλυσης δειγμάτων με τη βοήθεια 

χρωματογραφίας(αέρια και υγρή χρωματογραφία). 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται όλα τα όργανα που χρησιμοποιηθήκαν κατά τη περίοδο των 

μετρήσεων τόσο για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της θερμικής άνεσης όσο και αυτών 

που αφορούν την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον περιγράφονται οι διάφοροι μέθοδοι που 

ακολουθήθηκαν για τη λεπτομερή βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων πριν αυτά 

χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις. Περιγράφεται το κτίριο στο οποίο έλαβαν χώρα οι 

μετρήσεις και γίνεται περιγραφή της τοποθέτησης των οργάνων μέσα στις αίθουσες που 

μελετήθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 6, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και 

ειδικότερα των παραμέτρων που αφορούν τη θερμική άνεση, όπως η θερμοκρασία του αέρα 
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και η σχετική υγρασία. Στη συνέχεια περιγράφονται οι χημικές ενώσεις που προέκυψαν από 

την ανάλυση των δειγμάτων του αέρα, τόσο για τον εσωτερικό χώρο όσο και για τον 

εξωτερικό και πραγματοποιείται σύγκριση αυτών. 

Στο κεφάλαιο 7, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του συντελεστή θερμικής άνεσης (PMV) 

και του συντελεστή δυσαρέσκειας(PPD), σύμφωνα με το μοντέλο του Fanger.  

Στο κεφάλαιο 8, γίνεται περιγραφή του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε και ο τρόπος με 

τον οποίο δομήθηκε. Έπειτα αναλύονται οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων και γίνεται 

σύγκριση αυτών σε σχέση με τα πειραματικά δεδομένα. 

Στο κεφάλαιο 9,παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αλλά 

και οι προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση και έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2: Θερμική Άνεση 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά στον όρο της θερμικής άνεσης και όλων των 

παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν. Θα παρουσιαστούν πρότυπα που χρησιμοποιούνται 

για να υπολογίζουν την θερμική άνεση και θα παρουσιαστούν μελέτες που ασχολήθηκαν με 

το ζήτημα της θερμικής άνεσης σε χώρους διδασκαλίας. 

2.1  Ορισμός και  παράμετροι της θερμικής άνεσης 

Ο όρος θερμική άνεση εκφράζει το βαθμό ικανοποίησης των ανθρώπων σχετικά με τις  

συνθήκες που βιώνουν στο θερμικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με την Αμερικανική 

Επιστημονική Εταιρία Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE, American  Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioning), ως θερμική άνεση ορίζεται η κατάσταση του 

μυαλού κατά την οποία ένα άτομο δεν επιθυμεί καμία θερμική αλλαγή του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και εκφράζει ικανοποίηση με τις επικρατούσες θερμικές συνθήκες. Όπως 

είναι προφανές η κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται θερμικά άνετα έχει 

υποκειμενικό χαρακτήρα. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι δυνατόν κάποιο άτομο να εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τις θερμικές συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτομο τη δυσαρέσκειά του. 

Εκτός της θερμικής άνεσης σε ένα κτίριο πρέπει να έχουμε και οπτική και ακουστική άνεση. 

Οι κύριοι παρόντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση είναι: 

1. Φυσικοί παράμετροι 

• Θερμοκρασία αέρα 

• Μέση θερμοκρασία ηλιακής ακτινοβολίας των επιφανειών 

• Η υγρασία του αέρα 

• Η ταχύτητα του εσωτερικού αέρα 

2. Βιολογικοί παράμετροι 

• Το φύλλο των χρηστών του χώρου 

• Η ηλικία των χρηστών του χώρου 

• Ανθρώπινοι παράγοντες όπως το βάρος 

3. Εξωτερικές παράμετροι 

• Το είδος των δραστηριοτήτων των χρηστών στο χώρο 

• Ο τύπος του ρουχισμού των χρηστών του χώρου 

2.2 Άνθρωπος και θερμική άνεση 

Για να μπορέσει το ανθρώπινο σώμα να προσαρμοστεί σε όλες αυτές τις μεταβολές διαθέτει 

ένα αποτελεσματικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας, η οποία διατηρείται περίπου 

στους 37 0C. Όταν η θερμοκρασία του σώματος μεταβάλλεται, είτε λόγω κλιματολογικών 

συνθηκών είτε λόγω έντονης δραστηριότητας, δύο μηχανισμοί ενεργοποιούνται. Ο πρώτος 

είναι ο μηχανισμός της εφίδρωσης που ενεργοποιείται  όταν η θερμοκρασία του ανθρώπινου 

σώματος αρχίζει να αυξάνεται. Αύξηση ενός βαθμού στη θερμοκρασία του πυρήνα του 

σώματος τετραπλασιάζει τη μετάδοση θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα προς το 

περιβάλλον. Από την άλλη όταν έχουμε μείωση της θερμοκρασίας του σώματος 

ενεργοποιούνται οι εσωτερικές καύσεις του ανθρώπινου σώματος για να μπορέσει να αυξήσει 

τη θερμοκρασία του σώματος. 

Ο άνθρωπος θεωρεί το περιβάλλον του ως θερμικά άνετο όταν δεν υπάρχει κάποιο σήμα από 

τα αισθητήρια όργανα για πτώση ή άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος. Αυτή η 
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κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως θερμική ισορροπία . Έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση ένα 

άτομο δεν αισθάνεται ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Σύμφωνα με τη φυσιολογία, η θερμοκρασία του 

δέρματος είναι ο κατάλληλος δείκτης για τη θερμική αίσθηση του 

περιβάλλοντος.(Παπαδόπουλος 2006;Κοτσίρης 2007) 

2.3 Μοντέλα υπολογισμού θερμικής άνεσης 

2.3.1 Μοντέλο του Fanger 

Το πιο γνωστό μοντέλο για υπολογισμό της θερμικής άνεσης είναι του Fanger (1970), το 

οποίο εισάγει δύο βασικούς δείκτες, τον PMV και τον PPD. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε το 

δείκτη της μέσης προβλεπόμενης τιμής ψηφοφορίας PMV (Predicted Mean Vote), και το 

δείκτη δυσαρέσκειας των ανθρώπων ή αλλιώς δείκτη PPD (Predicted Percent of Dissatisfied 

people). Οι δύο αυτοί δείκτες, ως συνέχεια της θεωρίας του Fanger, κάνουν εύκολη την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος που επικρατεί σε 

έναν χώρο. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι σύνθετες μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη 

ένα πλήθος παραμέτρων. 

Ο δείκτης PMV είναι μια κλίμακα 7 σημείων και αποτελεί τη μέση τιμή εκτίμησης της 

θερμικής άνεσης από τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο με δεδομένες συνθήκες. Η 

μηδενική τιμή είναι η τιμή στην οποία το άτομο αισθάνεται άνετα με τις θερμικές συνθήκες. 

Κλίμακα τιμών PMV που οι τιμές αναφέρονται στο θερμικό περιβάλλον είναι 

(Κατσίρης,2007): 

• -3: Ψυχρό 

• -2: Δροσερό 

• -1: Ελαφρώς δροσερό  

•   0: Ουδέτερο 

• +1: Ελαφρώς ζεστό 

• +2: Ζεστό 

• +3: Καυτό 

Ο δείκτης PMV χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το δείκτη PPD (%), δηλαδή του ποσοστού 

των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο και δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται θερμικά άνετα, 

σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στον χώρο αυτό. Για να 

υπολογίσουμε το PPD πρέπει πρώτα να βρούμε τη τιμή του PMV και στη συνέχεια με βάση 

το παρακάτω διάγραμμα να υπολογίσουμε το PPD. Σύμφωνα με το διάγραμμα PPD φαίνεται 

ότι ακόμη και αν ο δείκτης PMV = 0 και άρα βρισκόμαστε σε κατάσταση θερμικής άνεσης, 

θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό PPD = 5% των ατόμων του εξεταζόμενου χώρου που θα είναι 

δυσαρεστημένοι με τις θερμικές συνθήκες. Επίσης, στις ακραίες τιμές, που είναι PMV = +3 ή 

-3, ο δείκτης PPD = 99,12%, που σημαίνει ότι ακόμη και σε συνθήκες πολύ ζέστης ή κρύου 

θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ατόμων, περίπου 1%, που θα είναι ικανοποιημένοι με τις 

θερμικές συνθήκες. Σε πολλές χώρες όπου έχει γίνει αποδεκτή η θεωρία του Fanger, 

θεωρείται ότι η κατάσταση που θα επικρατεί σε έναν χώρο θα είναι ικανοποιητική, όταν το 

ποσοστό των δυσαρεστημένων (PPD) δεν θα ξεπερνά το 10%. 

Η θεωρία του Fanger και εξισώσεις των PMV και PPD έχουν περιληφθεί σε πολλά πρότυπα 

που προσδιορίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη θερμική άνεση. Έτσι, παρουσιάζεται 

στα παρακάτω πρότυπα:  
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• Αμερικανική Επιστημονική Εταιρία Θέρμανσης Ψύξης και Κλιματισμού, ASHRAE, 

American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning. (ANSI/ASHRAE 

, 2017) 

• Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN15251. (CEN, 2012) 

• Γαλλικό Πρότυπο AFNOR. 

• Ελβετικό Πρότυπο SIA 180.  

• Διεθνές Πρότυπο ISO 7730. (ISO, 2005)  

 

 

Εικόνα 2.1:Χαρακτηριστικό σχήμα υπολογισμού PPD(Άγις Μ. Παπαδόπουλος,2006) 

 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί και ο ορισμό της θερμοκρασίας λειτουργίας 

(Τop: operative temperature) του Διεθνούς προτύπου ISO7730 (ISO, 2005). Ο τύπος 

υπολογισμού είναι ο ακόλουθος: 

𝑡𝑜𝑝 = 𝐴 ∗ 𝑡𝑎 + (1 − 𝐴) ∗ 𝑡𝑟(°C)   [2.1] 

Όπου: 

𝑡𝑎: H θερμοκρασία του αέρα(°C) 

𝑡𝑟 :H μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας(°C) 

𝐴: Συντελεστής που εξαρτάται από τη ταχύτητα αέρα(𝑉𝑎𝑟), 

 

Πίνακας 2.1: Τιμές του συντελεστή Α ανάλογα με τη ταχύτητα αέρα,ISO7730 (ISO, 2005) 

𝑉𝑎𝑟(m/s) <0,2 0,2-0,6 0,6-10 

𝐴 0,5 0,6 0,7 
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2.3.2 Μοντέλο προσαρμογής (Adaptive model) 

Εκτός από το μοντέλο του Fanger για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμικής άνεσης 

υπάρχουν και άλλα μοντέλα όπως το adaptive model (ANSI/ASHRAE Standard 55-2017) το 

οποίο εφαρμόζεται σε φυσικά  περιβάλλοντα δηλαδή όταν δεν είναι σε λειτουργία συστήματα 

θέρμανσης, ψύξης και αερισμού. Η μεγάλη διαφορά του με το προηγούμενο μοντέλο είναι ότι 

σε αυτό δίνουμε αρκετή έμφαση στη μέση εξωτερική θερμοκρασία(𝑡𝑝𝑚𝑎 (𝑜𝑢𝑡)), μιας και 

επηρεάζει άμεσα το εσωτερικό περιβάλλον. Οι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο 

σε αυτό το μοντέλο είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία 

λειτουργίας(𝑡𝑜𝑝). Γνωρίζοντας αυτές τις δύο θερμοκρασίες μπορούμε να εφαρμόσουμε τις 

παρακάτω εξισώσεις που δίνουν τα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα σε ποσοστό 80% και να 

δούμε αν είμαστε μέσα στα όρια θερμικής άνεσης. 

Upper 80% acceptability limit (°C) = 0.31*𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)+21,3 

Lower 80% acceptability limit (°C) = 0.31*𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)+14,3 

Όπου: 

𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡): Η μέση εξωτερική θερμοκρασία για διάστημα ημερών από 7-30 ημέρες πριν την 

ημέρα των μετρήσεων. Στοιχεία για τον υπολογισμό της μπορούμε να πάρουμε και από τα 

κατά τόπους μετεωρολογικά κέντρα. Τα όρια της εξωτερικής θερμοκρασίας θα πρέπει να 

είναι μεταξύ των 10°C έως 33,5°C. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα όρια θερμικής άνεσης. Το διάστημα 

του 90% που βλέπουμε στο διάγραμμα χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε πολύ αυστηρά όρια 

θερμικής άνεσης, γι αυτό συνήθως επιλέγουμε το διάστημα 80%.    

 

Εικόνα 2.2: Διάγραμμα ορίων θερμικής άνεσης του Adaptivemodel (ASHRAEStandard 55-2017) 

Το συγκεκριμένο πρότυπο το συναντάμε και στον ευρωπαϊκό κανονισμό (EN15251), αλλά με 

διαφορετικά όρια ανάλογα με τη κατηγορία του κτηρίου. 

 



12 
 

2.4 Μελέτες πάνω στο αντικείμενο της θερμικής άνεσης 

Αρκετές μελέτες είναι αυτές που έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της θερμικής άνεσης σε 

χώρους εκπαίδευσης όπως αίθουσες πανεπιστημίων και σχολείων, αλλά και επαγγελματικών 

χώρων. Επιπλέον η πλειοψηφία τέτοιου είδους ερευνών εμπεριέχει και τη χρήση κάποιου 

ερωτηματολογίου σύμφωνο με το ANSI/ASHRAE Standard 55-2017 (ΑNSI/ASHRAE, 

2017),ώστε να διαπιστώσουμε πως πραγματικά αισθάνονται τα άτομα που βρίσκονται στο 

χώρο. Ο συντελεστής θερμικής άνεσης των ερωτηματολογίων είναι ο AMV που είναι 

αντίστοιχος με τον PMV, δηλαδή στηρίζεται και αυτός πάνω στην κλίμακα των 7 σημείων 

παίρνοντας τιμές (από -3 έως +3). 

Ο (Jindal, 2018) μελετά φυσικά αεριζόμενες σχολικές αίθουσες κατά την περιόδων των 

μουσώνων και  του χειμώνα. Αρχικά υπολογίζει τις εσωκλιματικές συνθήκες τεσσάρων 

αιθουσών του κτηρίου και υπολογίζει τη θερμική άνεση βάση του Adaptive model( ASHRAE 

standard 55–2017) και  του Fanger (ISO 7730). Έπειτα μέσω ερωτηματολογίων υπολογίζει το 

AMV που είναι το πώς πραγματικά νιώθουν οι μαθητές μέσα στις αίθουσες και συγκρίνει 

αυτές τις τιμές με τα αντίστοιχα PMV που προκύπτουν από το μοντέλο του Fanger. 

Παρόμοιές μελέτες είναι των (Buratti and Ricciardi, 2009), των ( Fange et al, 2018),των 

(Buratti and Ricciardi, 2009) και των (Papazoglou et. al, 2018) που συγκρίνουν  τις τιμές 

θερμικής άνεσης που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια με τις αντίστοιχες που προκύπτουν 

από μαθηματικά μοντέλα που αναφέραμε και πιο πάνω. 

 Άλλες έρευνες εστιάζουν περισσότερο στο πως αντιδράει ο ανθρωπινός οργανισμός στις 

διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους μελέτες εφαρμόζονται κυρίως σε 

κτήρια με ενεργητικά συστήματα αερισμού, γιατί  είναι εύκολος ο καθορισμός των συνθηκών 

αλλά και επειδή το μοντέλο του Fanger βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε τέτοιου είδος κτήρια. 

Σχετική έρευνα είναι των (Aghniaey et al., 2019), όπου σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

λειτουργίας (𝑡𝑜𝑝) υπολογίζει το PMV και το AMV. Έπειτα συγκρίνει αυτές τις δύο τιμές για 

τις διάφορες θερμοκρασίες( 𝑡𝑜𝑝) και βλέπει πως σχετίζεται το πρότυπο με την πραγματική 

αίσθηση των ατόμων. Επιπλέον να αναφέρουμε πως στη συγκεκριμένη έρευνα δίνεται 

έμφαση στα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει και στων (Molina et al.,  

2017). Πιο συγκεκριμένα διαχωρίζει το πλήθος των ατόμων που βρίσκονται μέσα στις 

αίθουσες σε δύο κατηγορίες, πρώτον των καθηγητών και δεύτερον των μαθητών. Ο 

διαχωρισμός αυτός γίνεται επειδή το κτίριο που μελετάει είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και το νοητικό επίπεδο των μαθητών δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο και γι αυτό το λόγο 

γίνεται και διαχωρισμός στα ερωτηματολόγια που απαντούν. Τέλος μέσα από το δημοσίευση 

της (Enescu, 2017) μπορούμε να μελετήσουμε πολλά συγκεντρωτικά δεδομένα για παρόμοιες 

έρευνες.  
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Κεφάλαιο 3: Ποιότητα αέρα 

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η ποιότητα αέρα κυρίως ως προς του ρύπους που αυτός 

συγκεντρώνει και θα γίνει ταξινόμηση των διάφορων ουσιών σε κατηγορίες. 

3.1 Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους 

Πολλοί  μπορεί να περνούν  έως και το 90 % της ημέρας  σε εσωτερικούς χώρους —στο 

σπίτι, τη δουλειά ή το σχολείο (Jenkins et al., 1992). Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν 

στους εσωτερικούς χώρους παίζει σημαντικό ρόλο, αφού έχει άμεση επίπτωση στην υγεία 

μας. Είναι γνωστό πως ο εσωτερικός αέρας επηρεάζεται από την παρουσία πολλών ρύπων 

τόσο χημικών όσο και βιολογικών προσμίξεων. Οι κυριότεροι ρύποι που συναντάμε είναι 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και φυσικά διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2). Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων 

αυτών. 

3.2 Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 

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

σταθερή πίεση 101.3kPa (1 atm), είναι μικρότερο ή ίσο των 250ºC.Τα VOC παράγονται 

κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως καύσεις αυτοκινήτων, βιομηχανικές 

δραστηριότητες και χρήση διαλυτών. Όμως πηγές παραγωγής VOC σε εσωτερικούς χώρους 

είναι κυρίως: 

• 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.) 

Οι κυριότερες επιπτώσεις που έχουν αυτές στην υγεία των ανθρώπων είναι: 

• Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και των πνευμόνων 

• Πονοκέφαλος 

• Ναυτία 

• Υπνηλία 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα συμπτώματα εξαφανίζονται με την έξοδο του ατόμου 

από το χώρο ου βρίσκεται. 

 

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.  

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.  
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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 είναι επίσης κοινό 

συστατικό καλλυντικών προϊόντων, ως κύρια μυρωδιά του λεμονιού το D-Limonene. 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.  

Κίνδυνοι : Είναι μη τοξικό, δεν είναι καρκινογόνος ουσία και δεν προκαλεί μεταλλάξεις  

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.  

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. 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.. Αυτές οι ενώσεις στη συνέχεια 

εφοδιάζουν ένα μεγάλο αριθμό χημικών βιομηχανιών για την παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων, ειδικών χημικών, πλαστικών, ρητινών, χρωμάτων και εντομοκτόνων. 

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

ανοσοποιητικό και νευρολογικό σύστημα. 

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 

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. 

Xylene (Ξυλόλιο) 

Το ξυλόλιο είναι μίγμα των τριών ισομερών διμεθυλοβενζολίων o-ξυλόλιο, m-ξυλόλιο και 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). 

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%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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Χρήσεις : Χρησιμοποιείται ως διαλύτης για την αύξηση των οκτανίων στις βενζίνες των 

μέσων μεταφοράς. 

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

Styrene (Στυρένιο) 

Το στυρένιο ή στυρόλιο ή αιθενυλοβενζόλιο ή βινυλοβενζόλιο ή φαινυλοαιθένιο ή 

φαινυλοαιθυλένιο ανήκει στην οικογένεια των αρωματικώνυδρογονανθράκων. Είναι άχρωμο 

υγρό με χαρακτηριστική γλυκιά οσμή, σε σχετικά μικρές συγκεντρώσεις και 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, σε μονωτικά υλικά ευρείας χρήσης και 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 

Naphthalene (ναφθαλίνιο) 

Το ναφθαλίνιο ή ναφθαλίνη είναι ένας λευκός κρυσταλλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας 

με χημικό τύπο C10H8. 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 και υπάρχει στη σύνθεση 

χρωμάτων ως τοξίνη. 

Κίνδυνοι : Πιθανή αλλεργική αντίδραση, πονοκέφαλος, ναυτία και έλλειψη συγκέντρωσης. 

Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία. 

Hexane (εξάνιο) 

Είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και 

σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)4CH3.  

Χρήσεις: Αποτελούν συστατικά της βενζίνης και της βενζινόκολλας, που χρησιμοποιείται 

μεταξύ άλλων στην κατασκευή υποδημάτων και άλλων δερμάτινων προϊόντων. 

Χρησιμοποιούνται ακόμη στον καθαρισμό και ιδιαίτερα στην απομάκρυνση ελαίων και 

γράσων από δερμάτινα και υφασμάτινα προϊόντα.  

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. 

Trimethylbenzene (Τριμέθυλο-βενζόλιο) 

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

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

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). 

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. 

 

3.3 Καρβονυλικές ενώσεις 

Οι καρβονυλικές ενώσεις αποτελούν μια υποκατηγορία των πτητικών οργανικών ενώσεων. 

Χαρακτηριστικές ομάδες καρβονυλικών ενώσεων είναι οι αλδεΰδες, κετόνες, καρβονυλικά 

οξέα και εστέρες. Οι ενώσεις αυτές διαφέρουν ως προς τη σύνδεση της καρβονυλομάδας. 

Κάποιες σημαντικές χημικές ενώσεις από αυτήν τη κατηγορία θα αναλυθούν παρακάτω: 

 

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). 

Το όριο 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 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 

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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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. 

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.  

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

κυριότερη καρκινογόνος ουσία είναι η ακεταλδεΰδη.  

 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 (20οC) 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.). 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) 

Acetone (Ακετόνη) 

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

ένα άχρωμο και εύφλεκτο υγρό. 
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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. 

3.4 Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) 

Το διοξείδιοτουαζώτου (nitrogen dioxide) είναι η χημική ένωση με τον χημικό τύπο NO2 και 

είναι ένα από τα οξείδια του αζώτου. Το NO2 είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν στη βιομηχανική 

σύνθεση του νιτρικού οξέος, από το οποίο παράγονται εκατομμύρια τόνοι κάθε 

χρόνο(UnitedStatesEnvironmentalProtectionAgency). Αυτό το κοκκινωπό-καφετί τοξικό 

αέριο έχει μια χαρακτηριστική οξεία, δηκτική οσμή και είναι ένας σημαντικός αέριος 

ρύπος.To διοξείδιο του αζώτου (NO2) προκύπτει συνήθως από την οξείδωση του μονοξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ), παρουσία του ατμοσφαιρικού οξυγόνου μέσω της αντίδρασης: 

2 NO + O2→ 2 NO2 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA –Environmental 

Protection Agency) τα επίπεδα του NO2στον αέρα δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 0.053 ppm. Ο 

OSHA θέτει ως ανώτερο όριο έκθεσης εργαζομένων στη βιομηχανία, για 8 ώρες την ημέρα 

και 40 ώρες την εβδομάδα, τα 25 ppm για το ΝΟ στον εσωτερικό αέρα, ενώ η επιτρεπόμενη 

έκθεση σε ΝΟ2είναι 5 ppm επί 15 λεπτά σε εσωτερικό χώρο. 

Η έκθεση του πληθυσμού στα οξείδια του αζώτου γίνεται μέσω της αναπνευστικής οδού. 

Πάνω από τα προαναφερόμενα όρια, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) κυρίως ερεθίζει τους 

βλεννογόνους των ματιών, της μύτης και του λάρυγγα καθώς και το αναπνευστικό σύστημα. 

Έκθεση σε μεγάλα επίπεδα NO2(όπως για παράδειγμα σε μια πυρκαγιά) μπορεί να 

προκαλέσει πνευμονικό οίδημα. Συνεχιζόμενη έκθεση σε υψηλά επίπεδα NO2 μπορεί να 

συντελέσει στην ανάπτυξη οξείας ή χρόνιας βρογχίτιδας. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν, 

ότι έκθεση σε χαμηλά επίπεδα NO2 μπορεί να προκαλέσει αυξημένη βρογχική αντίδραση σε 

ορισμένους ασθματικούς, μειωμένη πνευμονική λειτουργία σε ασθενείς με χρόνια 

παρεμποδιστική πνευμονική ασθένεια και αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών μολύνσεων, 

κυρίως σε μικρά παιδιά. (Δεληγιαννάκης, 2007). 

Το διοξείδιο του αζώτου στους εσωτερικούς χώρους πηγάζει από τις σόμπες ξύλου, 

φωτιστικού πετρελαίου ή πετρογκάζ, από καυσαέρια κινητήρων εσωτερικής καύσης 

(αυτοκίνητα), από εστίες κουζίνας αερίου, αλλά κυρίως από τον καπνό του τσιγάρου. 

3.5 Διοξείδιο του Άνθρακα (CΟ2) 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο και δημιουργείται κυρίως κατά 

τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής του ανθρώπου. Το CO2 είναι ένας χρήσιμος δείκτης 

για την αξιολόγηση της ποιότητας του αερισμού ενός κτηρίου, μιας και αυτό συσσωρεύεται 

σε κλειστούς χώρους. Μολονότι δεν είναι τοξικό, σε αυξημένα επίπεδα μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολία συγκέντρωσης, λαχάνιασμα και ελαφρά ζαλάδα (Δεληγιαννάκης, 2007). 

Συγκέντρωση CO2 μεγαλύτερη από 600 ppm αποτελεί ένδειξη μη επαρκούς τροφοδοσίας 

φρέσκου αέρα σε ένα κτίριο. Συγκέντρωση 1000 ppm συνδέεται με συμπτώματα όπως 



19 
 

πονοκέφαλος εξάντληση κλπ και αποτελεί όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται προκειμένου 

να εξασφαλίζεται καλή υγεία, διάθεση και ευημερία όλων των χρηστών του κτηρίου 

(Δεληγιαννάκης, 2007). Σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις 2000 – 3000 ppm παρατηρούνται 

έντονα συμπτώματα ενώ διπλασιάζεται ο ρυθμός αναπνοής και αυξάνονται οι καρδιακοί 

παλμοί.. Συγκέντρωση πάνω από 5000 ppm είναι άμεσα τοξική. Πολύ μεγάλες 

συγκεντρώσεις CO2συχνά συνοδεύονται από αντίστοιχα μεγάλη ανεπάρκεια οξυγόνου που 

κάνει τα συμπτώματα ακόμη πιο έντονα. Τα αποδεκτά όρια CO2 για αίθουσες διδασκαλίας 

κυμαίνονται από 1000-1100 ppm (CEN, 2007; ANSI/ASHRAE, 2001). 
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Κεφάλαιο 4: Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μέθοδος της ενεργής δειγματοληψίας και στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά στις διάφορες μεθόδους ανάλυσης δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη 

παρούσα έρευνα. Η δύο κύριες μορφές ανάλυσης που θα αναλυθούν είναι η αέρια και η υγρή 

χρωματογραφία. Τέλος θα παρουσιαστούν και τα όργανα τα οποία πραγματοποιούν αυτές τις 

αναλύσεις. 

4.1 Μέθοδοι δειγματοληψίας-Ενεργητική δειγματοληψία 

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. 

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. 

4.2 Αέρια χρωματογραφία 

Οι διαδικασίες προσδιορισμού των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) γίνεται με την 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Εικόνα 4.1: Σχεδιάγραμμα αέριου χρωματογράφου 
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4.2.1 Ποιοτική ανάλυση αέριας χρωματογραφίας 

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 : 

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.  

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.  

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. 

 

Εικόνα 4.2: Αέριος Χρωματογράφος 
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4.3 Φασματοφωτομετρία μαζών (Massspectrometry) 

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. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των διαφόρων 

ιόντων-θραυσμάτων που φθάνουν χωριστά στον ανιχνευτή.  

Μιας 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.  

Όσο αφορά την οργανολογία της φασµατοµετρίας, τα τυπικά στοιχεία που αποτελούν ένα 

φασµατογράφο μάζας είναι:  

• Σύστημα εισαγωγής δείγματος 

• Θάλαμος ιονισμού – επιταχυντής 

• Αναλυτής μαζών – μαγνήτης 

• Ανιχνευτής – συλλέκτης ιόντων 

• Καταγραφέας 

4.3.1 Φάσμα μαζών-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 

εισάγεται. Δηλαδή είναι ένας τρόπος ποιοτικής ανάλυσης συστατικών. Ωστόσο, στις συνήθεις 

εργαστηριακές συνθήκες, όχι  µεµονωµένες ουσίες αλλά μίγματα ουσιών τα οποία βέβαια θα 

πρέπει να διαχωριστούν στα συστατικά τους. Τον διαχωρισµό αυτό τον κάνει ο αέριος 

χρωματογράφος. Έτσι, αφού διαχωριστεί το μείγμα στα συστατικά του µέσω της 

χρωµατογραφικής διαδικασίας, γίνεται χρήση φασματογράφου μάζας για τον ποιοτικό 

προσδιορισµό αυτών των συστατικών. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών του 

μείγµατος εξακολουθεί να γίνεται µε την μέτρηση του εμβαδού της αντίστοιχης για κάθε 

συστατικό κορυφής του χρωµατογραφήµατος.  
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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 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.  

Μετά την έκλυσή της κάθε ουσίας από την στήλη του αέριου χρωματογράφου, 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. 

4.3.2 Σύστημαχρωματογραφίας ΤDSA (Thermaldesorptionsystem) 

Για τον υπολογισμό των VOC, των οποίων τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα επόμενα 

κεφάλαια, γίνεται χρήση του TDSA. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί αέρια χρωματογραφία 

συζευγμένη με φασματογράφο μάζας και σύστημα θερμικής εκρόφησης (TDS-GC-MS). Οι 

φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζουν το συγκεκριμένο σύστημα. 
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Εικόνα 4.3: Thermal Desorption System συνδεδεμένομε GC/MS 

 

 

Εικόνα 4.4: Θερμική εκρόφηση με το σύστημα TDSA της GERSTEL 

                                     

Εικόνα 4.5: Μέρη TDSA 

 

 

Εικόνα 4.6:TDS-GC/MS 
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4.4 Υγρή χρωματογραφία 

Είναι η πρώτη ιστορικά χρωματογραφία που έγινε. Κατ’ αυτήν , μία στήλη (σωλήνας) είναι 

γεμάτη με κατάλληλο για τον επιθυμητό διαχωρισμό προσροφητικό υλικό  τοποθετημένη 

κάθετα. Στο άνω μέρος της στήλης τοποθετείται το δείγμα και ακολουθεί έκλυση: 

Κατάλληλα επιλεγμένος διαλύτης τοποθετείται στο πάνω μέρος της στήλης και όπως ρέει 

προς τα κάτω εκλύει 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. 

 

Εικόνα 4.7:Σύστημα ΗPLC 
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4.4.1 Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης 

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. 

4.4.2 Ανάλυση συσκευής HPLC 

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). 

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. 

Ένα σύστημα HPLC περιλαμβάνει: 

• Φιάλες αποθήκευσης διαλυτών 

• Αντλία (σταθερής ροής ,σταθερής πίεσης) 

• Μονάδα εισαγωγής δείγματος (βαλβίδα εισαγωγής δείγματος, αυτόματος 

δειγματολήπτης) 

• Χρωματογραφική στήλη 

• Ανιχνευτή 

• Καταγραφικό 

 

Εικόνα 4.7:Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας 

 

 

Εικόνα 4.8:Υγρός Χρωματογράφος Υψηλής Απόδοσης (HPLC-High-Pressure-Liquid-Cromatographer) 
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Κεφάλαιο 5: Πειραματική διάταξη 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στις 

μετρήσεις τόσο για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που αφορούν τη θερμική άνεση όσο 

και των αυτών για την ποιότητα αέρα. Ακόμη θα περιγράφει τη βαθμονόμηση και θα 

παρουσιάζει το κτίριο προς μελέτη και το χρονοδιάγραμμα μετρήσεων-διάταξης οργάνων. 

5.1 Όργανα μέτρησης 

Για την διερεύνηση της θερμικής άνεσης και της ποιότητας αέρα του κτιρίου είναι αναγκαίο 

να χρησιμοποιηθεί  πειραματικός  εξοπλισμός  προκειμένου να μετρηθούν  και να 

υπολογιστούν  οι παράμετροι. Οι παράμετροι που χρειάζεται να είναι γνωστές για τη θερμική 

άνεση είναι η θερμοκρασία (T), η σχετική υγρασία (RH) και η ταχύτητα αέρα  του 

εσωτερικού χώρου, καθώς και η επιφανειακή θερμοκρασία τοίχων και παραθύρων. Επιπλέον 

όμως μετρήθηκαν και οι εξωτερικοί παράμετροι της θερμοκρασίας και της σχετικής 

υγρασίας. Όσο αφορά την ποιότητα αέρα των αιθουσών μετρήθηκαν τιμές 

συγκέντρωσηςCO2, πτητικών οργανικών ενώσεων διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). 

Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας χρησιμοποιήθηκαν ειδικά 

data loggers (Hobo) της εταιρίας onset, καθώς και Telaire της ίδιας εταιρίας για τον 

υπολογισμό των τιμών του CO2. Για τη μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας 

χρησιμοποιήθηκαν επιφανειακά θερμόμετρα που ήταν συνδεδεμένα σε αντίστοιχο datalogger, 

αλλά και θερμό-κάμερα. Επίσης έγινε  χρήση ανεμομέτρου 3D  για τη καταγραφή της 

ταχύτητας του ανέμου στο εσωτερικό περιβάλλον. Τέλος για την καταγραφή των πτητικών 

ενώσεων χρησιμοποιήθηκαν αντλίες (SKC) που χρησιμοποιούν σωληνάκια tenax , ενώ για 

διοξείδια του αζώτου Aeroqual 500series. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται αναλυτικά τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

 

• HOBO onset H08-003-02 για θερμοκρασία και σχετική υγρασία 

 

 

 

 

• HOBO onset U12-012 για θερμοκρασία, σχετική υγρασία και CΟ2 

 

 

 

 

• Telaire 7001 onset για διοξείδιο του άνθρακα(CO2) 
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• Ανεμόμετρο(Gill Instruments 3D anemometer) 

 

 

 

 

• Θερμοκάμερα Flir- tg165 

 

 

 

 

 

 

 

• Αντλία Skc για καταγραφή Voc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αντλία SidePack της TSI για καταγραφή Καρβονυλικών ενώσεων 

 

 

 

 

• Καταγραφέας NO2 Aeroqual 500series 

 

 

 

 



31 
 

5.2 Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν  έξι όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας 

hobo(data logger), δύο Telaire για μέτρηση συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα(CO2) και 

δύο αντλίες (SKC). Για μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα πριν από τις μετρήσεις 

κρίθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση αυτών. 

5.2.1Βαθμονόμηση hobo(data logger) 

Αρχικά, βαθμονομήθηκαν τα HOBO  σε επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας. Η 

βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του τμήματος με τη βοήθεια της 

εργαστηριακής διάταξης Αir Conditioning Laboratory Unit A660. Η συγκεκριμένη συσκευή 

μέσα από διάφορες διατάξεις μπορεί να παράξει  θέρμανση, ψύξη ,ύγρανση, αφύγρανση του 

αέρα και με βοήθεια των θερμομέτρων μπορεί  να μετρηθεί θερμοκρασία ξηρού και υγρού 

βολβού. Παρακάτω φαίνεται η διάταξη της συγκεκριμένης συσκευής, καθώς και τα 

συστήματα που την αποτελούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1:Εργαστηριακή διάταξη Air Conditioning Laboratory Unit A660 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2 :Επιμέρους  στοιχεία της διάταξη Air Conditioning LaboratoryUnitA660 
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Τα όργανα τοποθετήθηκαν στον ειδικό θάλαμο. Στη συνέχεια, έγινε μία σειρά από αλλαγές 

στις συνθήκες του θαλάμου τόσο σε επίπεδο θερμοκρασίας, όσο και υγρασίας. Οι διάφορες 

μετρήσεις δίνονται στους πίνακες 5.1&5.2 .Εδώ να αναφερθεί ότι η βαθμονόμηση των hobo 

έγινε σε δύο ημέρες. Στην εικόνα 5.3 παρουσιάζεται η ίδια η εργαστηριακή διάταξη Air 

Conditioning Laboratory Unit A660, ενώ στην εικόνα 5.4 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο τα 

αισθητήρια τοποθετήθηκαν στο θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών 

 

Εικόνα 5.3:Εργαστηριακή διάταξηAir Conditioning Laboratory Unit A660 

 

 

Εικόνα 5.4:Θάλαμος σταθερών συνθηκών της διάταξης 
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1η Μέρα βαθμονόμησης 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις τιμές που είχαν  οριστεί  στη διάταξη(ref) και τις τιμές 

που κατέγραψε το κάθε αισθητήριο.  Η πρώτη βαθμονόμηση ήταν από τις 11:50-13:30 με 

τιμές αναφοράς (Τ1=21 oC,RH1=50%), ενώ η δεύτερη από τις 13:30-14:45 με 

(Τ2=21oC,RH2=50%). 

Πίνακας 5.1: Πεδίο τιμών της πρώτης μέρας δοκιμών 

 
Ref hobo1 hobo2 hobo3 hobo4 hobo_d hobo_e 

T1(oC) 21 21,0 21,0 20,9 21,0 21,2 21,3 

RH1% 50 40,4 40,7 40,3 38,9 49,9 50,8 

T2(oC) 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,4 20,6 

RH2% 56 73,2 74,2 72,6 71,8 74,0 75,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.1:Μέτρηση θερμοκρασίας στο θάλαμο δοκιμών(1η μέρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2:Μέτρηση σχετικής υγρασίας στο θάλαμο δοκιμών(1η μέρα) 
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2η Μέρα βαθμονόμησης 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις τιμές που είχαμε ορίσει στην διάταξη(ref) και τις τιμές 

που κατέγραψε το κάθε αισθητήριο.  Η πρώτη βαθμονόμηση ήταν από τις 12:40-15:20 με 

τιμές αναφοράς (Τ1=21oC,RH1=70%), ενώ η δεύτερη από τις 15:20-17:30 με 

(Τ2=11,5oC,RH2=72%). 

Πίνακας 5.2: Πεδίο τιμών της δεύτερης μέρας δοκιμών 

 
Ref hobo1 hobo2 hobo3 hobo4 hobo_d hobo_e 

T1(oC) 21,0 21,0 21,0 20,8 21,0 21,1 21,3 

RH1% 70 65,9 66,8 65,1 64,4 68,9 70,5 

T2(oC) 11,5 11,0 11,0 10,7 11,0 10,9 11,2 

RH2% 72 73,2 74,2 72,6 71,8 74,0 75,4 

 

Σχήμα 5.3:Μέτρηση θερμοκρασίας στο θάλαμο δοκιμών(2η μέρα) 

 

Σχήμα 5.4:Μέτρηση σχετικής υγρασίας στο θάλαμο δοκιμών(2η μέρα) 
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Καμπύλες διακρίβωσης των αισθητηρίων: Τα διαγράμματα που ακολουθούν συγκρίνουν τις 

τιμές αναφοράς θερμοκρασίας και υγρασίας σε σχέση με τις τιμές που κατέγραψαν  τα 

αισθητήρια όργανα (hobo) για το σύνολο και των τεσσάρων μετρήσεων. Σημειώνεται ότι όσο 

αφορά τη θερμοκρασία, πρακτικά πρόκειται για τρεις μετρήσεις λόγω ταύτισης των 21οC 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Σχήμα 5.5: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo1 

 

Σχήμα 5.6: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo2 

 

Σχήμα 5.7: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo3 
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Σχήμα 5.8: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo4 

 

 

Σχήμα 5.9: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo_d 

 

 

Σχήμα 5.10: Καμπύλη διακρίβωσης θερμοκρασίας για το hobo_e 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 

 

Σχήμα 5.11: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo1 

 

Σχήμα 5.12: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo2 

 

Σχήμα 5.13: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo3 
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Σχήμα 5.14: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo4 

 

Σχήμα 5.15: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo_d 

 

Σχήμα 5.16: Καμπύλη διακρίβωσης σχετικής υγρασίας για το hobo_e 

Από τις παραπάνω μετρήσεις διακρίνεται  πως όλα τα αισθητήρια λειτουργούν με μεγάλη 
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τις πραγματικές τιμές όσο αφορά την σχετική υγρασία. Η απόκλιση είναι μεγαλύτερη  στα 

πιο χαμηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, ενώ μειώνεται όσο αυτά αυξάνονται. Πιο αναλυτικά 
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μπορούμε να δούμε αυτές τις διαφορές στα παραπάνω διαγράμματα. Σε αυτό το σημείο να 

αναφερθεί  πως μετέπειτα μετρήσεις βασίζονται πάνω σε αυτήν τη βαθμονόμηση.  

5.2.2Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης συγκέντρωσηςCO2 

Βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε και στα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση 

του διοξειδίου του άνθρακα. Η βαθμονόμησή  τους πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επί της οδού  Αργυροκάστρου και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ήταν η βαθμονόμηση στο σημείο μηδέν με χρήση Αζώτου.  

Σε πρώτο στάδιο ρυθμίστηκε το υψόμετρο στα 700m όσο είναι και  το υψόμετρο της  πόλης 

της  Φλώρινας. Στη συνέχεια  ξεκίνησε η βαθμονόμηση. Ανοίγοντας την κάθε συσκευή η 

οθόνη έδειχνε την τιμή του διοξειδίου του άνθρακα στο δωμάτιο.  Μόλις όμως εγχύσαμε στο 

Telaire από τη κατάλληλη υποδοχή με  άζωτο, η τιμή του CO2  άρχιζε να μειώνεται μέχρι 

τελικά να μηδενιστεί εντελώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το άζωτο έχει μηδενική 

περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Εδώ να αναφερθεί πως η βαθμονόμηση ξεκινά 

πιέζοντας το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής. Στην εικόνα 5.5  φαίνεται ο τρόπος με 

τον οποίο έγινε η έγχυση του Αζώτου στον αισθητήρα και όλη η διάταξη. Η απαιτούμενη 

διάρκεια ολοκλήρωσης της βαθμονόμησης  είναι μερικά λεπτά. Για να διαπιστωθεί  αν όλα 

έγιναν σωστά, εκθέτονται  τα όργανα στο εξωτερικό περιβάλλον και αναμένονται οι τιμές για 

το διοξείδιο του άνθρακα κοντά στα 400ppm (επίπεδα CO2 στο περιβάλλον). 

 

Εικόνα 5.5: Έγχυση αζώτου σε Telaire 

 

5.2.3Βαθμονόμηση ανλιών (SKC) 

Απαραίτητη είναι και η βαθμονόμηση των αντλιών, ώστε να γίνει γνωστός ο ρυθμός  

απορρόφησης  του αέρα. H βαθμονόμηση των αντλιών πραγματοποιήθηκε και αυτήν στα 

εργαστήρια επί της οδούΑργυροκάστρου και χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής ροής φούσκας 

(Bubble Film Flowmeter) εικόνα 5.6, καθώς και ένα χρονόμετρο.  

Ο μετρητής ροής φούσκας είναι ένας βαθμονομημένος σωλήνας που περιέχει υγρό σαπούνι 

το οποίο μετατρέπουμε σε φούσκες. Για να ξεκινήσει η διαδικασία συνδέεται  η αντλία  με το 
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σωλήνα και μπαίνει σε λειτουργία. Στη συνέχεια σχηματίζεται  φούσκα από σαπούνι και 

εξετάζεται  σε πόσο χρόνο αυτήν θα φτάσει τη γραμμή των 50ml. H ανοδική πορεία 

συμβαίνει όταν   η αντλία ‘τραβάει’ τη σχηματισμένη φούσκα. Από τη βαθμονόμηση αυτή  

παρατηρούμε πως η πρώτη αντλία έχει ροή 74,5ml/min, ενώ η δεύτερη 77,3ml/min. 

 

 

Εικόνα 5.6: Μετρητής ροής φούσκας 

 

 

Εικόνα 5.7: Διάταξη μεθόδου βαθμονόμησης   
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5.3 Το κτίριο προς μελέτη 

Το κτίριο που επιλέχθηκε, στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η 

Παιδαγωγική σχολή, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Φλώρινα. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κλιματικά χαρακτηριστικά της Φλώρινας, καθώς θεωρείται η 

πιο ψυχρή πόλη στον Ελλαδικό χώρο. Ανήκει σύμφωνα με τη τεχνική οδηγία  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

20701-1/2010 του ΤΕΕ στην πιο ψυχρή ζώνη(Δ κλιματική ζώνη) ,εξαιτίας του υψομέτρου της 

(687m), αλλά και του ιδιαίτερου μικροκλίματος.  Χαρακτηρίζεται κυρίως από ψυχρούς 

χειμώνες και ήπια καλοκαίρια με μέτριες βροχοπτώσεις και συχνές χιονοπτώσεις στη περίοδο 

του χειμώνα. Η μέση ετήσια θερμοκρασία αγγίζει  τους 20οC,ενώ τη χειμερινή περίοδο 

μπορεί να φτάσει και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -20οC. Πιο συγκριμένα το μήνα 

Δεκέμβριο που έλαβαν χώρα και οι μετρήσεις, η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 2,2 

οC με διακυμάνσεις ανάμεσα στους -1,6οC και 6,3 οC(ΤΕΕ,2010b).Όσο αφορά τα επίπεδα της 

σχετικής υγρασίας αυτή αγγίζει το 81,8%, τη στιγμή που η ετήσια παίρνει τιμές κοντά στο 

69,2%. 

 

Εικόνα 5.8: Το κτίριο του Π.Δ.Μ στην πόλη της Φλώρινας 

Πιο συγκεκριμένα η  Παιδαγωγική Σχολή στεγάζεται σε νεόκτιστες και ανακαινισμένες 

εγκαταστάσεις στις οποίες στεγαζόταν η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας από το 

1984 μέχρι την παύση της λειτουργίας της το 1989. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τρία 

χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας  επί της εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης. 

(eled.uowm.gr). Πρόκειται για εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 10.297,63 m² εκ των 

οποίων τα 9.360,99 m² είναι θερμαινόμενοι χώροι. Η Παιδαγωγική Σχολή χωρίζεται σε τρία 

τμήματα. Το τμήμα I το οποίο ήταν και το πρώτο χρονολογικά κτίριο που χτίστηκε, το τμήμα 

II το οποίο αποτελεί την μετέπειτα επέκταση της παιδαγωγικής σχολής και το κτίριο Δ, το 

νεότερο χρονολογικά κτίριο, που στεγάζει τα γραφεία του προσωπικού, των καθηγητών, των 

διοικούντων και την γραμματεία του τμήματος. Το κτίριο Δ είναι τριώροφο, ενώ το τμήμα I 

και ΙΙ διώροφα.  
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Εικόνα 5.9: Κάτοψη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από διαφορετικά δομικά στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω( Βαλκάνος και Πανάγος, 2018): 

ΤΜΗΜΑ Ι 

1. Οπτοπλινθοδομή με διάτρητές οπτόπλινθους, πάχους 0,3 m με U=1,35 W/m2K 

 

2. Οπτοπλινθοδομή με διάτρητές οπτόπλινθους πάχους 0,27m και μόνωση 0,03m με  

U=0,69 W/m2K 

 

3. Συνθετικό πλαίσιο με ποσοστό πλαισίου 30 % και δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο 

αέρα 6 mm. U=3,3 W/m2K 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

1. Παρατηρείται δομικό στοιχείο με οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπτόπλινθους 

πάχους 0.3 m, χωρίς μόνωση. Όπως και στο τμήμα Ι ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας είναι U=1,35 W/m2K 

2. Συνθετικό πλαίσιο με ποσοστό πλαισίου 30 % και δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο 

αέρα 6 mm. U=3,3 W/m2K 

 



43 
 

Η θερμική άνεση και η ποιότητα αέρα μελετήθηκαν  σε δύο αίθουσες που βρίσκονται στο 

ισόγειο του κτιρίου. Η επιλογή των αιθουσών έγινε με γνώμονα τα αρκετά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τους σε επίπεδο κελύφους (παρουσία ανοιγμάτων) και τερματικών μονάδων 

θέρμανσης. Η πρώτη αίθουσα είναι ένα μικρό αμφιθέατρο χωρητικότητας 120 ατόμων  , 

ανήκει στο τμήμα ΙΙ του κτιρίου και καλύπτει συνολική επιφάνεια 125m2. Η δεύτερη αίθουσα 

είναι χωρητικότητας 96 ατόμων, βρίσκεται στο τμήμα I και έχει συνολική επιφάνεια 89m2. 

Για να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες το μικρό αμφιθέατρο ονομάζεται Amph και η 

αίθουσα Cls.  

 

 

Εικόνα 5.10: Μικρό Αμφιθέατρο (Amph) 

 

Εικόνα 5.11: Αίθουσα (Cls) 
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Η θέρμανση και στους δύο χώρους γίνεται με επιτοίχια τερματικά σώματα, υψηλής 

θερμοκρασίας θερμικού μέσου (καλοριφέρ), για το Αμφιθέατρο και μέσης θερμοκρασίας 

θερμικού μέσου (fan-coil) για την αίθουσα. Η ψύξη  και ο αερισμός γίνονται με φυσικό 

τρόπο, αφού δεν υπάρχουν ψυκτικές μονάδες, ούτε συστήματα εξαναγκασμένου αερισμού. 

Για το φωτισμό των αιθουσών χρησιμοποιούνται λάμπες φθορίου. 

Στο μικρό αμφιθέατρο όλα τα αδιαφανή δομικά στοιχεία έρχονται σε επαφή με 

θερμαινόμενους χώρους του κτιρίου, εκτός του δυτικού τοίχου που είναι εκτεθειμένος στο 

εξωτερικό  περιβάλλον. Τα μόνα διαφανή δομικά στοιχεία είναι δύο παράθυρα που 

βρίσκονται στο νότιο τοίχο και είναι συνολικής επιφάνειας 4m2. Να σημειωθεί εδώ πως αυτά 

τα παράθυρα δεν προσφέρουν φυσικό φωτισμό γιατί είναι βαμμένα μαύρα, καθώς επίσης δεν 

συμβάλουν στον αερισμό καθώς  δεν μπορούν να ανοίξουν. 

Πίνακας 5.3: Δομικά στοιχεία μικρού αμφιθεάτρου 

Τύπος στοιχείου Προσαν. 
Επιφάνεια 

(m2) 

U 

(W/m2K) 

Εσ. Τοίχος Β 58,83 1,35 

Εσ. Τοίχος Α 79,5 1,35 

Εσ. Τοίχος Δ 20,25 1,35 

Εξ. Τοίχος Ν 54,83 1,35 

Παράθυρα Ν 4 3,3 

 

Αντίθετα το κέλυφος  της αίθουσα (Cls) είναι πιο ποικιλόμορφο.  Στο πίνακα που ακολουθεί 

φαίνονται αναλυτικά όλα τα δομικά στοιχεία. 

Πίνακας 5.4: Δομικά στοιχεία αίθουσας 

Τύπος στοιχείου Προσαν. 
Επιφάνεια 

(m2) 

U 

(W/m2K) 

Εξ. Τοίχος Δ 31,24 1,35 

Εξ. Τοίχος Ν 12,52 1,35 

Εσ. Τοίχος Β 25,04 1,35 

Εσ. Τοίχος Α 61,8 1,35 

Παράθυρα Δ 30,56 3,3 

Παράθυρα Ν 12,52 3,3 
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5.4 Χρονοδιάγραμμα μετρήσεων και διάταξη οργάνων 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης οι μετρήσεις έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο και πιο 

συγκεκριμένα τις μέρες 5/12/2018 και 7/12/2018 για το μικρό αμφιθέατρο(Amph) και 

11/12/2018-13/12/2018 για την αίθουσα(Cls). Οι ώρες που έγιναν οι μετρήσεις στο μικρό 

αμφιθέατρο είναι από τις 11:00-18:00 για τις 5/12 και από στις 9:00-15:00 για τις 7/12. Η 

διαφορά στις μετρήσεις της αίθουσας με το αμφιθέατρο είναι ότι στην αίθουσα τα όργανα 

έμειναν στο χώρο για όλη την περίοδο μετρήσεων( μέρα και νύχτα). Οι μετρήσεις δηλαδή 

ξεκίνησαν στις 10:00 της 11/12 και τελείωσαν στις 14:00 της 13/12. 

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν, 

αλλά και η θέση τους μέσα στις αίθουσες όπως παρουσιάζονται και στα παρακάτω 

σκαριφήματα των αιθουσών. 

Πίνακας 5.5 : Περιγραφή οργάνων και θέση αυτών στις αίθουσες 

Θέση 

οργάνων 

Ποσότητα μέτρησης/ Τύπος 

οργάνου 

Χαρακτηριστικά οργάνου 

a1, a2, a6, 

b3, b4, b6 

T-RH / Hobo ONSET Η08-003-02 Ορθότητα: ±0.5oC (Τ), ± 5% (RH) 

Εύρος: -20 – 70oC (T), 25-95% (RH) 

a5, a4, b1, b2 T-RH- CCO2 /Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 

Ορθότητα: ±0.5oC (T), ±5% (RH) [2], ±5% or ±50 ppm 

(CCO2) 

Εύρος: -20 – 70oC (T), 5-95% (RH), 0-10000 ppm  (CCO2) 

a3,b5 Wind Speed (Gill Instruments 3D 

anemometer) 

Ορθότητα: ±1.5% RMS 

Εύρος: 0-50 m/s 

a7, b7 Surface temperature Ορθότητα: ±0.5oC (Τ), ± 5% (RH) 

Εύρος: -20 – 70oC (T), 25-95% (RH) 

a8, b8 NO2 / AEROQUAL (Series 500 IAQ) Ορθότητα: ±10% 

a9, b9 VOCs / air sampling (SKC) and 

chromatography (Agilent 6890N) 

- 
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Εικόνα 5.12:Σκαρίφημα του μικρού αμφιθέατρου και θέσης των οργάνων  

 

 

Εικόνα 5.13:Σκαρίφημα της αίθουσας και θέσης των οργάνων 
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5.4.1 Μικρό αμφιθέατρο 

Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2 

Χρησιμοποιήθηκαν  τέσσερεις αισθητήρες (ΗΟΒΟ 1,2,3,4)  που κατέγραφαν θερμοκρασία, 

και σχετική υγρασία, καθώς  και δύο (ΗΟΒΟ D,E) που μετράνε εκτός από αυτά και διοξείδιο 

του άνθρακα. Αυτά τα δύο hobo συνδέονται με τα telaire, ώστε να μπορούν να καταγράφουν 

τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα hobo 2,4 και τα telaire με τα αντίστοιχα hoboD,E τοποθετήθηκαν εντός της αίθουσας, ενώ 

το hobo 3 στο διάδρομο εξωτερικά της αίθουσας και το hobo 1 στον  προαύλιο χώρο του 

πανεπιστημίου. Ο προσανατολισμός τον hobo εμφανίζεται στο παραπάνω (εικόνα 7.1) 

Το ύψος τοποθέτησης των συγκεκριμένων οργάνων ήταν το ίδιο. Το χρονικό διάστημα 

καταγραφής των συγκεκριμένων οργάνων είχε οριστεί στο ένα λεπτό (1min). 

3DΑνεμόμετρο 

To ανεμόμετρο τοποθετήθηκε δίπλα από την πόρτα εισόδου και είναι προγραμματισμένο να 

καταγράφει τιμές ανά δεκάλεπτο (10min). 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν δείχνουν που τοποθετήθηκαν τα όργανα 

 

Εικόνα 5.14: Θέσεις hoboκαι ανεμομέτρου 
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Επιφανειακά θερμόμετρα 

Τα επιφανειακά θερμόμετρα τοποθετήθηκαν σε όλους τους κάθετους τοίχους του 

αμφιθέατρου, αλλά και στην οροφή αυτού. Και τα πέντε θερμόμετρα είναι συνδεδεμένα σε 

ένα datalogger που καταγράφει τιμές ανά δεκάλεπτο (10min).  

 

Εικόνα 5.15:Θέσεις επιφανειακών θερμομέτρων 

 

 

Εικόνα 5.16:Θέσεις αντλιών δειγματοληψίας 
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5.4.2 Αίθουσα 

Σε αυτήν την αίθουσα ακολουθήθηκαν  τα ίδια βήματα εγκατάστασης των μετρητικών 

οργάνων όπως και στο μικρό αμφιθέατρο  με τη  διαφορά ότι προσθέσαμε ακόμη ένα 

επιφανειακό θερμόμετρο στα παράθυρα της αίθουσας. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν 

απεικονίζεται το  πως είναι τοποθετημένα τα όργανα σύμφωνα πάντα με την εικόνα 7.2 

 

Εικόνα 5.17:Θέσεις hoboκαι ανεμομέτρου 

 

Εικόνα 5.18:Θέσεις hobo και επιφανειακών θερμομέτρων 
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Κεφάλαιο 6 : Αποτελέσματα μετρήσεων 

6.1 Αποτελέσματα μετρήσεων παραμέτρων θερμικής άνεσης 

Οι παράμετροι που θα μελετήσουμε για την θερμική άνεση είναι: 

• Θερμοκρασία αέρα 

• Επιφανειακή θερμοκρασία 

• Ταχύτητα αέρα 

• Σχετική Υγρασία 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές καθώς και οι 

μέσοι όροι όλων των παραμέτρων τόσο για τους εσωτερικούς χώρους όσο και για τους 

εξωτερικούς. Οι τιμές που παρουσιάζονται αναφέρονται στον μέσο όρο των αισθητηρίων 

(εκτός του b6 που θα γίνει ειδική αναφορά αργότερα) για τις περιόδους όπου οι αίθουσες 

είχαν κόσμο. Αυτοί οι περίοδοι αναφέρονται στο πίνακα 7.4 .  

Πίνακας 6.1:Εσωτερικές και εξωτερικές κλιματικές συνθήκες κατά τη περίοδο των μετρήσεων για το 

μικρό αμφιθέατρο Amph 

 Indoor space Outdoor area 

Parameter Mean Min Max Mean Min Max 

Τ(oC) 22.8 18.3 26.3 6.8 0.29 10.6 

RH (%) 40.8 37.5 43.8 51.8 47.2 55.8 

CO2 (ppm) 1315.9 525.6 2252.1 - - - 

Wind Speed (m/s) 0.068 0.018 0.222 - - - 

 

Πίνακας 6.2:Εσωτερικέςκαι εξωτερικές κλιματικές συνθήκεςκατά τη περίοδο των μετρήσεων για την 

αίθουσα Cls 

 Indoor space Outdoor area 

Parameter Mean Min Max Mean Min Max 

Τ(oC) 20.9 18.2 23.7 2.24 -2.44 5.81 

RH (%) 40.3 34.5 46.2 56.1 52 61.2 

CO2 (ppm) 1920 502 2500 - - - 

Wind Speed (m/s) 0.056 0.03 0.117 - - - 

       

Πίνακας 6.3:. Χρονική περίοδος που οι αίθουσες ήταν σε λειτουργία 

 Amph Cls 

Period 1 (Day 1) 05/12/2018 11:45-13:15 11/12/2018 15:15-17:00 

Period 2 (Day 1) 05/12/2018 17:00-18:00 11/12/2018 18:00-20:00 

Period 3 (Day 2) 07/12/2018 09:15-14:30 12/12/2018 09:15-12:00 

 

6.1.1  Διαγράμματα θερμοκρασίας αέρα χώρου 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν αφορούν αρχικά μετρήσεις από τα όργανα που 

τοποθετήθηκαν στο μικρό αμφιθέατρο στις 5/12 από τις 11:00-18:00 και στις  7/12 από τις 

9:00-15:00. Αντίθετα στην αίθουσα τα διαγράμματα θα παρουσιαστούν σύμφωνα με τις  

ώρες λειτουργίας του πανεπιστημίου δηλαδή από 8:00-22:00.  
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Διάγραμμα 6.1: Θερμοκρασία αέρα μικρού αμφιθεάτρου 5/12/2018 

 

Διάγραμμα 6.2: Θερμοκρασία αέρα μικρού αμφιθεάτρου 7/12/2018 
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Διάγραμμα 6.3:Θερμοκρασία αέρα αίθουσας 11/12/2018 

 

Διάγραμμα 6.4:Θερμοκρασία αέρα αίθουσας 12/12/2018 

Όπως μπορεί κανείς να δει η θερμοκρασία και στους δύο χώρους κυμαίνεται στην περιοχή 

των 18-25οC, με υψηλότερες όμως τιμές στο αμφιθέατρο. Οι υψηλές τιμές του αισθητήρα b6 

προκύπτουν από το γεγονός ότι αυτός βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καλοριφέρ με 

αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του. Ακόμη η θερμοκρασιακή κατανομή στο περιβάλλον του 

αμφιθεάτρου είναι εντός του εύρους των 2οC, ενώ στην αίθουσα φτάνει το εύρος των 4οC. 

Επιπλέον παρατηρείται πως τα αισθητήρια που είναι κοντά στα παράθυρα κατέγραψαν τις 

χαμηλότερες τιμές, παρά το γεγονός ότι οι τερματικές μονάδες θέρμανσης βρίσκονται σε 

αυτές τις πλευρές(βόρεια και δυτικά). Τέλος το αισθητήριο a5 σταματάει να καταγράφει τη 

δεύτερη μέρα μετά από ένα σημείο, μιας και η μπαταρία του είχε εξαντληθεί.  
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6.1.2 Διαγράμματα σχετικής υγρασίας 

 

 

Διάγραμμα 6.5:Σχετική υγρασία μικρού αμφιθεάτρου 5/12/2018 

 

Διάγραμμα 6.6:Σχετική υγρασία μικρού αμφιθεάτρου 7/12/2018 
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Διάγραμμα 6.7:Σχετική υγρασία αίθουσας 11/12/2018 

 

Διάγραμμα 6.8:Σχετική υγρασία αίθουσας 12/12/2018 

Η σχετική υγρασία για την πρώτη μέρα στο μικρό αμφιθέατρο κυμαίνεται από 38%-50%, ενώ 

τη δεύτερη μέρα αυτό το εύρος μεταβάλλεται από 30%-43%. Αντίθετα στην αίθουσα οι 

μεταβολές αυτές για την πρώτη μέρα είναι από 32%-48% και για τη δεύτερη από 33%-56%. 

Οι μέγιστες τιμές υγρασίας και στους δύο χώρους παρατηρούνται όταν  οι αίθουσες είναι σε 

λειτουργία. Επιπλέον γίνεται αντιληπτό πως στην αίθουσα (Cls) υπάρχει ανομοιομορφία στον 

εσωτερικό αέρα, αφού τα αισθητήρια (a4,a5) που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα(Δ,ΝΔ) 

κατέγραψαν υψηλότερες τιμές υγρασίας(κατά 10%) σε σχέση με αυτά που βρίσκονται στις 

πλευρές χωρίς ανοίγματα(Α,ΒΑ). Η απότομη μεταβολή που παρατηρείται στο διάγραμμα 
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7.7προκλήθηκε από το άνοιγμα των παραθύρων μόλις τελείωσε η διάλεξη της πρώτης 

περιόδου. Τέλος στα διαγράμματα του μικρού αμφιθέατρου δεν γίνεται χρήση του 

αισθητηρίου b6, καθώς οι ενδείξεις του επηρεάστηκαν από τη τερματική συσκευή 

θέρμανσης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι μετρήσεις καταδεικνύουν αποδεκτές συνθήκες σχετικής υγρασίας, 

ειδικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ η μεταβολή της υγρασίας υποδηλώνει τις ώρες 

συνάθροισης, γεγονός που οφείλεται στον ανεπαρκή αερισμό, όπως θα αναλυθεί και στη 

συνέχεια βάσει των μετρήσεων συγκέντρωσης CO2.  

 

6.2 Αποτελέσματα παραμέτρων ποιότητας αέρα 

Οι χημικές ουσίες που θα μελετηθούν είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOC), καρβουνιλικές ενώσεις και διοξείδιο του αζώτου (NO2). 

6.2.1 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Όπως αναφέρθηκε τον υπολογισμό του διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν όργανα 

Τelaire της εταιρίας onset  και οι τιμές καταγράφονταν από τα hobo(datalogger) που ήταν 

συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα Telaire. Η καταγραφή γινόταν ανά λεπτό και τα δεδομένα που 

συλλέχτηκαν φαίνονται στα διαγράμματα.  

 

 

Διάγραμμα 6.9:Τιμές διοξειδίου του άνθρακα στο μικρό αμφιθέατρο 5/12/2018 
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Διάγραμμα 6.10:Τιμές διοξειδίου του άνθρακα στο μικρό αμφιθέατρο 7/12/2018 

 

 

 

Διάγραμμα 6.11:Τιμές διοξειδίου του άνθρακα στην αίθουσα 12/12/2018 
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Διάγραμμα 6.12:Τιμές διοξειδίου του άνθρακα στην αίθουσα για όλη τη περίοδο μέτρησης 

 

Παρατηρώντας τα διαγράμματα για το μικρό αμφιθέατρο βλέπουμε πως τη πρώτη μέρα 

έχουμε μια αύξηση της τιμής μετά τις 12:00, μιας και τότε έχουμε παρουσία ατόμων μέσα 

στην αίθουσα. Κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις που φαίνονται στην αρχή του διαγράμματος 

7.9 από το b2,οφείλονται στην ενεργοποίηση της συσκευής (warm up).Η διαφορά στις τιμές 

που δείχνει το b1και b2 οφείλονται στη διαφορετική θέση των οργάνων(b1-ΝΑ,b2-ΝΔ). Τα 

αποτελέσματα της δεύτερης μέρας είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικά, μιας και η αίθουσα 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Καθώς ξεκινάει η διάλεξη στις 09:15 η συγκέντρωση του 

CO2αρχίζει να αυξάνει μέχρι τη στιγμή που οι φοιτητές βγαίνουν για διάλειμμα. Στη συνέχεια 

έχουμε μείωση των τιμών αυτών, αφού δεν υπάρχουν άτομα στο αμφιθέατρο που μέσω της 

αναπνοής να παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Όταν όμως οι φοιτητές ξαναμπούν στην 

αίθουσα και κλείσουν οι πόρτες σταματάει η καθοδική πορεία και να ξανά ξεκινάει η 

ανοδική. Όσο αφορά τον αερισμό της αίθουσας διαπιστώθηκε πως αυτός δεν είναι επαρκής, 

μιας και η πτώση στις τιμές του διοξειδίου είναι πολύ αργή και επέρχεται μόνο όταν 

ανοίγουμε τις πόρτες. Επιπλέον τα ανώτερα όρια για αίθουσες διδασκαλίας που είναι 1000-

1100ppm (CEN, 2007; ANSI/ASHRAE, 2001) ξεπεράστηκαν παρά το γεγονός ότι οι 

μετρήσεις αυτές έγιναν με λίγα άτομα στο περιβάλλον του αμφιθεάτρου, αφού μόνο το ένα 

πέμπτο περίπου των καρεκλών ήταν καταλυμένες. 

 

 

Για την αίθουσα παρατηρήθηκε ακόμη μεγαλύτερες τιμές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη 

διάρκεια που πραγματοποιείται διάλεξη, εξαιτίας της αύξησης παρουσίας φοιτητών μέσα σε 

αυτήν. Όπως και πριν οι τιμές του διοξειδίου αυξάνουν όταν έχουμε άτομα μέσα στις 

αίθουσες λόγω του μηχανισμού της αναπνοής και μειώνεται όταν αδειάζουν. Είναι σημαντικό 

επιπλέον να σημειωθεί εδώ πως τα συγκεκριμένα hobo μπορούν να καταγράψουν τιμές μέχρι 

2500ppm CO2, σε αντίθεση με τα Telaire που καταγράφουν μέχρι 10000ppm. Γι αυτό το λόγο 
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στα διαγράμματα  η συγκέντρωση του CO2δεν ξεπερνάει τα 2500ppm, με συνέπεια το 

σχηματισμό μίας ευθείας γραμμής. Ενδεικτικό παράδειγμα της ακόμη μεγαλύτερης 

συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα από τα 2500ppm είναι ότι το Telaire έδειξε τιμές που 

ξεπερνούσαν τα 5000ppm κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με συνέπεια το περιβάλλον της 

αίθουσας να είναι   πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια των 1100ppm (CEN, 2007; 

ANSI/ASHRAE, 2001). Τέλος ο μόνος αερισμός που γινόταν στην αίθουσα ήταν το άνοιγμα 

των παραθύρων για πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που 

επικρατούσαν στον εξωτερικό χώρο. 

6.2.2 Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 

Για την λήψη των πτητικών ενωσεων  χρησιμοποιήθηκαν αντλίες SKC με τη διαβίβαση  σε 

TenaxTa(εικόνα 7.5). Η δειγματοληψία ήταν διάρκειας 30 λεπτών τόσο για το μέσα χώρο 

όσο και για τον έξω. Τα δείγματα Tenax μετά το πέρας της δειγματοληψίας καταψύχονταν 

στους -20 οC μέχρι να γίνει η ανάλυση τους. 

 

Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των VOC στα δείγματα αέρα που 

λήφθησαν χρησιμοποιήθηκε η αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματογράφο 

μάζας και με σύστημα θερμικής εκρόφησης (TDS-GC-MS-εικόνα 4.4-4.5). 

Η θερμική μονάδα εκρόφησης είναι συνδεδεμένη με αέριο χρωματογράφο. Ο 

ανιχνευτής που χρησιμοποιείται είναι φασματογράφος μάζας. Η αρχική θερμοκρασία 

εισόδου των γυάλινων σωλήνων είναι 40οC και θερμαίνονται για περίπου 7 λεπτά με 

ρυθμό αύξησης θερμοκρασίας 60οC/min μέχρι να φτάσει στους 260οC με ταυτόχρονη 

διαβίβαση ηλίου και οι εκροφημένες αέριες ενώσεις μεταφέρονται σε τριχοειδή 

κρυοπαγίδα στη θερμοκρασία των –120οC. Η θερμοκρασία στην ίνα (Transfer 

Capillary) μεταξύ του φούρνου και της κρυοπαγίδας βρίσκεται στους 280οC. Η 

κρυοπαγίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί προ συγκέντρωση 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 12οC /sec μέχρι τους 0οC και στη συνέχεια με 

ρυθμό 3οC/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 35οC και μένει εκεί για 4min ενώ η θερμοκρασία του 

αυξάνει με ρυθμό 8 οC /min έως ότου φτάσει στους 120οC όπου παραμένει για 6min 

και μετά αυξάνεται με ρυθμό 20οC /min έως ότου φτάσει στους 220οC 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 προσδιορισμός των ενώσεων στηρίζεται στους χρόνους ανάσχεσης 

τους ενώ ο ποσοτικός στην ευθεία βαθμονόμησης. 

 

Δηλαδή το Θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου είναι: 

Από τους 35οC (παραμονή για 4 λεπτά) στους 120 οC (παραμονή 6 λεπτά) με ρυθμό 

ανόδου 8 οC/λεπτό και στην συνέχεια στους 220 οC με ρυθμό ανόδου 20 οC/λεπτό και 

παραμονή εκεί για 2 λεπτά. 

 

Τα θερμοκρασιακά προγράμματα για μονάδα θερμικής εκρόφησης(TDS) και για τον 

εισαγωγέα προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας(CIS) έχουν ως εξής: 
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TDS (thermaldesorptionsystem) 

• Αρχική θερμοκρασία δείγματος όταν φορτωθεί στον TDS: 40 οC 

• Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας: 60 οC/λεπτό 

• Τελική θερμοκρασία εκρόφησης: 260 οC 

• Θερμοκρασία γραμμής μεταφοράς: 280 οC 

 

 
Διάγραμμα 6.13:Θερμοκρασιακό πρόγραμμα για μονάδα θερμικής εκρόφησης 

 

 

CIS (cool injection system) 

• Αρχικήθερμοκρασία: -120οC 

• Ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας: 12 οC/ δευτερόλεπτο 

• Τελική θερμοκρασία εισαγωγής: 300οC 

• Υπάρχει όμως και ενδιάμεση θερμοκρασία. Ανεβάινει από τους -120 οC στους 0 οC 

με ρυθμό ανόδου 12 οC και από τους 0 οC στους 300 οC με ρυθμό 3 οC/δευτερόλεπτο 

 

 
Διάγραμμα 6.14:Θερμοκρασιακό πρόγραμμα για  τον εισαγωγέα προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας 
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Διάγραμμα 6.15:Συγκέντρωση VOC στομικρό αμφιθέατρο 5/12/2018 

Διάγραμμα 6.16:Συγκέντρωση VOC στο εξωτερικόπεριβάλλον 5/12/2018 

Διάγραμμα 6.17:Συγκέντρωση VOC στομικρό αμφιθέατρο 7/12/2018 
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Διάγραμμα 6.18:Συγκέντρωση VOC στοεξωτερικό περιβάλλον 7/12/2018 

 

 

 

Διάγραμμα 6.19:Συγκεντρώσεις μέσων τιμών VOC που μετρήθηκαν στο Aphm και στον εξωτερικό χώρο 

Παρατηρώντας τα διαγράμματα του αμφιθεάτρου βλέπουμε πως έχουμε πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις σε εξάνιο κυρίως στο εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι 

υψηλές τιμές για το εξωτερικό περιβάλλον οφείλονται κυρίως στη διέλευση οχημάτων στο 

παρκινγκ του πανεπιστημίου, ενώ για του εσωτερικού  με μία πρώτη ανάλυση, ίσως να 

οφείλεται σε εκπομπές βενζινόκολλας από τα δερμάτινα καθίσματα, αλλά χρειάζεται σίγουρα 

μεγαλύτερη διεύρυνση για να παρθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Για τις υπόλοιπες τιμές 

στον εσωτερικό χώρο βλέπουμε μια αύξηση μετά την παρουσία ατόμων μέσα στο 

αμφιθέατρο, ειδικότερα στη τιμή του τολουόλιο , ενώ οι εξωτερικές κυμαίνονται σε 

φυσιολογικά επίπεδα. 

0

20

40

60

80

100

120

9:15 12:15 14:15

μ
g/

m
3

OUT(7/12/2018) Hexane
Benzene
Trichloroethylene
Tetrachloroethylene
Octane
Ethylbenzene
p,m-xylene
o-xylene
1,2,4-trimethylbenzene
Styrene
1,2,3-trimethylbenzene
Toluene
a-pinene
d-limonene
naphthalene

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

μ
g/

m
3

Aphm

IN

OUT



62 
 

 

Διάγραμμα 6.20:Συγκέντρωση VOC στην αίθουσα 11/12/2018 

 

Διάγραμμα 6.21:Συγκέντρωση VOC στο εξωτερικό περιβάλλον 11/12/2018 

 

 

Διάγραμμα 6.22:Συγκεντρώσεις μέσων τιμών VOC που μετρήθηκαν στην Cls και στον εξωτερικό χώρο 
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Με μία πρώτη ματιά παρατηρήθηκε πιο ομοιόμορφη κατανομή στις χημικές ενώσεις σε 

σχέση με αυτές του αμφιθεάτρου. Αρχικά από το διάγραμμα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές σε εξάνιο, βενζόλιο και τολουόλιο στην πρώτη μας 

μέτρηση(9:15) κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό μιας και τότε έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση 

στο παρκινγκ. Οι υπόλοιπες μετρήσεις κυμάνθηκαν γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα όσο 

αφορά τo εσωτερικό περιβάλλον βλέπουμε στις δύο πρώτες μετρήσεις(9:15 και 12:30) τα 

επίπεδα όλων των τιμών να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με ελάχιστες μεταβολές. Αντίθετα 

στις δύο επόμενες μετρήσεις (15:15 και 17:00) τα επίπεδα όλων των τιμών αρχίζουν να 

αυξάνουν και πιο έντονα στην τελευταία μέτρηση. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην 

παρουσία ατόμων μέσα στην αίθουσα. Η υψηλές τιμές σε βενζόλιο και τολουόλιο που 

φαίνονται στη τρίτη μέτρηση αποδίδονται στο γεγονός ότι άνοιξε παράθυρο της αίθουσας για 

λίγα λεπτά. Ακόμη η αύξηση του λιμονένιο  δικαιολογία την μεγάλη παρουσία ατόμων μέσα 

στο χώρο της μέτρησης. 

Σαν γενικότερη εικόνα από τις μετρήσεις και στις δύο αίθουσες διαπιστώθηκε πως ο αέρας 

του εσωτερικού χώρου είναι πιο επιβαρυμένος σε σχέση με των εξωτερικό. Αυτό αποδεικνύει 

πως ο εξαερισμός και στις δύο αίθουσες είναι πολύ κακός προκαλώντας έτσι συσσώρευση 

ρύπων. Ακόμη οι μετρήσεις του εξωτερικού αέρα έγιναν σε διαφορετικά σημεία για το μικρό 

αμφιθέατρο σε σχέση με την αίθουσα. Παρά το γεγονός ότι  εξήχθησαν  κάποια χρήσιμα 

συμπεράσματα όσο αφορά την ποιότητα αέρα για τους δύο χώρους, κρίνεται απαραίτητο η 

περαιτέρω διεύρυνση  που αφορά το πλήθος και τη μεγαλύτερη περίοδο των μετρήσεων. Με 

αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν ερωτήματα, όπως αν το εξάνιο είχε τόσο μεγάλες τιμές μέσα 

στο αμφιθέατρο ή αν ήταν μια τυχαία αυξημένη τιμή. 

6.2.3 Καρβονυλικές ενώσεις 

Οι καρβουνιλικές ενώσεις συλλέχθηκαν με αντλία τύπου TSI και κατάλληλα φυσίγγια 

δειγματοληψίας που περιείχαν την ουσία διφαίνυλ-υδραζίνη (DNPH) της εταιρίας Sep-

Pak(εικόνα 7.5) . Συνολικά έγιναν πέντε μετρήσεις από τις οποίες οι τέσσερις αφορούσαν το 

μικρό αμφιθέατρο και μια για τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας(Cls). Η διάρκεια 

δειγματοληψίας ήταν 90 λεπτά τόσο για το μέσα περιβάλλον όσο και για το έξω και τα 

δείγματα μετά το πέρας της μέτρησης καταψύχονταν στους -20οC. Μέχρι να γίνει η ανάλυση 

τους. 

 

Τα δείγματα συλλέχθηκαν με φυσίγγια 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 (ακετονιτρίλιο, 2ml) 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 (εικόνα 7.8). 
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Εικόνα 6.1: Διαχωρισμός από 2,4 dnph με ACN  (ακετονετρίλιο) 

Ανάλυση δείγματος με HPLC 

 

Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δυο φιάλες αποθήκευσης διαλυτών (ρεζερβουάρ) στις οποίες 

είχαν τοποθετηθεί ακετονιτρίλιο και νερό υψηλής καθαρότητας. Αυτές οι δυο ουσίες flowrate 

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 35οC και στη στήλη γινόταν ένεση 5μl.  

 

 

Εικόνα 6.2:Συσκευή HPLC 
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Διάγραμμα 6.23:Σύγκριση συγκεντρώσεων των καρβονυλικών ενώσεων για το μικρό αμφιθέατρο  

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.24:Σύγκριση συγκεντρώσεων των καρβονυλικών ενώσεων για το μικρό αμφιθέατρο  
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Διάγραμμα 6.25:Συγκεντρώσεις καρβονυλικών ενώσεων για την αίθουσα  

 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές  φορμαλδεΰδης, 

ακεταλδεύδης και κετόνης στο εσωτερικό και των δύων αιθουσών. Οι εσωτερικές πηγές που 

πιθανότερα είναι υπεύθυνες για τις αυξημένες αυτές τιμές είναι τα έδρανα και τα έπιπλα. 

Επιπλέον σε αυτό συμβάλει και ο κακός αερισμός. Συγκρίνοντας τις τιμές με τις εξωτερικές 

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές κυρίως για αυτές τις τρεις ενώσεις, ενώ η τιμή της 

βενζαλδευδης κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. 

 

6.2.4 Διοξείδιο του αζώτου(NO2) 

Οι τιμές των διοξειδίων του αζώτου μετρήθηκαν με τα όργανα Aeroqual όταν οι αίθουσες 

είχαν κόσμο πίνακα 6.3 και παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 

Όπως ήταν αναμενόμενο οι τιμές είναι συγκρίσιμες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 

λόγω της απουσίας εσωτερικής πηγής που να παράγει NO2. Οι υψηλότερες εξωτερικές τιμές 

που εμφανίζονται την περίοδο 1 για την αίθουσα μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι 

υπήρχε έντονη κινητικότητα από ένα φορτηγό που εκτελούσε εργασίες στον υπαίθριο χώρο 

του πανεπιστημίου με συνέπεια να επηρεάσει τις μετρήσεις. 

 

Πίνακας 6.4: Συγκεντρώσεις NO2 κατά την περίοδο των διαλέξεων 
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Parameter In Out In Out 

Period 1 (Day 1) 0.08±0.02 0.08±0.05 0.06±0.01 0.1±0.07 

Period 2 (Day 1) - - - - 

Period 3 (Day 2) 0.07±0.02 0.05±0.01 0.07±0.01 0.06±0.007 
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Κεφάλαιο 7: Εκτίμηση παραμέτρων θερμικής άνεσης (PMV-PPD) 

Σε αυτό το μέρος της μελέτης θα γίνει αναλυτικός υπολογισμός του PMV και  PPD για τις 

διάφορες περιόδους που έχουν παρουσιαστεί. Θα ακολουθήσει ανάλυση και σχολιασμός 

των τιμών που θα προκύψουν 

7.1 Υπολογισμός PMV-PPD 

O υπολογισμός του δείκτη θερμικής άνεσης (PMV) και του δείκτη  δυσαρέσκειας των 

ανθρώπων (PPD) έγινε με βάση το πρότυπο ENISO 7730 Annex D(CEN, 2005). Όλα τα 

δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στους παρακάτω υπολογισμούς πάρθηκαν κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων όπου οι αίθουσες είχαν παρουσία ατόμων. 

Η βασική εξίσωση για τον υπολογισμό του PMV είναι: 

𝑷𝑴𝑽 = (0,303 ∗ 𝑒−0,036∗𝑀 + 0,028) ∗ {(𝑀 − 𝑊) − 3,05 ∗ 103 ∗ [5733 − 6,99 ∗ (𝑀 −

𝑊) − 𝑝𝑎] − 0,42 ∗ [(𝑀 − 𝑊) − 58,15] − 1,7 ∗ 10−5 ∗ 𝑀 ∗ (5867 − 𝑝𝑎) − 1,4 ∗ 10−3 ∗ 𝑀 ∗

(34 − 𝑡𝑎) − 3,96 ∗ 10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡𝑟 + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)}  [7.1] 

Και: 

𝒕𝒄𝒍 = 35,7 − 0,028(𝑀 − 𝑊) − 𝐼𝑐𝑙 ∗ {3,96 ∗ 10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡𝑟 + 273)4] +

𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)}                                                                                                                         [7.2] 

 

𝒉𝒄 = {
2,38 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)0,25, για 2,38 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)0,25 > 12,1√𝑣𝑎𝑟

12,1√𝑣𝑎𝑟,                          για 2,38 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)0,25 < 12,1√𝑣𝑎𝑟

                                  [7.3] 

 

𝒇𝒄𝒍 = {
1,00 + 1,290 ∗ 𝐼𝑐𝑙, 𝐼𝑐𝑙 ≤ 0,078
1,05 + 0,645 ∗ 𝐼𝑐𝑙, 𝐼𝑐𝑙 > 0,078

                                                                              [7.4] 

Όπου: 

M:  Ρυθμός μεταβολισμού (1 metabolicunit=1met=58,2 W/m2) 

W: Το ωφέλιμο έργο(W/m2), στις περισσότερες περιπτώσεις ισούται με το μηδέν 

Icl: Θερμική αντίσταση των ρούχων (1 clothingunit=1 clo=0,155 m2*OC/W) 

fcl: Ο λόγος επιφάνειας του ανθρώπου όταν είναι ντυμένος προς το λόγο επιφάνειας όταν 

είναι γυμνός 

ta: Η θερμοκρασία του αέρα (οC) 

tr: Η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας (οC) 

var: Ταχύτητα αέρα (m/sec) 

Pa: Μερική πίεση υδρατμών στο χώρο (Pascals) 
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tcl: Η επιφανειακή θερμοκρασία των ρούχων (οC) 

hc: Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W/m2*oC) 

 

Για τον υπολογισμό του δείκτη δυσαρέσκειας (PPD) χρησιμοποιήθηκε  ο παρακάτω τύπος: 

𝑷𝑷𝑫 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟗𝟓𝒆−(𝟎,𝟎𝟑𝟑𝟓𝟑𝟑∗𝑷𝑴𝑽𝟒+𝟎,𝟐𝟏𝟕𝟗∗𝑷𝑴𝑽𝟐)[7.5] 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7.1 :Διάγραμμα συσχέτισης PMV-PPD (ISO 7730) 

 

Η μερική πίεση υδρατμών του εσωτερικού  χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με την 

ASHRAE(1997): 

𝒍𝒏(𝒑𝒘) = ∑ gi

3

i=−1

Tai + g4 ln Ta [7.5] 

Όπου: 

𝒑𝒘:H μερική πίεση των υδρατμών σε κεκορεσμένο αέρα θερμοκρασίας Tw (mm Hg)  

𝐓𝐚: Η θερμοκρασία του αέρα (οC) 

𝐠𝐢:Σταθερές της εξίσωσης που εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα 

g-1=-0,58002206x104 g2=0,41764768x10-4 

g0=0,13914993x101 g3=-0,14452093x10-7 

g1=-0,48640239x10-1 g4=0,65459673x101 

Η μερική πίεση υδρατμών στο περιβάλλον υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας  τη μερική 

πίεση των υδρατμών σε κεκορεσμένο αέρα(pw) με τη σχετική υγρασία του χώρου. 

𝒑𝒂=𝑝𝑤 ∗ 𝑅𝐻[7.6] 
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Για να μπορέσουν  να εφαρμοστούν  οι  παραπάνω εξισώσεις θα πρέπει να  είναι γνωστός  ο 

ρυθμός  μεταβολισμού (Μ), το ωφέλιμο έργο (W), ο ρουχισμός  των ατόμων (Ιcl), η 

θερμοκρασία του αέρα (Ta), η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας, η ταχύτητα του αέρα(Var) 

και η μερική πίεση υδρατμών(Pa) στο χώρο που μελετάται. Για να χρησιμοποιηθεί  όμως η  

εξίσωση του PMV θα πρέπει οι  παραπάνω παράμετροι να είναι μέσα στα όρια που 

ακολουθούν: 

• M=46 W/m2έως 232 W/m2  (0,8met έως 4met) 

•  Icl=0 m2*oC/W έως 0,310 m2*oC/W (0 clo έως 2clo) 

• Ta=10oC έως30oC 

• Tr=10oC έως 40oC 

• Var=0 m/s έως 1m/s 

• Pa=0 Pa έως Pa=2700Pa 

• Σχετική υγρασία RH=30% έως 70% 

Εδώ να αναφερθεί  πως ο υπολογισμός του δείκτη θερμικής άνεσης (PMV) έγινε για το κάθε 

άτομο ξεχωριστά ανάλογα με το ρουχισμό του. Με αυτό τον τρόπο υπολογίστηκε  τελικά το 

μέσο PMV όπως θα φανεί  και παρακάτω. Επιπλέον όλοι οι υπολογισμοί έγιναν 

χρησιμοποιώντας το Matlab. 

Αρχικά ο ρυθμός  μεταβολισμού  υπολογίστηκε  από τον  πίνακα  του προτύπου(Table 

A1,Annex A, ISO 7730) επιλέγοντας καθιστή δραστηριότητα-σχολείο. Επομένως το 

Μ=1,2met ή 69,8 W/m2. Το ωφέλιμο έργο (W)  θεωρείται  μηδενικό. 

Ο αριθμός θερμικής  αντίστασης των ρούχων (Icl) υπολογίζεται από το πίνακα(Table 

Ε2,Annex Ε,ISO 7730). Όπως αναφέρθηκε  και προηγουμένως ο υπολογισμός του ρουχισμού 

θα γίνει για κάθε άτομο ξεχωριστά, βάση των ειδών των ρούχων που βλέπουμε από τα 

ερωτηματολόγια που θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η μέση ηλιακή θερμοκρασία υπολογίστηκε βάσει  των επιφανειακών θερμομέτρων, 

χρησιμοποιώντας όμως παράλληλα και τη θερμοκάμερα σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα  για να μπορούν  να επαληθευτούν  οι  τιμές που παίρνουμε. Φωτογραφίες από τη 

θερμοκάμερα φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.1: Φωτογραφίες από τη θερμοκάμερα FLIRtg165 
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Όλα τα άλλα δεδομένα  λαμβάνονται  από τα όργανα μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν.  Ο 

μόνος υπολογισμός που έγινε είναι της θερμοκρασίας λειτουργίας(Τop). Αυτήν θα ισούται με 

το ημι-άθροισμα της θερμοκρασίας αέρα και της μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας, αφού η 

ταχύτητα αέρα είναι πολύ χαμηλή(<0,2m/s) (CEN,2005). 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά όλες τις τιμές που θα χρησιμοποιηθούν  στους 

υπολογισμούς ανάλογα με την αίθουσα και την περίοδο των μετρήσεων. Όλες οι παρακάτω 

τιμές υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, δηλαδή όταν υπήρχαν άτομα στις 

αίθουσες. 

Πίνακας 7.1: Οι τιμές των παραμέτρων της θερμικής άνεσης ανά περίοδο 

 
Amph-

Period 

1(Day 1)  

Amph-

Period 

2(Day 1)  

Amph-

Period 

3(Day 2)  

Cls-

Period 

1(Day 1)  

Cls-

Period 

2(Day 1)  

Cls-

Period 

3(Day 2)  
M(W/m2) 69,60   69,60   69,60   69,60   69,60   69,60   

W(W/m2) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ta(0C) 21,39   21,95   24,37   21,90   20,96   20,54   

Tr(0C) 21,48   21,75   23,98   20,49   18,98   17,89   

Var(m/sec) 0,07   0,07   0,07   0,06   0,06   0,06   

Pa (Pa) 993,94   888,77   970,57   840,66   868,01   912,30   

Τop(0C) 21,44   21,85   24,17   21,19   19,97   19,21   

Οι τελικοί υπολογισμοί των PMV-PPD έγιναν στο matlab ακολουθώντας τη μεθοδολογία από 

το (Annex B, ISO 7730). Ο τελικός κώδικας που χρησιμοποιήθηκε  αναφέρεται στο 

παράρτημα Α. Οι τιμές των PMV-PPD υπολογίστηκαν για κάθε άτομο ξεχωριστά και έπειτα 

λήφθηκε ο μέσος όρος  για κάθε περίοδο μέτρησης. Ο πίνακας που ακολουθεί μας δείχνει 

αναλυτικά τις μέσες τιμές, καθώς και τη θερμοκρασία λειτουργίας για τις διάφορες περιόδους 

λειτουργίας. 

Πίνακας7.2: Τιμές Θερμικής Άνεσης(PMV) και δυσαρέσκειας(PPD) 

 Amph Cls 

Parameter PMV PPD Top PMV PPD Top 

Period 1 

(Day 1) 

-0.09±0.19 5.89±0.83 21.49±1.17 0.17±0.24 6.77±4.20 21.19±0.66 

Period 2 

(Day 1) 

0.04±0.17 5.55±0.75 21.64±0.58 -0.26±0.19 7.16±2.34 19.97±0.69 

Period 3 

(Day 2) 

0.49±0.09 10.20±2.00 24.42±2.51 -0.45±0.27 10.80±4.87 19.2±0.97 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7.2 οι τιμές του PMV και για τις δύο αίθουσες βρίσκονται 

μέσα στα επιθυμητά όρια -0,5≤PMV≤ 0,5 (ASHRAEStandard 55–2017) θερμικής άνεσης. 

Επιπλέον παρατηρείται  πως η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλότερη στην αίθουσα, 

όπως άλλωστε φαίνεται και από τις τιμές του PMV κυρίως στις περιόδους 1-2. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα 7.2 παρουσιάζονται τα διάφορα PMV που υπολογίστηκαν  

συνάρτηση της θερμομόνωσης των ενδυμάτων(Icl). Όπως παρατηρεί κανείς βλέπει ότι 

επαληθεύεται η σχέση ότι όσο πιο ‘βαρύ’ ρουχισμό έχουμε τόσο αυξάνει και η τιμή της 

θερμικής άνεσης. Ακόμη οι τιμές του Icl κυμαίνονται κυρίως πάνω το 1 clo, συνέπειας των 

χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περίοδο των μετρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7.2:Υπολογισμός PMV για τις αντίστοιχες τιμές θερμικής μόνωσης των ρούχων για κάθε άτομο βάση 

των απαντήσεων των ερωτηματολογίων  
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Κεφάλαιο 8:Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου 

Το κεφάλαιο 8 αναλύει τη θερμική άνεση και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σύμφωνα 

με τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από  τους φοιτητές που ήταν παρών στις αίθουσες 

που έγιναν οι μετρήσεις. Γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και ο 

τρόπος που αυτά μοιραστήκαν. Ακόμη θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν εκτενώς μερικές 

ερωτήσεις και θα γίνει σύγκριση μεταξύ των τιμών του PMVπου πήραμε από τις 

πειραματικές μετρήσεις σε σχέση με τις τιμές που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο 

σχετικά με τη θερμική άνεση(AMV). 

8.1 Χαρακτηριστικά ερωτηματολογίου και τρόπου συλλογής δεδομένων 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης της θερμικής άνεσης είναι απαραίτητο να γίνει και 

διερεύνηση  για το πώς πραγματικά νιώθουν τα άτομα όταν βρίσκονται στο χώρο που 

μελετάται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων που θα 

αφορούν εκτός από τη θερμική τη γενικότερη άνεση του χώρου.  

Το ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα στηρίχτηκε πάνω στο 

πρότυπο τηςASHRAE( ASHRAE, 2017) και αποτελείται από  17 ερωτήσεις (παράρτημα Β) 

που αφορούν: 

• Ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, όπως φύλο, ηλικία, ύψος και βάρος 

• Υγείας του ατόμου  

• Θέματα θερμικής άνεσης 

• Άνεσης φωτισμού και θορύβου 

• Οσμών στο χώρο μελέτης  

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων-όπως αυτές αναφέρονται στον πινάκα 7.4-διανέμονταν τα 

αντίστοιχα ερωτηματολόγια στους φοιτητές που παρακολουθούσαν μαθήματα στις 

αντίστοιχες αίθουσες. Η διανομή τους  γινόταν μετά από 45 λεπτά, αφότου είχε ξεκινήσει η 

διάλεξη- πράγμα που απαιτείται για να προσαρμοστεί το σώμα στις ανάλογες συνθήκες της 

αίθουσας. Επιπλέον οι φοιτητές τα απαντούσαν, αφού πρώτα δίνονταν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις.  

Στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε  με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 

που αφορούν τη θερμική άνεση, την ποιότητα αέρα και τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. 

Τα συνολικά ερωτηματολόγια που συλλέχτηκαν καθ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων 

ανέρχονται στα 198. Στους πίνακες 8.1&8.2 που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το πόσα 

ερωτηματολόγια μαζεύτηκαν ανά περίοδο, καθώς και τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων που απάντησαν τα ερωτηματολόγια. Η επιφάνεια του σώματος υπολογίστηκε 

σύμφωνα με το τύπο του Dubois(Dubois and Dubois, 1916) 

Η εξίσωση υπολογισμού Dubois είναι: 

 

𝑩𝑺𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝟎,𝟕𝟐𝟓 ∗ 𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝟎,𝟒𝟐𝟓                           [8.1] 
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Όπου: 

𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕: Ύψος του ατόμου(m) 

𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:Βάρος του ατόμου(kg) 

 

Πίνακας 8.1 :Αριθμός ερωτηματολογίων ανά περίοδο μετρήσεων 

 Amph Cls 

Period 1 (Day 1) 23 46 

Period 2 (Day 1) 13 34 

Period 3 (Day 2) 25 57 

 

Πίνακας 8.2 :Αριθμός ερωτηματολογίων ανά περίοδο μετρήσεων 

 

 

 

 

 

8.2Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων 

Τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που τέθηκαν ανά αίθουσα. 

• 1 Ερώτηση: Πως νιώθετε το περιβάλλον του χώρου 

 

Διάγραμμα 8.1: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για τη θερμική άνεση του μικρού αμφιθεάτρου  

3%

7%

7%

18%

29%

31%

5%

Περιβάλλον  Amph

Ψυχρό (-3)

Δροσερό (-2)

Ελαφρώς δροσερό (-1)

Ουδέτερο (0)

Ελαφρώς ζεστό (1)

Ζεστό (2)

Καυτό (3)

Φύλο Ηλικία Ύψος 
H(m) 

Βάρος 
W(kg) 

Body 
Surface 

area(m2) 

Άνδρες 23.3± 8.5 1.79± 0.1 75.62± 12.5 1.88± 0.3 

Γυναίκες 22.91± 8.2 1.65± 0.1 62.68± 12 1.65± 0.2 

Άνδρες+Γυναίκες 23.01± 8.2 1.68± 0.1 65.79± 13.3 1.71± 0.3 
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Διάγραμμα 8.2: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για τη θερμική άνεση της αίθουσας 

 

 

• 2 Ερώτηση: Θα προτιμούσατε το περιβάλλον της αίθουσας να ήταν 

διαφορετικό 

 

 

Διάγραμμα 8.3: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για τη δυσαρέσκεια ως προς το υφιστάμενο θερμικό 

περιβάλλον του μικρού αμφιθεάτρου   
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Διάγραμμα 8.4: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για τη δυσαρέσκεια ως προς το υφιστάμενο θερμικό 

περιβάλλον της αίθουσας   

 

 

• 3 Ερώτηση: Υπάρχουν οσμές το συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεστε 

 

 

Διάγραμμα 8.5: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για την ύπαρξη δυσάρεστων οσμών στο περιβάλλον του 

μικρού αμφιθεάτρου  
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Διάγραμμα 8.6: Ποσοστιαία ανάλυση απαντήσεων για την ύπαρξη δυσάρεστων οσμών στο περιβάλλον της 

αίθουσας 

 

 

Για να θεωρείται ένα περιβάλλον θερμικά αποδεκτό θα πρέπει -1,5≤AMV≤1,5 (ASHRAE 

Standard 55-2017). To ποσοστό θερμικής άνεσης με βάση τα ερωτηματολόγια προκύπτει 

προσθέτοντας τα ποσοστά που αφορούν το ουδέτερο, ελαφρώς δροσερό και ελαφρώς ζεστό 

περιβάλλον (-1,0,+1). Το μικρό αμφιθέατρο έχει ποσοστό θερμικής άνεσης 49%, ενώ η 

αίθουσα 67%, σύμφωνα με τους φοιτητές. Επιπλέον από τις απαντήσεις παρατηρείται ότι το 

αμφιθέατρο είναι θερμό περιβάλλον με ποσοστό 65% (εμπεριέχει τα αποτελέσματα 

+1,+2,+3), ενώ η αίθουσα είναι περισσότερο ψυχρή με ποσοστό 49%( εμπεριέχει τα 

αποτελέσματα -1,-2,-3).  

Στο μικρό αμφιθέατρο υπάρχει ισοκατανομή όσο αφορά την διαφοροποίηση του θερμικού 

περιβάλλοντος, μιας και τα ποσοστά του (-1,0,+1) έχουν περίπου ίδια τιμή. Αντίθετα στην 

αίθουσα η πλειοψηφία δεν απαιτεί την μεταβολή του θερμικού του περιβάλλοντος σε 

ποσοστό 54%. Αυτό που απαιτεί  περαιτέρω διερεύνηση είναι πως το 28% επιθυμεί το 

περιβάλλον ελαφρώς πιο δροσερό παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον της αίθουσας θεωρείται 

ελαφρώς δροσερό. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ηλιακή ακτινοβολία  μπορεί να επηρεάζει 

τα άτομα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα.   

Όσο αφορά τις οσμές αυτές παρατηρούνται να έχουν μεγαλύτερες τιμές στο αμφιθέατρο σε 

σχέση με την αίθουσα. Αυτό συμφωνεί έντονα με τα αποτελέσματα των πειραματικών 

μετρήσεων που δείχνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις πτητικών ενώσεων στο αμφιθέατρο. 
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8.3 Σύγκριση τιμών αξιολόγησης θερμικής άνεσης βάσει μοντέλου και 

ερωτηματολογίου 

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της πραγματικής αίσθησης που έχουν οι φοιτητές όταν αυτοί 

βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας (όπως βασίστηκε στα ερωτηματολόγια, μέγεθος 

AMV) με την εκτιμώμενη από το μοντέλο του Fanger (μέγεθος PMV), σημειώνοντας ότι 

αυτή έχει βασιστεί στις μετρήσεις των αντικειμενικών παραμέτρων θερμοκρασίας, υγρασίας, 

ταχύτητας αέρα, και στον ρουχισμό των φοιτητών που προέκυψε από τα ερωτηματολόγια. 

Η τιμή του AMV(average mean vote) προκύπτει από την ερώτηση- πως νιώθετε το 

περιβάλλον της αίθουσας (ερώτηση 8 από το ερωτηματολόγιο). Η κλίμακα του AMV 

συμπίπτει με αυτή του PMV, μιας και οι δύο στηρίζονται σε μια κλίμακα 7 σημείων 

(ASHRAE Standard 55-2017). Αντίστοιχη τιμή  του PPD για τα ερωτηματολόγια είναι το 

APD( average percentage of disappointing),που δηλώνει την επιθυμία για αλλαγή του 

υφιστάμενου περιβάλλον(ερώτηση 9). 

Στο πίνακα 8.3 που ακολουθεί φαίνονται οι μέσοι όροι των AMV και APD βάση των 

απαντήσεων που λήφθηκαν από τα ερωτηματολόγια. 

Πίνακας 8.3: Αποτελέσματα βαθμού θερμικής άνεσης βάση των ερωτηματολογίων 

 

 

 

 

Επίσης στο διάγραμμα 8.7 επιχειρήθηκε η συσχέτιση των δύο παραμέτρων. Τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με τα ευρήματα του πίνακα, αλλά και εργασιών της σχετικής βιβλιογραφίας, 

όπως αυτές αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2. Ουσιαστικά καταδεικνύουν τους περιορισμούς και 

τις δυσκολίες προσδιορισμού της θερμικής άνεσης, όπως αυτοί συνδέονται με την αποτίμηση 

μέσω μετρήσεων των ακριβών συνθηκών του χώρου, και συζητήθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, είτε φανερώνουν και μια ενδεχόμενη ανεπάρκεια του κλασσικού μοντέλου του 

Fanger, η οποία βρίσκεται στο σχετικό επίκεντρο, κυρίως για χώρους μικτού κλιματισμού 

(ενεργητικά συστήματα και φυσικός αερισμός), όπως η περίπτωση μας. Η περίπτωση αυτή 

παραπέμπει στις λεγόμενες προσεγγίσεις «προσαρμοσμένου τύπου» (adaptive approach), η 

ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από τους στόχους της εργασίας αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 8.7: Σύγκριση των τιμών PMV και AMV 

 Amph Cls 

Parameter AMV APD AMV APD 

Period 1 (Day 1) -0.22±1.35 35.71±28.81 0.91±1.17 45.11±30.29 

Period 2 (Day 1) 0.54±1.27 33.03±31.12 0.97±1.1 43.12±33.08 

Period 3 (Day 2) 1.8±0.76 65.60±28.10 0.88±1.1 21.24±30.54 

y = 0.2373x - 0.2097
R² = 0.2217
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Κεφάλαιο 9:Συμπεράσματα-Μελλοντική έρευνα 

9.1 Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε πειραματική διερεύνηση  

προσδιορισμός της θερμικής άνεσης σε δύο αίθουσες της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Από τα αποτελέσματα των τιμών του PMVδιαπιστώθηκε πως και δύο αίθουσες που 

μελετήθηκαν βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμικής άνεσης(-0,5≤PMV≤0,5). Μόνο 

σε μία περίοδο 3 ως προς το μικρό αμφιθέατρο είδαμε μια οριακή τιμή για  PMV=0,49, που 

οφειλόταν στην υψηλή θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα λόγω της μη σωστής λειτουργίας 

του συστήματος θέρμανσης.  

Συγκρίνοντας τις τιμές των PMVμε τις αντίστοιχες τιμές που συλλέχθηκαν από τα 

ερωτηματολόγια-AMV, παρατηρείται πως για το μικρό αμφιθέατρο οι τιμές των AMVείναι 

πιο κοντά στις αντίστοιχες PMVσε σχέση με αυτές της αίθουσας. Όσο αφορά το μικρό 

αμφιθέατρο, και οι δύο τιμές δείχνουν πως το εσωτερικό περιβάλλον είναι ελαφρώς ζεστό. 

Για την αίθουσα οι τιμές των PMVδείχνουν πως το περιβάλλον είναι ελαφρώς δροσερό, ενώ 

αντίθετα οι τιμές AMVαπό τα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι οι φοιτητές θεωρούν το 

περιβάλλον πιο ζεστό. Αυτό οφείλεται πιθανότερα στην ανομοιομορφία της θερμοκρασίας 

του αέρα που υπάρχει μέσα στην αίθουσα εξαιτίας της παρουσίας πολλών παραθύρων, αλλά 

και στην ηλιακή ακτινοβολία που περνάει μέσα από τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζει τους φοιτητές που βρίσκονται κοντά σε αυτά. Επιπλέον αυτές οι διαφορές ανάμεσα 

στα PMV-AMVεπιβεβαιώνουν τις μελέτες που ισχυρίζονται αδυναμία εφαρμογής του 

μοντέλου του Fanger σε φυσικά αεριζόμενους χώρους. 

Η ανάλυση της ποιότητας εσωτερικού και εξωτερικού αέρα έδειξε πλήθος αποτελεσμάτων. 

Αρχικά οι αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2)-αρκετά πάνω από τα 

επιτρεπτά όρια- κατά τη διάρκεια που οι αίθουσες ήταν γεμάτες, αλλά και ο αργός ρυθμός 

πτώσεις αυτών των τιμών δείχνουν ανεπαρκή αερισμό και για τις δύο αίθουσες. Ο ανεπαρκής 

αερισμός φαίνεται και από τις υψηλές συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, μιας και 

αυτές είναι υψηλότερες σε σχέση με τον εξωτερικό αέρα. Οι υψηλές όμως αυτές τιμές δεν 

οφείλονται μόνο στον κακό αερισμό, αλλά και στην ύπαρξη εσωτερικών πηγών που τις 

δημιουργούν. Επιπλέον οι καρβονυλικές ενώσεις είναι και αυτές αυξημένες και στις δύο 

αίθουσες, πιθανότατα λόγω τις κακής ποιότητας των εδράνων και των επίπλων που 

βρίσκονται μέσα στους χώρους που μελετήθηκαν. Τα επίπεδα συγκέντρωσης του  διοξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ2) είναι συγκρίσιμα ανάμεσα στον εσωτερικό αέρα και τον εξωτερικό 

πράγμα που δηλώνει απουσία εσωτερικής πηγής που να είναι υπεύθυνη για παραγωγή NO2. 

Συγκρίνοντας τις τιμές των πτητικών οργανικών ενώσεων ανάμεσα στο αμφιθέατρο και την 

αίθουσα παρατηρούμε πως ο αέρας στο πρώτο είναι πιο επιβαρυμένος. Αυτό διαπιστώνεται 

και από τις έντονες οσμές, όπως φάνηκε μέσα από τα ερωτηματολόγια.  
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9.2 Μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα διερεύνηση παρουσιάζει προοπτικές μελλοντικής έρευνας, τόσο σε πειραματικό 

όσο και υπολογιστικό επίπεδο. 

 Η παρατήρηση ανομοιογένειας των υπό διερεύνηση μεγεθών, θέτει ζητήματα μετρήσεων σε 

περισσότερες θέσεις, καθώς και ενδεχόμενη χρήση υπολογιστικών μοντέλων για τον ακριβή 

προσδιορισμό των τιμών των απαιτούμενων παραμέτρων 

Για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση όσο αφορά τη θερμική άνεση θα είναι 

χρήσιμο να πραγματοποιηθούν μετρήσεις και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η 

χρήση  διαφορετικών μοντέλων ως προς τον υπολογισμό της θερμικής άνεσης θα βοηθήσει 

να βγουν πιο αξιόλογα συμπεράσματα, σε συνδυασμό πάντα με τη δημιουργία μιας σχέσης 

που να συνδέει τις τιμές προβλεπόμενης και της αισθητής αίσθησης (PMV-PPD).Επιπλέον η 

εμβάθυνση σε περισσότερους καινούργιους  παραμέτρους που έχουν μελετηθεί πως 

επηρεάζουν τη θερμική άνεση, όπως οι δημογραφικοί παράγοντες(φύλο, ηλικία, σωματικά 

χαρακτηριστικά και μορφωτικό επίπεδο),παράγοντες συναφείς με το περιβάλλον τόσο το 

εξωτερικό όσο και το εσωτερικό(εξωτερικό περιβάλλον, εποχή του χρόνου και θέση του 

κτηρίου) καθώς και στους παράγοντες που σχετίζονται με τους χρήστες(αλληλοεπίδραση του 

χρήστη με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται).  

Τέλος εκτός της θερμικής άνεσης θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν και οι παράγοντες της 

οπτικής και ηχητικής άνεσης, ώστε να διαμορφωθεί πιο πλήρης εικόνα από το κτίριο που 

μελετάτε. 

Όσο αφορά την ποιότητα αέρα, προτείνεται  να γίνει περαιτέρω διερεύνηση στις αιτίες που 

προκάλεσαν τις αυξημένες τιμές των πτητικών οργανικών ενώσεων κυρίως στο χώρο του 

μικρού αμφιθεάτρου και πως αυτές σχετίζονται με τις οσμές που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Η 

διερεύνηση των πηγών που είναι υπεύθυνες για τις υψηλές συγκεντρώσεις καρβονυλικών 

ενώσεων. Επιπλέον προτείνεται η δειγματοληψία να είναι μεγαλύτερη και σε δείγματα, αλλά 

και σε βάθος χρόνου, ώστε να προκύψουν ορθότερα αποτελέσματα. 

Τέλος η περαιτέρω ανάλυση καθώς και πιθανός εμπλουτισμός των ερωτηματολόγιων με 

επιπρόσθετα ερωτήματα θα βοηθούσε στο να υπάρξει μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών για 

σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PMV-PPD 

Scriptmatlab 

%Met:      metabolikos rithos (W/m2) 

%W:        mixaniko ergo(W/m2) 

%pa:       sxetiki piesi atmon 

%FCL:     paragontas endisis 

%TCL:     thermokrasia stin epifaneia twn royxwn 

%Tmrt:    mesi thermokrasia iliakis aktinobolias 

%v:          taxitita aera 

%clo:      clothing unit 

%PMV:    predicted mean vote 

%PPD:     predicted percentage of dissatisfied 

 

 

Met=69.6; Ta=20.536; Tmrt=17.885; v=0.056; pa=912.3; W=0;  Clo=1.35;  

% 1Met=58.15W/m2  

RMW=Met-W;  

Tolerance=0.00015;        % Ορθότητα definition 

% Calculate FCl Value  

FCL=1.05+0.1*Clo;       % Clothing Area Factor  

if(Clo<0.5)  

    FCL=1.0+0.2*Clo;  

end 

% Calculate TCL Value  

%% First guess forsurface temperature  

TAA=Ta+273;  

TRA=Tmrt+273;  

TCLA=TAA+(35.3-Ta)/(3.5*(Clo+0.1));   

XN=TCLA/100;       %TCLA=Tcl+273  

XF=XN; 

%% Compute Surface Temperature of Clothing by Successive Substitution Iterations  

FCIC=Clo*0.155*FCL;  

P1=FCIC*TAA;  

P2=FCIC*3.96;  

P3=FCIC*100;  

P4=308.7-0.028*RMW+P2*(TRA/100)^4; 

 

nIterations=0;  

XF=XN; 

 

while((nIterations<150))  

    XF=(XF+XN)/2; 

 

    %% HC Calculation  

    HCF=12.1*(v)^0.5;  

    HCN=2.38*abs(100*XF-TAA)^0.25;  

if(HCF>HCN)  
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        HC=HCF;      % Convective Heat Transfer Coefficient  

else 

        HC=HCN; 

end 

 

    XN=(P4+P1*HC-P2*XF^4)/(100+P3*HC);  

    nIterations=nIterations+1;  

if((nIterations>1) & (abs(XN-XF)<Tolerance))  

break;  

end 

end 

if(nIterations<150)  

    TCL=100*XN-273;    % Surface Temperature of Clothing  

% Compute the Predicted Mean Vote (PMV) 

    PM1=3.96*FCL*(XN^4-(TRA/100)^4);  

    PM2=FCL*HC*(TCL-Ta);  

    PM3=0.303*exp(-0.036*Met)+0.028;  

    PM4=0.0;  

 

if(RMW>58.15)  

        PM4=0.42*(RMW-58.15);  

end 

 

    BMV=RMW-3.05*0.001*(5733-6.99*RMW-pa); 

    CMV=-PM4-1.7*0.00001*Met*(5867-pa)-0.0014*Met*(34-Ta)-PM1-PM2; 

    PMV1=PM3*(BMV+CMV); 

 

% Calculate the Predicted Percentage Dissatisfied  

PPD=100-95*exp(-0.03353*PMV1^4-0.2179*PMV1^2);  

else 

    PMV1=999;  

    PPD=100;  

end 

 

disp(PMV1);  

disp(PPD); 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

Ερωτηματολόγιο 
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