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Περίληψη 
 
 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σηµειωθεί αυξηµένο ενδιαφέρον στην 

επιστηµονική κοινότητα, σχετικά µε το πρόβληµα της ρύπανσης της ατµόσφαιρας 

των εσωτερικών χώρων.  Τα επίπεδα αρκετών ρύπων στους χώρους αυτούς είναι 

πολύ υψηλότερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα σε εξωτερικούς χώρους. 

 

Χαρακτηριστικοί ρύποι εσωτερικών χώρων είναι τα πολυχλωριωµένα 

διφαινύλια (PCBs), ενώσεις µε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και τοξικότητα.  Όταν για 

πρώτη φορά µελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις PCBs στην ατµόσφαιρα εσωτερικών 

χώρων παρατηρήθηκε ότι είναι τουλάχιστον µίας τάξης µεγέθους ψηλότερες από ότι 

οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του περιβάλλοντα εξωτερικού αέρα.  Συγκεκριµένες 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές (π.χ µετασχηµατιστές, λάµπες φθορίου κ.α.), 

καθώς και υλικά δόµησης (π.χ  µονωτικά υλικά) που περιέχουν PCBs, εκπέµπουν τις 

εν λόγω ενώσεις,  αυξάνοντας τα επίπεδα των συγκεντρώσεών τους στους 

εσωτερικούς χώρους. 

 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της παρουσίας των 

πολυχλωριωµένων διφαινυλίων στην ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων.  Οι χώροι που 

µελετήθηκαν είναι 1) κτίριο δηµόσιας υπηρεσίας που βρίσκεται στο κέντρο της 

Αθήνας, 2) κτίριο ιδιωτικής εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας, 3) γραφεία του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο, 4) οικίες (3) στην περιοχή του Ηρακλείου.  Οι  

συγκεντρώσεις των PCBs στην ατµόσφαιρα των υπό ανάλυση χώρων κυµάνθηκαν 

στα επίπεδα των ng/m3, συγκεντρώσεις υψηλότερες σε σχέση µε τον αέρα 

εξωτερικών χώρων.   

 

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs στην ατµόσφαιρα των 

χώρων αυτών έγινε µε τη χρήση της τεχνικής της αέριας χρωµατογραφίας υψηλής 

ανάλυσης µε ανιχνευτή δίδυµο φασµατογράφο µάζας παγίδας ιόντων (HRGC-

ITMS/MS).  Επιπλέον έγινε µελέτη της κατανοµής των PCBs για την αέρια και για τη 

σωµατιδιακή φάση, εκτίµηση της πιθανής πηγής προέλευσης, σύγκριση των επιπέδων 

PCBs µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και σύγκριση µε 

αντίστοιχες µελέτες.   



Abstract  
           

          The last two decades there has been increased interest in the scientific 

community about the problem of indoor air pollution. The concentration of many 

pollutants indoors is much higher than the concentration outdoors. 

 

          Characteristic pollutants of indoor environment are the polychlorinated 

biphenyls (PCBs), compounds with particular persistence and toxicity. Electric 

appliances (e.g. transformers, fluorescent lamps), as well as building materials that 

contain PCBs emit, increasing the levels of their concentrations in the indoor 

environment. 

 

 The present work includes the study of the occurrence of polychlorinated 

biphenyls in the atmosphere of internal spaces. The buildings that were studied are 1) 

a public building in the centre of Athens, 2) a company building in the centre of 

Athens, 3) offices in the University of Crete in Heraklion, 4) residences in the region 

of Heraklion.  The PCBs concentrations in the atmosphere of these buildings were 

detected in ng/m3, concentrations much higher than outdoor.   

 

          For the qualitative and quantitative determination of PCBs the technique of 

high-resolution gas chromatography with twin ion trap mass spectrometer (HRGC-

ITMS/MS) was used.  Moreover this work includes the study of the PCBs distribution 

between gas and particulate phase, the estimation of possible sources, the comparison 

between indoor and outdoor levels, as well as the comparison with similar studies. 

  



 

Περιεχόµενα  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………1 

 

2. ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΑ…………………...………………..…..5 

   2.1 Γενικά…………………………………………………………………….……5 

2.1.1 Παραγωγή…………………………………………………………..…….6 

2.1.2 Πηγές……………………………………………………………..………8 

2.2 Φυσικοχηµικές ιδιότητες……………………………………………..………..8 

        2.2.1 Λιποφιλία………………………………………………………..………..9 

2.2.1 Τάση ατµών……………………………………………………….……..10 

2.2.3 Σταθερά του νόµου του Henry………………………………….……….11 

2.2.4 Υδατοδιαλυτότητα……………………………………………….………12 

2.2.5 Ανθεκτικότητα………………………………………………….………..13 

2.3 Τοξικότητα………………………………………………………….…………14 

2.3.1 Επιπτώσεις στον άνθρωπο…………………………………….……….16 

2.4 Παρουσία στο περιβάλλον………………………………………….……….18 

2.4.1 Ατµόσφαιρα………………………………………………….……...…19 

2.4.1.1 Αέρια – σωµατιδιακή κατανοµή…………………………….……….21 

2.4.2 Νερά και ιζήµατα…………………………………………….…………24 

2.4.3 Ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων…………………………….…………25 

2.5 Ανθρώπινη έκθεση………………………………………………….………..27 

2.5.1 Αέρας…………………………………………………………………...27 

2.5.2 Πόσιµο νερό και τροφή…………………………………………………27 

2.6 ∆ιεργασίες καταστροφής……………………………………………………..29 

2.6.1 Αντιδράσεις µε ρίζες και οξειδωτικές ενώσεις…………………………29 

2.6.2 Φωτόλυση………………………………………………………….……30 

2.7 Νοµοθεσία……………………………………………………………………31 

2.7.1 Υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία………………………………………31 

2.7.2 ∆ιεθνείς συµβάσεις……………………………………………………..34 

2.7.3 Όρια……………………………………………………………………..35 

 



 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ………………………………………………...37 

 

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ……………………………………………………….39 

4.1 ∆ειγµατοληψίες………………………………………………………………39 

4.2 Αναλυτική µεθοδολογία……………………………………………………...41 

          4.2.1 Εκχύλιση………………………………………………………………...42 

          4.2.2 Υγρή χρωµατογραφία……………………………………………………43 

          4.2.3 Καθαρισµός από προσµίξεις…………………………………………….44 

          4.2.4 Ανάλυση τυφλών δειγµάτων…………………………………………….45 

 

      4.3 Οργανολογία…………………………………………………………………45  

          4.3.1 Γενικά……………………………………………………………………45 

          4.3.2 Αέρια χρωµατογραφία…………………………………………………...47 

           4.3.3 Φασµατόµετρο µαζών…………………………………………………..49 

                 4.3.3.1 Πηγή ιόντων………………………………………………………49 

                 4.3.3.2 Αναλυτής µαζών………………………………………………….50 

      4.4 Ταυτοποίηση…………………………………………………………………52 

      4.5 Ποσοτικός προσδιορισµός……………………………………………………55 

           4.5.1 Προσδιορισµός ανακτήσεων……………………………………………57 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ……………………………………………………………...59 

5.1 Κτίριο δηµόσιας υπηρεσίας…………………………………………………..59 

     5.1.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα…………………………………….……59 

     5.1.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση…………………………61 

           5.1.2.1 Κατανοµή στην αέρια φάση………………………………………64 

     5.1.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα για τη σωµατιδιακή φάση…………………..66 

           5.1.3.1 Κατανοµή στη σωµατιδιακή φάση………………………………..69 

     5.1.4 Κατανοµή µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης……………………73 

     5.1.5 Αναφορά σε άλλες µελέτες……………………………………………..76 

 

5.2 Κτίριο ιδιωτικής εταιρίας……………………………………………………77 

5.2.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα……………………………………….77  

5.2.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα……………………………………………79 



5.2.2.1 Κατανοµή στην ατµόσφαιρα του κτιρίου………………..……...81 

5.2.3 Συσχέτιση µε εµπορικά µίγµατα……………………………………83 

5.2.4 Αναφορά σε άλλες µελέτες…………………………………………84  

 

5.3 Κτίριο Πανεπιστηµίου Κρήτης…………………………………………….86 

     5.3.1   Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα……………………………………….86 

     5.3.2   Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση………………………87 

           5.3.2.1  Κατανοµή στην αέρια φάση…………………………………….88 

     5.3.3   Αναλυτικά αποτελέσµατα για τη σωµατιδιακή φάση………………..90 

           5.3.3.1  Κατανοµή στη σωµατιδιακή φάση……………………………...91 

     5.3.4   Κατανοµή µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης………………….94 

     5.3.5   Σύγκριση µε εξωτερικό αέρα…………………………………………97 

     5.3.6   Ανάλυση διηλεκτρικού υγρού…………………………………….….100 

     5.3.7   Αναφορά σε άλλες µελέτες…………………………………………..100   

 

5.4 Οικίες………………………………………………………………………103  

5.4.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα……………………………………...103 

5.4.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση……………………..106 

5.4.2.1 Κατανοµή στην αέρια φάση…………………………………….106 

5.4.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα για τη σωµατιδιακή φάση………………108 

5.4.3.1 Κατανοµή στη σωµατιδιακή φάση……………………………...110 

5.4.4 Κατανοµή µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης………………..113 

5.4.5 Αναφορά σε άλλες µελέτες…………………………………………115 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………….117 

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………..125 

 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………..139 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  

 Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία 

επέφεραν µοιραία αύξηση στο χρόνο κατά το οποίο ο άνθρωπος ζει και κινείται 

σε εσωτερικούς χώρους.  Ειδικά στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες, οι 

άνθρωποι βρίσκονται κατά το 80-90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, 

εφόσον σε αυτούς εκτυλίσσονται στις µέρες µας οι περισσότερες δραστηριότητες.  

Το ποσοστό αυτό είναι ακόµη πιο αυξηµένο σε ορισµένες οµάδες του πληθυσµού, 

όπως οι υπερήλικες, τα νεογνά, ή τα άτοµα µε αναπνευστικές ασθένειες.   

 

 Για τους παραπάνω λόγους το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

επικεντρώνεται στη µελέτη της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, 

καθώς αποδεικνύεται ότι σε αυτούς τα επίπεδα αρκετών ρύπων είναι 25 και 

περιστασιακά περισσότερο από 100 φορές µεγαλύτερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

σε εξωτερικούς χώρους (Jones, 1999).  Περισσότερα από 1 δισεκατοµµύριο 

άτοµα εκτίθενται καθηµερινά σε πολύ υψηλά επίπεδα ρυπαντών, οι οποίοι 

αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την ποιότητα της ατµόσφαιρας των 

εσωτερικών χώρων, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (Dimitropoulou et 

al., 2001). 

 

 Το πρόβληµα της ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων έγινε 

ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια λόγω µιας σειράς αλλαγών, οι οποίες 

σχετίζονται µε την αντικατάσταση παραδοσιακών υλικών (π.χ. φυσικό ξύλο) από 

υλικά µαζικής παραγωγής και χαµηλού κόστους, τα οποία, όµως, 

χαρακτηρίζονται από εκποµπές διαφόρων βλαβερών ουσιών.  Αλλά και το 

πλήθος των συνθετικών προϊόντων οικιακής και προσωπικής φροντίδας όπως 

καθαριστικά, εντοµοκτόνα, αποσµητικά, χρώµατα κ.α. συντελούν στην 

επιβάρυνση του (Turiel, 1985).   

 

 Επιπλέον οι αυξανόµενες διαστάσεις των σύγχρονων κτιρίων (µείωση 

του λόγου εµβαδόν εξωτερικής επιφάνειας / εσωτερικό όγκο) δηµιουργούν 

ολοένα και µεγαλύτερα προβλήµατα όσον αφορά την ανανέωση του αέρα, η 

οποία επαφίεται εξ ολοκλήρου στα µηχανήµατα κλιµατισµού και εξαερισµού.  
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Στην περίπτωση όµως που τα συστήµατα θέρµανσης, κλιµατισµού και 

εξαερισµού δεν έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα ή δεν λειτουργούν σωστά, οι 

συνθήκες του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων µπορούν να επιδεινωθούν 

σηµαντικά, προκαλώντας την εµφάνιση παθολογικών καταστάσεων (σωµατικών 

και ψυχολογικών) σε άτοµα που διαβιούν και εργάζονται στους χώρους αυτούς 

(Σύνδροµο του Παθογόνου Κτιρίου, SBS).  Χαρακτηριστικά συµπτώµατα του 

συνδρόµου αυτού είναι ( Jones, 1999): 

 

 Πονοκέφαλος και ναυτία 

 Ρινική συµφόρηση 

 Ξηρότητα στα µάτια, στο λαιµό και το δέρµα 

 Κόπωση και υπνηλία 

 Ρίγος και πυρετός 

 Μυϊκοί πόνοι 

 Νευρολογικά συµπτώµατα (µειωµένη συγκέντρωση, κατάθλιψη, 

νευρικότητα κ.α) 

 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει διεξαχθεί ένα πλήθος ερευνών σχετικά 

µε την ποιότητα της ατµόσφαιρας των εσωτερικών χώρων και του συνδρόµου του 

παθογόνου κτιρίου, ιδιαίτερα σε εργασιακούς χώρους.  Στις µελέτες αυτές 

τονίζεται πόσο σηµαντική είναι η διασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος στους 

εσωτερικούς χώρους.   

 

 Σύµφωνα µε έρευνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO, 

1987) µεγάλος αριθµός οργανικών ενώσεων έχει εντοπιστεί στην ατµόσφαιρα 

εσωτερικών χώρων.  Οι οργανικοί ρυπαντές, αν και βρίσκονται σε πολύ χαµηλές 

συγκεντρώσεις, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία εξαιτίας των επιπτώσεων τους 

στην ανθρώπινη υγεία, αφού πολλοί από αυτούς εµφανίζουν υψηλή τοξικότητα.  

Στην συγκεκριµένη εργασία µελετήθηκε η παρουσία των πολυχλωριωµένων 

διφαινυλίων στην ατµόσφαιρα (αέρια και σωµατιδιακή φάση) εσωτερικών χώρων 

κτιρίων.       

 

 Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) έχουν αναγνωριστεί ως 

περιβαλλοντικοί ρυπαντές από τα µέσα της δεκαετίας του 60, όταν 
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χρησιµοποιούνταν ευρέως σε πλήθος εφαρµογών όπως υγρά µετασχηµατιστών 

και πυκνωτών, υδραυλικά και υγρά µεταφοράς θερµότητας, βαφές κ.α. (Kohler, 

2002).  Η παρουσία των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον, από το χώµα µέχρι τους 

ζωντανούς οργανισµούς, οφείλεται στη σταθερή και λιπόφιλη χηµική φύση τους 

(Erickson, 1997).   

 

 Εξαιτίας της σχετικά χαµηλής πτητικότητας τους, τα επίπεδα PCBs στα 

ατµοσφαιρικά δείγµατα είναι πολύ χαµηλότερα σε σχέση µε το έδαφος και τους 

λιπαρούς ιστούς.  Παρόλα αυτά ο αέρας διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην 

παγκόσµια κατανοµή αυτών των ρυπαντών, οι οποίοι είναι παρόντες τόσο στην 

αέρια φάση όσο και στα αιωρούµενα σωµατίδια (Criado et al., 2002).    

 

 Ο αέρας εσωτερικών χώρων είναι µία δυνατή πηγή ανθρώπινης έκθεσης 

PCBs σε ρυπασµένο κλειστό περιβάλλον.  Η εκτεταµένη έκθεση σε αυτές τις 

ενώσεις συνεπάγεται γνωστές τοξικές επιπτώσεις.  Τυπικές συγκεντρώσεις PCBs 

στην ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων κυµαίνονται στα επίπεδα των ng/m3, 

συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες σε σχέση µε τον αέρα εξωτερικών χώρων 

(MacLeod, 1981).  Για τους λόγους αυτούς η µελέτη των επιπέδων των PCBs 

στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων κρίνεται απαραίτητη.         
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2. ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (PCBs) 

 

2.1 Γενικά  
 
 

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια είναι µια οικογένεια συνθετικά 

παραγόµενων ενώσεων. Αποτελούν χαρακτηριστικούς εκπροσώπους των 

ανθεκτικών οργανικών ρυπαντών (Persistent Organic Pollutants ή POPs).  Οι 

ανθεκτικοί οργανικοί ρυπαντές είναι οι ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλη 

αντοχή στις φυσικές, βιολογικές, γεωχηµικές διεργασίες αποικοδόµησης, 

βιοσυσσωρεύονται διαµέσου της τροφικής αλυσίδας και επιφέρουν αρνητικές 

συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

       Ο γενικός χηµικός τύπος των PCBs είναι C12H10-nCln, όπου το n παίρνει τιµές 

από 1 έως 10: 

 

    όπου x + y = 10 

 

Όπως φαίνεται στο σχήµα αποτελούνται από µία διφαινυλική δοµή µε 

άτοµα χλωρίου τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε 10 διαφορετικές θέσεις.  

Με τον τρόπο αυτό  δίνεται η δυνατότητα σχηµατισµού 209 διαφορετικών 

ενώσεων που ονοµάζονται συµπαράγωγα ή στελέχη ή µέλη (congeners).  Τα 209 

στελέχη ταξινοµούνται σύµφωνα µε το βαθµό χλωρίωσής τους σε 10 οµόλογες 

σειρές.  Τα µέλη τα οποία διαφέρουν ως προς τη θέση των χλωρίων επάνω στο 

διφαινύλιο καλούνται οµόλογα ή ισοµερή (πίνακας A-1 παραρτήµατος). Οι δύο 

βενζολικοί δακτύλιοι σχηµατίζουν δίεδρη γωνία, το µέγεθος της οποίας εξαρτάται 

από τον αριθµό και τις θέσεις των ατόµων χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο (πίνακας 

A-2 παραρτήµατος).  Από τις 209 ενώσεις µόνο οι 130 περίπου δοµές ευνοούνται 

ενεργειακά κατά τη διαδικασία παραγωγής (Swackhamer, 1996) και έχουν 

προσδιοριστεί σε εµπορικά µίγµατα. 
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Επειδή τα ονόµατα των µελών είναι µακροσκελή, έχουν υιοθετηθεί 

τρόποι συντόµευσης.  Για παράδειγµα το 3,3΄,4,4΄,5,5΄-εξαχλωροδιφαινύλιο 

µπορεί να γραφτεί ως 3,3΄,4,4΄,5,5΄-hexaCB ή  3,3΄,4,4΄,5,5΄-hexa ή 3,3΄,4,4΄,5,5΄.  

Για µεγαλύτερη ευκολία  οι Ballschmiter  και Zell (1980) ταξινόµησαν τα 209 

µέλη των PCBs σε µια αύξουσα αριθµητική κλίµακα και αντιστοίχησαν έναν 

αριθµό α  καθένα από τα στελέχη (αριθµός ΒΖ).  

 

λαµβάνει τη χλωρίωση του διφαινυλικού 

µορίου παρουσία καταλύτη χλωρίδιο του σιδήρου.  Ο βαθµός χλωρίωσης 

εξαρτάτα

clor. Τα Aroclor προσδιορίζονται από ένα τετραψήφιο 

αριθµό  οποίο τα δύο πρώτα ψηφία δείχνουν τα άτοµα άνθρακα του 

διφαινυλ

 

µίγµατα ε ποικιλία εµπορικών ονοµάτων όπως Abestol, Askarel, 

Clophen,

et al., 2002).  Ωστόσο η παραγωγή αυτών των ενώσεων συνεχίστηκε σε 

πό το 1 έως το 209 σε

 

2.1.1 Παραγωγή 

 
Η παραγωγή των PCBs περι

 

ι από τις συνθήκες της αντίδρασης και κυµαίνεται ανάµεσα σε 21% και 

68% κατά βάρος (Breivik et al, 2002). 

 

Τα PCBs ανακαλύφθηκαν στη Γερµανία τα τέλη του 1800 αλλά 

παράχθηκαν ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1929 από τη χηµική βιοµηχανία 

Swann.  Το 1935 η εταιρία Swann αγοράστηκε από την εταιρία Monsanto, η 

οποία συνέχισε να παράγει PCBs µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ΄70, µε την 

εµπορική ονοµασία Aro

 στον

ίου (12) και τα δύο τελευταία δείχνουν το επί τις εκατό κατά βάρος 

περιεχόµενο σε χλώριο. 

  

 Ακολούθησαν άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η 

Ιαπωνία, η Ιταλία και η πρώην Σοβιετική ένωση, οι οποίες παρασκεύασαν

 PCBs  µ

 Chlorextol, EEC-18, Fenclor, Inerteen, Kennechlor, No-Flamol, 

Phenoclor Pyralene, Pyranol, Saf-T-Kuhl, Sovol (Swackhamer, 1996;EPA 2001). 

 

Οι περισσότερες βιοµηχανίες σε όλο τον κόσµο σταµάτησαν την 

παραγωγή PCBs κατά τη διάρκεια του ΄70 (Brinkman and de Kok, 1980; Breivik 
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ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες µέχρι το 1984 (De Voogt and Brinkman, 1989; 

Breivik et al, 2002) και στην πρώην Σοβιετική Ένωση µέχρι το 1993 (Breivik et 

al, 2002).  Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ως προς την 

 παρ των 

 
Εταιρεία Χ  Έναρξη Λ Ποσό

(τόνοι) 

παγκόσµια αγωγή PCBs. 

ώρα ήξη τητα Αναφορά 

Monsato ΗΠΑ 1930 1977 641.246 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Geneva Ind ΗΠΑ 1971 1973 454 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Kanegafuchi Ιαπωνία 1954 1972 56.326 Tatsukawa (1976) 

Mitsubishi Ιαπωνία 1969 1972 2.461 Tatsukawa (1976) 

Bayer AG ∆.Γερµανία 1930 1983 159.062 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Prodelec Γαλλία 1930 1984 134.654 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

S.A. Cros Ισπανία 1955 1984 29.012 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Monsato Ην.Βασίλειο 1954 1977 66.542 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Caffaro Ιταλία 1958 1983 31.092 
de Voogt and Brinkman 

(1989) 

Chemko Τσεχοσλοβακία 1959 1984 21.482 Schlosserova ) (1994

Orgsteklo ΕΣΣ ία) 1939 141.800 ∆ (Ρωσ 1990 AMAP (2000) 

Orgsintez ΕΣΣ∆ ( ) 1972 AMAP (2000) Ρωσία 1993 32.000 

Xi’ an 

Σύνολ
Κίνα 1960 1979 8.000 Jiang et al. (1997) 

ο   1930 1993 1.324.131  

 

Π

λ

 AMAP ,1998), 

ενώ προϊόντα που περιέχουν PCBs εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται 

ρυπαίνον ν και προκαλώντας µεγάλη ανησυχία.  

ίνακας 2.1  Συνολική παραγωγή των PCBs σε παγκόσµια κλίµακα. 

 

Αυτή τη στιγµή δεν είναι γνωστή η παραγωγή τους πουθενά στον κόσµο 

(EPA 2001). Παρό α αυτά τα PCBs συνεχίζουν να ανιχνεύονται σε 

περιβαλλοντικά δείγµατα σε όλο τον πλανήτη (Iwata et al., 1994;

τας το περιβάλλο
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2.1.2 Πηγές  

 
Η κύρια πηγή των PCBs στο περιβάλλον είναι οι διάφορες ανθρωπογενείς 

ραστηριότητες όπως η χρήση τους σε ανοικτά και κλειστά συστήµατα (Breivik 

ων, επιβραδυντικά φλόγας, 

στεγαν ονωτικά

ανάστευση, οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα από 

εξάτµιση, η αποτέφρωση αποβλήτων και η καύση χρησιµοποιηµένων 

:

τές, οικιακές συσκευές και λάµπες φθορίου).  Επίσης έχουν 

χρησιµ

 πηγές απελευθέρωσης τους στο 

περιβάλλον είναι η διαρροή, οι πυρκαγιές, τα ατυχήµατα, η παράνοµη απόρριψη 

αι η ανεπαρκής διάθεση (Erickson, 1997).   

 

 

 

νανθράκων που 

ι γενικά από υψηλή σταθερότητα και χηµική αδράνεια, γεγονός 

ου οδήγ

δ

et al, 2002).  

 

Ανοιχτά συστήµατα: ως αραιωτικά γεωργικών φαρµάκ

οποιητικά µέσα, µ  υγρά, πλαστικοποιητές, αντιγραφικό χαρτί, 

µελάνια, βαφές, λιπαντικά λάδια, κόλλες και κεριά.   

Από τις χρήσεις αυτές οι κύριες πηγές απελευθέρωσης τους στο 

περιβάλλον είναι η ταφή, η µετ

ορυκτελαίων (Erickson, 1997).   

 

   Κλειστά συστήµατα  ως διηλεκτρικά υγρά σε ηλεκτρικό εξοπλισµό (πυκνωτές, 

µετασχηµατισ

οποιηθεί σε υδραυλικά υγρά, αντλίες κενού και υγρά µεταφοράς 

θερµότητας. 

 Από τις χρήσεις αυτές οι κύριες

κ

 

2.2 Φυσικοχηµικές ιδιότητες 

 
 Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των ενώσεων παίζουν πρωταρχικό ρόλο 

στην  κατανόηση της περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς και τύχης.  Τα PCBs 

αποτελούν µια κατηγορία µη πολικών χλωριωµένων υδρογο

χαρακτηρίζοντα

π ησε στην  ευρεία χρήση και ποικιλία εφαρµογών τους. 
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 Σε καθαρή µορφή τα περισσότερα µέλη είναι άχρωµοι και άοσµoι 

κρύσταλλοι.  Ωστόσο, τα εµπορικά µίγµατα που παρασκευάστηκαν από τις 

ηµικές βιοµηχανίες είναι ιξώδη ρευστά.  Το ιξώδες τους εξαρτάται από το βαθµό 

ς ς  

ενώ είναι πολύ σταθερές 

νώσεις και δεν αποικοδοµούνται εύκολα παρά µόνο κάτω από ειδικές χηµικές, 

ερµικές και βιοχηµικές διεργασίες (Albaiges, 1993). 

 

 
Οµ ν Μορι άρος Τά a) ∆ιαλυτότ  (mg/m3) 

χ

χλωρίωσης του µίγµατος (Erickson, 1997). 

 

 Οι φυσικοχηµικέ  ιδιότητες µεταβάλλονται από µέλο  σε µέλος και 

εξαρτώνται από τον αριθµό και τη θέση των ατόµων χλωρίου στο διφαινύλιο.  Σε 

γενικές γραµµές όµως τα PCBs παρουσιάζουν υψηλή λιποφιλία και 

βιοσυσσώρευση, µικρή διαλυτότητα στο νερό και χαµηλή τάση ατµών.  Είναι 

διαλυτά στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, 

ε

θ

άδα Συµπαραγωγώ ακό Β ση Ατµών (P η ότα στο νερ Log Kow

Μονοχλωριωµένα 188,7 0,9-2,5 1,21-5,5 4,3-4,6
∆ιχλωριωµένα 223,1 0,008-0,60 0,06-2,0 4,9-5,3
Τριχλωριωµένα 257,5 0,003-0,22 0,015-0,4 5,5-5,9
Τετραχλωριωµένα 292,0 0,002 0,0043-0,010 5,5-6,3
Πενταχλωριωµένα 326,4 0,0023-0,051 0,004-0,02 6,0-6,5
Εξαχλωριωµένα 360,9 0,0007-0,012 0,0004-0,0007 6,9-7,3
Επταχλωριωµένα 395,3 0,00025 0,000045-0,0002 6,7-7,0
Οκταχλωριωµένα 429,8 0,0006 0,0002-0,0003 7,1-7,4
Εννιαχλωριωµένα 464,2 0,000018-0,000079 7,2-8,16
∆εκαχλωριωµένο 498,7 0,00003 0,000001 8,26

 

Πίνακας 2.2 Φυσικοχηµικές ιδιότητες για τις οµόλογες οµάδες των PCBs  

amamoorthy, 1997). 

 

 

ποτελεί σηµαντική 

υσικοχηµική παράµετρο, αφού αντανακλά την τάση βιοσυσσώρευσης των 

νώσεων

 

(R

 

 2.2.1 Λιποφιλία 

 
 Η λιποφιλία των ενώσεων καθορίζεται από τον συντελεστή κατανοµής  

Kow , ο οποίος περιγράφει την κατανοµή ισορροπίας των οργανικών ενώσεων στο 

σύστηµα οκτανόλης-νερού (Hansen et al., 1999).  Α

φ

ε  στους διαφόρους οργανισµούς (Bacci et al., 1990).  
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 Οι υπολογισµοί των Kow για τα PCBs έχουν γίνει είτε µε τη βοήθεια 

ειδικών στηλών κορεσµού υδατικής φάσης (Miller et al., 1984) είτε µε θεωρητικά 

οντέλα που βασίζονται στην θέση των ατόµων χλωρίου στο διφαινύλιο(Hansen 

t al., 199

nd A dren, 1987) δείχνουν 

ν µεγάλη τάση να συσσωρεύονται στο λίπος των ζωντανών οργανισµών και σε 

 µέσα πλούσια σε οργανικό υλικό.      

ράζει την πίεση των 

τµών πάνω από το υγρό ή το στερεό σε αυτή τη θερµοκρασία, όταν ο ατµός και 

ο υγρό ή

 µεγάλες αποστάσεις.  Συνεπώς η τάση ατµών καθορίζει σε 

εγάλο βαθµό την περιβαλλοντική τύχη τους καθώς και την µεθοδολογία 

µ

e 9) ή από θερµοδυναµικές εξισώσεις (Paasivirta et al., 1999). 

 

 Η λιποφιλία των PCBs αυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό ατόµων 

χλωρίου στο διφαινύλιο (Mackay et al., 1992).  Αναµένεται λοιπόν τα µέλη µε 

µεγάλο βαθµό χλωρίωσης να παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές Kow. Οι τιµές Kow 

κυµαίνονται από 10000 για τα µονοχλωριωµένα έως 100000000 για το 

δεκαχλωριωµένο.  Οι πολύ υψηλές τιµές Kow των PCBs που ξεπερνούν ακόµα και 

εκείνες που αναφέρονται για τις διοξίνες (Doucette a n

τη

περιβαλλοντικά

 

  

  

 2.2.2 Τάση ατµών 

   
 Η τάση ατµών σε µια ορισµένη θερµοκρασία εκφ

α

τ  το στερεό βρίσκονται σε ισορροπία (EPA, 2001). 

 

 Τα PCBs ανήκουν στην κατηγορία των ηµιπτητικών οργανικών 

ενώσεων (Semivolatile Organic Compounds ή SOCs).  Στους SOCs 

συγκαταλέγονται οι ενώσεις που παρουσιάζουν τάση ατµών µεταξύ 10-4 και 10-11 

atm, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.  Αν και η τάση ατµών των PCBs θεωρείται 

αρκετά χαµηλή (Falconer and Bidleman, 1994), έχουν την ικανότητα να 

εξατµίζονται από την επιφάνεια της γης και να µεταφέρονται µέσω της 

ατµόσφαιρας σε

µ

ανάλυσης τους. 
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 Οι τιµές τάσης ατµών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία  προέρχονται 

από διάφορες αναλυτικές τεχνικές όπως ο κορεσµός αέριας φάσης (Westcott et 

al., 1981) και διάφορα θεωρητικά µοντέλα (Burkhard et al., 1985).  Τα τελευταία 

ρόνια η χρήση της αέριας χρωµατογραφίας για τον προσδιορισµό της τάσης 

τµών τω

ιο.  Όµως η τάση 

τάται µόνο από τον αριθµό των χλωρίων αλλά και από τη θέση 

υς στο

Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι η παρουσία χλωρίων σε 

οκαλεί ιδιαίτερη αύξηση της τάσης ατµών, µε αποτέλεσµα τα 

ερισσότερο όρθο υποκατεστηµένα διφαινύλια να εµφανίζουν υψηλότερη τάση 

Η σταθερά του νόµου του Henry (Η), η οποία περιγράφει την κατανοµή 

ή είναι η 

χ

α ν PCBs αποτελεί την επικρατέστερη µέθοδο (Bidleman, 1984).  Ο 

προσδιορισµός είναι αρκετά δύσκολος και συνήθως τα σφάλµατα είναι µεγάλα. 

 

 Γενικά η τάση ατµών των PCBs παρουσιάζει σηµαντική µείωση καθώς 

αυξάνει ο αριθµός των ατόµων χλωρίου πάνω στο διφαινύλ

ατµών δεν εξαρ

το  διφαινυλικό µόριο.  Σε αυτό το γεγονός άλλωστε στηρίζεται και ο 

διαχωρισµός των ισοµερών κατά την αέρια χρωµατογραφία.   

  

 Για ένα συγκεκριµένο συστατικό η τάση ατµών εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία.  Η σχέση µεταξύ της τάσης ατµών και της θερµοκρασίας 

προσδιορίστηκε για 180 µέλη µε χρήση αέριας χρωµατογραφίας (Falconer and 

Bidleman, 1994).  

όρθο θέσεις πρ

π

ατµών. 

  

 

 2.2.3 Σταθερά νόµου του Henry 

 
 

µιας ένωσης στο σύστηµα νερό αέρας σε κατάσταση ισορροπίας, εκφράζεται από 

το λόγο της τάσης ατµών της ένωσης προς τη διαλυτότητα αυτής στο νερό. 

 

  Η σταθερά του Henry παίζει ουσιαστικό ρόλο στην περιγραφή των 

διαφόρων περιβαλλοντικών διεργασιών που περιλαµβάνουν µεταφορά ενώσεων 

µεταξύ της αέριας και υδατικής φάσης.  Καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

εξάτµιση των PCBs από τις υδάτινες µάζες (λίµνες, θάλασσα) καθώς και την 

έκπλυση των αερίων PCBs από τις σταγόνες της βροχής.  Όσο πιο µικρ
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σταθερά του  Henry µιας ένωσης τόσο πιο εύκολα θα περνά από την αέρια φάση 

ς ατµό

 

µ  

µού 

λωρίωσης.  Οι τιµές των σταθερών του Henry που αναφέρονται στη 

ιβλιογραφία κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 3,9x 10-4 (διχλωριωµένα) και 1x10-5 

tm m3 mol-1 (οκταχλωριωµένα) (Murphy et al., 1987; Brunner et al., 1990). 

κών ρυπαντών.  Ενώσεις µε 

ότητα στο νερό έχουν µικρούς χρόνους παραµονής στο υδάτινο 

θαρό νερό σε ορισµένη θερµοκρασία.  Η 

ροσθήκη πάνω από αυτό το όριο θα έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό δύο 

άσεων, 

τ

προσδιορισµό των διαλυτοτήτων των ενώσεων.  Για τα PCBs έχουν 

τη σφαιρας στις σταγόνες της βροχής (Ligocki et al., 1985) και τόσο πιο 

δύσκολα θα εξατµίζεται από τις υδάτινες µάζες (Liss and Slater, 1974). 

 

 Σε γενικές γραµµές η σταθερά του Henry των PCBs µειώνεται καθώς 

µεγαλώνει ο αριθµός ατόµων χλωρίου στο διφαινύλιο.  Επηρεάζεται όµως σε 

µεγάλο βαθµό και από τον αριθ ό ατόµων χλωρίου σε όρθο θέσεις.  Τα µέλη των 

PCBs που δεν διαθέτουν άτοµα χλωρίου σε όρθο θέσεις παρουσιάζουν 

χαµηλότερες σταθερές Henry σε σχέση µε άλλα µέλη του ίδιου βαθ

χ

β

a

 

 

 

   2.2.4 Υδατοδιαλυτότητα 

 
 Η διαλυτότητα στο νερό είναι µια σηµαντική ιδιότητα, γιατί επηρεάζει 

τις διαδικασίες µεταφοράς των χλωριωµένων οργανι

χαµηλή διαλυτ

περιβάλλον ενώ παρουσιάζουν υψηλούς συντελεστές προσρόφησης σε εδάφη και 

ιζήµατα και υψηλούς συντελεστές βιοσυσσώρευσης. 

  

 Η διαλυτότητα µιας ένωσης στο νερό µπορεί να ορισθεί ως το µέγιστο 

ποσό της ένωσης, που διαλύεται σε κα

π

φ της κορεσµένης υδατικής και της αδιάλυτης φάσης που µπορεί να είναι 

υγρή ή στερεή (Ramamoorthy, 1997). 

 

 Η µέτρηση ης διαλυτότητας των οργανικών ενώσεων παραµένει πολύ 

δύσκολη για αρκετές από αυτές, γεγονός που οφείλεται στις πολύ χαµηλές τιµές 

διαλυτότητας που εµφανίζουν. Υπάρχουν διάφορες εξισώσεις και τεχνικές για τον 
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προσδιοριστεί µέσω εντροπικών και υδροφοβικών επιδράσεων και οι τιµές 

κυµαίνονται από 0,015 – 5,9 mg/L.  Όπως είναι φανερό, τα PCBs είναι ελάχιστα 

ιαλυτά στο νερό.  Η διαλυτότητα τους µικραίνει όσο αυξάνεται ο αριθµός 

ηρεάζεται και από τη θέση δέσµευσης τους.   

λέτες σύµφωνα µε τις οποίες ο 

ρόνος ηµιζωής των PCBs στα διάφορα περιβαλλοντικά µέσα  είναι ιδιαίτερα 

ψηλός (

ινύλιο.  Η ανθεκτικότητα των PCBs πρέπει να λαµβάνεται 

πόψη κατά την εκτίµηση της περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς και της 

ξικότητας τους. 

 αρ ή χ ε

α

δ

χλωρίων και επ

 

  

 

 2.2.5 Ανθεκτικότητα 

 
 Tα PCBs, ως χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι των Ανθεκτικών Οργανικών 

Ρυπαντών, είναι ενώσεις µε υψηλή θερµοδυναµική σταθερότητα και η 

αποικοδόµηση τους στο περιβάλλον προχωρά µε πολύ αργούς ρυθµούς.  Το 

γεγονός αυτό είναι εµφανές από διάφορες µε

χ

υ Scheringen, 1997; Rodan et al., 1999). 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα PCBs χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

λιποφιλία και πολύ χαµηλή διαλυτότητα στο νερό.  Οι ιδιότητες αυτές αποδίδουν 

στα PCBs υψηλή ανθεκτικότητα, βιοσυσσώρευση και µακροσκελή µεταφορά.  

Απορροφώνται στα σωµατίδια του αέρα, στο έδαφος και στα ιζήµατα ενώ έχουν 

µεγάλη τάση να συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς.  Η αποικοδόµηση τους 

στο περιβάλλον είναι διαδικασία εξαιρετικά αργή και εξαρτάται από τον βαθµό 

χλωρίωσης.  Η ανθεκτικότητα τους αυξάνεται όσο µεγαλώνει ο αριθµός των 

χλωρίων στο διφα

υ

το

 

 

 

 2.3 Τοξικότητα 

 
 Παρόλο που η π αγωγ  των PCBs έ ει σταµατήσει, η κτεταµένη 

διάδοση τους στο παγκόσµιο οικοσύστηµ  έχει τραβήξει την προσοχή των 
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περιβαλλοντολόγων και των τοξικολόγων εδώ και δύο δεκαετίες.  

Απελευθερώνονται στο περιβάλλον και παραµένουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, καθώς αποδοµούνται ιδιαίτερα αργά.  Το πρόβληµα εντοπίζεται όταν 

έσω της τροφικής αλυσίδας συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό ανθρώπων και 

ων (EPA, 2001).    

 

 

µ

ζώ

 
Σχήµα  2.1 Η περιβαλλοντική τύχη των PCBs (EPA, 2001). 

ρ   

ισοµερή µε τη χαρακτηριστική δοµή αναφέρονται ως dioxin-like PCBs (Parkinson 

 

 

 Η τοξική δράση των PCBs συσχετίζεται άµεσα µε τη δοµή τους.  Τα 

µέλη µε την µεγαλύτερη τοξικότητα είναι αυτά που δεν περιέχουν χλώρια σε 

όρθο θέσεις ή περιέχουν µόνο ένα όρθο-χλώριο.  Αυτά τα µέλη λόγω απουσίας 

στερεοχηµικών επιδ άσεων έχουν επίπεδη διαµόρφωση,  στην οποία οι δύο 

γειτονικοί βενζολικοί δακτύλιοι καταλαµβάνουν το ίδιο επίπεδο (coplanar).   Η 

διαµόρφωση αυτή είναι παρόµοια µε εκείνη της 2,3,7,8 τετραχλώρο-

διβενζοδιοξίνης, η οποία είναι µια από τις πιο τοξικές οργανικές ενώσεις.  Τα 13 
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et al., 1982).  Μελέτες έχουν δείξει ότι τα dioxin-like PCBs µπορούν να δράσουν 

µε τον ίδιο µηχανισµό µε τις διοξίνες (PCDDs) και τα φουράνια (PCDFs)  µε 

 συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.   

1994).  Στον παρακάτω πίνακα 

 οι τιµές TEF για ορισµένα µέλη. 

 

 
 IUPAC 

ιδιαίτερα δυσµενείς

  

 Η σχετική τοξικότητα των PCBs, καθώς και άλλων χλωριωµένων 

αρωµατικών ενώσεων, ως προς την 2,3,7,8 – TCDD περιγράφεται µέσω του 

παράγοντα ισοδύναµης τοξικότητας TEF (Toxicity Equivalency Factor).  H τιµή 

του παράγοντα TEF µπορεί να προσδιοριστεί µε την πραγµατοποίηση 

κατάλληλων in vitro πειραµάτων (Ahlborg et al., 

παρουσιάζονται

 

Τύπος PCB Μέλος Νο TEF  

(Safe) 

TEF  

(Smith) 

TEF 

(WHO) 

3,3΄,4,4΄ - τέτραCB  ,0005 77 0,01 0,0027 0

3,3΄,4΄,5 τέτραCB 81 __ 0,0000086  

3,3΄,4,4΄,5 πένταCB 126 0,1 0,40 0,1 

Χωρίς όρθο Cl 

CB 169 001 3,3΄,4,4΄,5,5΄ έξα 0,05 0,0016 0,

2,3,4,4΄τέτραCB 60 __ 0,0000085  

2,3,3΄,4,4΄ πένταCB 105 0,001 0,0011 0,0001 

2,3,4,4΄,5 πένταCB 114 0,0002 0,000095 0,0005 

2,3΄,4,4΄,5 πένταCB 118 0,0001 0,0000083 0,0001 

2΄,3,4,4΄,5 πένταCB 123 0,00005 0,000024 0,0001 

2,3,3΄, 4,4΄,5 έξαCB 156 0,0004 0,000046 0,0005 

2,3,3΄,4,4΄,5΄έξαCB 157 0,0003 0,000135 0,0005 

2,3΄,4,4΄,5,5΄έξαCB 167 __ 0,0000072 0,00001 

Με ένα όρθο Cl 

2,3,3΄,4,4΄,5,5΄έπταCB 189 __ 0,0000085 0,0001 

 

Πίνακας 2.3 Τιµές Συντελεστή Ισοδύναµης Τοξικότητας. Πήγες:  Safe 

990,1996),  Smith et al., (1990), Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO). (1

 

 

 

 Εργαστηριακές µελέτες υποδεικνύουν το ήπαρ και το λιπώδη ιστό ως 

κύριες αποθήκες για τα PCBs και τις υπόλοιπες οργανοχλωριωµένες ενώσεις.  Η 

αναλογία κατανοµής µεταξύ ήπατος και λιπώδους ιστού εξαρτάται από το είδος 

και ακολουθεί τη σειρά  τρωκτικά > πουλιά > άνθρωποι > ψάρια (Van den Berg 

et al., 1994).  Στα θαλάσσια θηλαστικά η αναλογία αυτή εξαρτάται από το µεγάλο 
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λιπώδη ιστό µε αντίστοιχη µεγάλη ικανότητα αποθήκευσης.  Επειδή οι ωκεανοί 

αποτελούν τη µεγαλύτερη αποθήκη οργανοχλωριωµένων ενώσεων, οι οργανισµοί 

που ζουν και τρέφονται από αυτούς εµφανίζουν µεγάλες συγκεντρώσεις σε PCBs 

ε σχέση µε τα χερσαία θηλαστικά (de Voogt, 1996). 

α έ ι ις

 

ωση του 

νδοκρινικού, ατροφία του θυµικού αδένα και δερµατικές διαταραχές. 

2.3.1 Επιπτώσεις στον άνθρωπο 

σ

και στη Yu-Cheng της 

αϊβάν (Chen et al., 1981) σε ατύχηµα δηλητηρίασης.   

αναγνώρισε και κατηγοριοποίησε τα 209 ισοµερή, ως συστατικά µε δυνατότητα 

σ

 

 O µεταβολισµός αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία των σπονδυλωτών 

για τη ρύθµιση ή αποτοξίνωση αυτών των ενώσεων.  Εντούτοις κάποια προϊόντα 

αυτής της διαδικασίας βιοµετατροπής µπορούν να είναι τοξικά ίσως και 

τοξικότερα από την ρχική νωση.  Ο επιδράσε  που παρατηρήθηκαν κυρίως 

στα σπονδυλωτά είναι ηπατική βλάβη, τοξικότητα αναπαραγωγής, 

τερατογέννεση, τοξικότητα του ανοσοποιητικού, αποδιοργάν

ε

 

 

 

 
 Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο έχουν µελετηθεί σε άτοµα που εκτέθηκαν 

σε PCBs µέσω της διατροφής τους ή µέσω του χώρου εργασίας, εκτιµώντας ότι 

αυτές οι οµάδες ανθρώπων έχουν εκτεθεί τα µεγαλύτερα ποσά PCBs.  Οι 

κυριότερες επιδράσεις και συµπτώµατα που παρατηρήθηκαν κατά την 

δηλητηρίαση στο Yusho της Ιαπωνίας ( Higuchi, 1976; Kuratsune, 1980), ήταν 

χλωρακµή και διάφορες σχετικές δερµατικές παθήσεις, σηµάδια στα µάτια, 

νευρολογικά και αναπνευστικά προβλήµατα, βλάβες στο ήπαρ, υπεργλυκιδαιµία, 

προβλήµατα στην αναπαραγωγή, ενδοκρινικά προβλήµατα και εξασθένηση των 

αντισωµάτων.  Παρόµοια συµπτώµατα παρουσίασαν 

Τ

 

 
 Η δηµιουργία καρκινογένεσης λόγω των PCBs έχει αποδειχτεί 

επανειληµµένα µε µελέτες σε ζώα.  Ωστόσο, οι µελέτες δεν παρέχουν αρκετές 

πληροφορίες ώστε να γνωρίζουµε µε βεβαιότητα αν τα PCBs προκαλούν καρκίνο 

στον άνθρωπο.  Η οδηγία της EPA (Environmental Protection Agency) το 1994 
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καρκινογένεσης (Riley, 2001).  H ∆ιεθνής Υπηρεσία Έρευνας Καρκίνου (IARC) 

κατατάσσει τα PCBs ως πιθανά καρκινογόνα (κατηγορία Β2).  

 

  Υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ότι οι PCDDs, τα PCDFs και τα PCBs 

ασκούν τη τοξική τους δράση µέσω του ίδιου µηχανισµού.  Σύµφωνα µε τον 

προτεινόµενο µηχανισµό, οι ενώσεις αυτές συνδέονται αρχικά µε τον ίδιο 

υποδοχέα (AhR, υποδοχέας αρωµατικών υδρογονανθράκων ), ο οποίος είναι µια 

κυτοσολική πρωτεΐνη που βρίσκεται στους ηπατικούς και εξωηπατικούς ιστούς 

διαφόρων ζώων.  Ο AhR έχει χαµηλή χωρητικότητα και µεγάλη συγγένεια µε 

όλες τις επίπεδες αρωµατικές ενώσεις, προσδεµένος µε τις οποίες µεταφέρεται 

στον πυρήνα των κυττάρων µε τη βοήθεια µιας πρωτεΐνης µεταφοράς.  Η 

πρωτεΐνη µεταφοράς Αrnt  (Ah receptor nuclear translocator) βρίσκεται συνεχώς 

µέσα στον πυρήνα και δεν µπορεί να προσδεθεί από µόνη της πάνω στο DNA.  

Μόλις συνδεθεί µε τον υποδοχέα, ο οποίος φέρει κάποιο µέλος των PCBs, 

σχηµατίζουν ένα ετεροδιµερές.   Αυτό στην συνέχεια προσκολλάται στο DNA 

προκαλώντας προβλήµατα στην µεταγραφή γονιδίων (Safe, 1996). 
 
 Αξιόλογο τοξικολογικό χαρακτηριστικό των PCBs είναι η δράση τους 

ως αποδιοργανωτές του ενδοκρινικού συστήµατος (endocrine disruptors).   Η 

δράση αυτή αφορά ενώσεις µε δοµές παρόµοιες µε κάποιων ορµονών, µε 

αποτέλεσµα να προσδένονται στους αντίστοιχους  υποδοχείς και να 

αποδιοργανώνουν την οµαλή ορµονική λειτουργία.  Άλλες επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε έκθεση σε PCBs είναι δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, διαταραχές στο ήπαρ και τα έντερα, καθυστέρηση στην ανάπτυξη,  

υπερκινητική συµπεριφορά, µείωση του δείκτη νοηµοσύνης, απασβέστωση των 

δοντιών, απώλεια ακοής, ερεθισµοί στα µάτια και το λαιµό.   
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 2.4 Παρουσία των PCBs στο περιβάλλον 

 
 Oι εκτιµήσεις της παγκόσµιας παραγωγής των PCBs µε βάση 

βιβλιογραφικά δεδοµένα αγγίζουν τα 1.3 εκατοµµύρια τόνους.  Από αυτή την 

ποσότητα το 70% είναι τρι-, τέτρα- και πενταχλωριωµένα διφαινύλια και σχεδόν 

το 97% έχει χρησιµοποιηθεί στο βόρειο ηµισφαίριο.  Αν και η παραγωγή τους 

απαγορεύτηκε εδώ και πολλά χρόνια, µικροποσότητες  PCBs συνεχίζουν να 

υφίστανται ακόµα και σήµερα στο περιβάλλον εξαιτίας της υψηλής 

ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν.  Επιπλέον λόγω της πτητικότητας τους 

µεταφέρονται µέσω της ατµόσφαιρας σε µεγάλες αποστάσεις από το σηµείο 

παραγωγής ή χρήσης τους και εναποθέτονται στο έδαφος και στη θάλασσα ακόµα 

και των πιο αποµακρυσµένων περιοχών όπως της Αρκτικής (Muir et al., 1988; 

Norstrom et al., 1988) και της Ανταρκτικής (Larsson et al., 1992; Fuoco and 

Colombini 1994).  Με βάση τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ζώα, 

σηµαντικές ποσότητες PCBs έχουν ανιχνευτεί κυρίως στο λίπος ανώτερων µελών 

της τροφικής αλυσίδας, όπως σε πολικές αρκούδες (Muir et al., 1988; Norstrom et 

al., 1988),  φάλαινες (Marsili et al., 1988) και  φώκιες (Reijnders, 1986; Borrell et 

al., 1997).  

   

 H ανίχνευση PCBs στην χλωρίδα και την πανίδα πολικών περιοχών, 

ενίσχυσε την υπόθεση της µεγάλης κλίµακας µεταφοράς.  Μια από τις 

σηµαντικότερες µελέτες που έχει διεξαχθεί σχετικά µε την µεταφορά των PCBs 

και των POPs γενικότερα, είναι αυτή των Wania και Mackay (1993) οι οποίοι 

πρότειναν τη διεργασία της παγκόσµιας απόσταξης-κλασµατοποίησης.  Σύµφωνα 

µε αυτή οι διάφοροι POPs έχουν την τάση να εξατµίζονται από τις θερµές 

περιοχές του πλανήτη και να µεταφέρονται µέσω της κίνησης των αερίων µαζών 

σε περιοχές µεγάλου γεωγραφικού πλάτους, όπου επικρατούν χαµηλές 

θερµοκρασίες.  Στις ψυχρές περιοχές, συµπυκνώνονται πάνω στα αιωρούµενα 

σωµατίδια της ατµόσφαιρας και εναποθέτονται στους ωκεανούς και τους πάγους 

που καλύπτουν την επιφάνεια της γης.  Η παραπάνω διεργασία δεν συµβαίνει 

άµεσα, αλλά µέσω µιας σειράς µεταπηδήσεων (grass-hopping) των ουσιών από 

τις πιο ζεστές στις πιο κρύες περιοχές.  Έχει υποστηριχτεί ότι τα πιο πτητικά µέλη 
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έχουν την ικανότητα να µεταφέρονται µε µεγαλύτερη ταχύτητα και σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση µε τα λιγότερο πτητικά µέλη.         

 
  

Σχήµα 2.2  Σχηµατική απεικόνιση της διεργασίας παγκόσµιας απόσταξης και 

κλασµατοποίησης των POPs (Wania and Mackay, 1993). 

 

 

 2.4.1 Ατµόσφαιρα 

 
Αρκετές µελέτες έχουν γίνει για τη µέτρηση της συγκέντρωσης των 

PCBs στον ατµοσφαιρικό αέρα.  Οι συγκεντρώσεις αυτές διαφέρουν από περιοχή 

σε περιοχή.  Τα χαµηλότερα επίπεδα κυµαίνονται γύρω στα 0,002 ng/m3, 

εντοπίζονται σε µη βιοµηχανικές, µη ρυπασµένες και αποµακρυσµένες περιοχές 

όπως στην Αρκτική.  Αντίθετα πολύ υψηλά επίπεδα, της τάξεως των 650 µg/m3 

έχουν εντοπιστεί σε σκουπιδότοπο στη Γιουγκοσλαβία και σε εγκαταστάσεις 

εργοστασίου στην Ιαπωνία ( WHO, 1993).    

   

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των PCBs 

στην ατµόσφαιρα διαφόρων περιοχών. 
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Περιοχή Συγκέντρωση (ng /m3) Πηγές 

 

Ακτή της Ανταρκτικής 
0,06-0,2 Tanabe et al., 1983 

 

Αρκτική 
0,002-0,013 Bidleman et al., 1990 

 

Great Lakes 
0,1-5 Eisenreich et al., 1983 

 

Λίµνη Superior, ΗΠΑ (άνοιξη) 
0,2 Hornbuckle et al., 1994 

 

Λίµνη Superior, ΗΠΑ (φθινόπωρο) 
0,065 Hornbuckle et al., 1994 

 

Ατλαντικός ωκεανός 
0,05 WHO, 1976 

 

Κόλπος του Μεξικού 
0,2-0,9 Giam et al., 1976 

 

Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός 
0,54 Atlas and Giam, 1981 

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός 
1,84 Tanabe et al., 1982 

 

ΗΠΑ, ηλεκτρικός υποσταθµός 
1-47 MacLeod, 1979 

 

ΗΠΑ, εργοστάσιο παραγωγής µετασχηµατιστών 

 

17-5.900 

 

MacLeod, 1979 

 

Τόκιο, Ιαπωνία 
20 Kimbrough, 1980 

 

Σουηδία 

0,8-3,9 

 
WHO, 1976 

 

Γερµανία 
5-10 Benthe et al., 1992 

 

Αθήνα, Ελλάδα 
0,08-0,35 

 

Mandalakis et al., 2002 

  

Πίνακας 2.4 Συγκεντρώσεις PCBs σε εξωτερικούς χώρους (Erickson, 1997; 

Mandalakis et al., 2002). 

 
 Τα PCBs στην ατµόσφαιρα αποµακρύνονται µε φυσικό τρόπο µέσω της 

ξηρής και υγρής εναπόθεσης (Eisenreich et al., 1981).  Με τον όρο ξηρή 

εναπόθεση αναφερόµαστε σε κάθε διαδικασία µεταφοράς του αιωρούµενου 

υλικού της ατµόσφαιρας (αέρια ή σωµατίδια) προς την επιφάνεια της γης υπό την 

απουσία βροχόπτωσης.  Με τον όρο υγρή εναπόθεση αναφερόµαστε στην 

µεταφορά του αιωρούµενου υλικού της ατµόσφαιρας µέσω κάποιου γεγονότος 
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κατακρήµνισης (βροχόπτωση, χιονόπτωση κ.λ.π.).  Κατά την κατακρήµνιση οι 

ενώσεις αποµακρύνονται τόσο µε την µορφή ατµών, οι οποίοι διαλύονται στις 

σταγόνες της βροχής, όσο και µε τη µορφή σωµατιδίων, τα οποία 

συσσωµατώνονται µε τις σταγόνες της βροχής.      

 Οι διεργασίες εναπόθεσης των PCBs από την ατµόσφαιρα καθορίζονται 

σε µεγάλο βαθµό από την κατανοµή τους µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  

 

 

 2.4.1.1 Αέρια – σωµατιδιακή κατανοµή 

 
 Η κατανοµή µιας ένωσης µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής 

φάσης της ατµόσφαιρας καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την αποτελεσµατικότητα 

διαφόρων διεργασιών που συµβαίνουν στο περιβάλλον όπως η υγρή και η ξηρή 

εναπόθεση, η αποικοδόµηση και η µεταφορά µέσω αερίων µαζών (Goss and 

Schwarzenbach, 1998).  Συνεπώς η µελέτη της είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

  

  Τα PCBs όπως είναι γνωστό ανήκουν στην κατηγορία των ηµιπτητικών 

ενώσεων αφού οι τάσεις ατµών τους κυµαίνονται από 3x10-5 έως 2,5 Pa στους 25 
oC (Mackay et al., 1992).  Οι ηµιπτητικές ενώσεις παρουσιάζουν µια κατανοµή 

της µάζας τους µεταξύ της αέριας και σωµατιδιακής φάσης.  

 

 
 

Σχήµα 2.3 Κατανοµή ηµιπτητικών ενώσεων ανάµεσα στην αέρια και 

σωµατιδιακή φάση.  
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 H αέρια–σωµατιδιακή κατανο  µιας ηµιπτητικής ένωσης µπορεί να 

p: 

µή

αναπαρασταθεί ως µια αντίδραση όπως αυτή που φαίνεται στο σχήµα, ενώ η 

ισορροπία της συγκεκριµένης διαδικασίας περιγράφεται από µια σταθερά 

κατανοµής Κ

PGp CTSPCK /)(⋅=  

 

όπου TSP είναι η συγκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα 

και CG, CP είναι οι συγκεντρώσεις της ένωσης στην αέρια και σωµατιδιακή φάση 

αντίστοιχα. 

 

 Επειδή η κατανοµή µεταξύ  αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το περιβαλλοντικό γίγνεσθαι των διαφόρων χηµικών 

ενώσεων, ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών έχει ασχοληθεί µε την µελέτη και την 

εριγραφή της.  Ο Junge  βασισµένος στην ισόθερµο του Langmuir, ανέπτυξε 

ρώτος µια εξίσωση για να περιγράψει την κατανοµή αυτή στην ατµόσφαιρα:  

της

π

π

 

JJL

JJ

PG

P

cp
c

CC
C

θ
θ

φ
⋅+

⋅
=

+
= 0  

 

 

όπου φ είναι το κλάσµα της ένωσης στη σωµατιδιακή φάση προς τη συνολική 

ποσότητα της ένωσης, θJ  είναι η συγκέντρωση επιφάνειας των αιωρούµενων 

σωµατιδίων, pL
0 είναι η τάση ατµών της ένωσης σε καθαρή µορφή και cJ    είναι 

µια σταθερά εξαρτώµενη από το είδος της ένωσης και τη θερµοκρασία (Junge, 

977).  Το µοντέλο του Junge προβλέπει ότι όσο πιο µικρή είναι η τάση ατµών 

ς ένωσ

nkow, 

1989). 

 

 Κατόπιν ο Yamasaki (1982) µελέτησε την επίδραση που έχει η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος και η µάζα των αιωρούµενων σωµατιδίων πάνω 

1

τη ης, τόσο πιο µεγάλο είναι το ποσοστό που υφίσταται στη σωµατιδιακή 

φάση.  Ωστόσο η εφαρµογή της στο περιβάλλον είναι σχετικά περιορισµένη λόγω 

σηµαντικών παραδοχών πάνω στις οποίες έχει βασιστεί (Ligocki and Pa

στην συγκέντρωση των σωµατιδίων και ανέπτυξε την παρακάτω εξίσωση: 
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Y
Y

P b
T

m
F
TSPAK +==

)(loglog  

 

όπου F είναι η ποσότητα µιας ένωσης στη σωµατιδιακή φάση, Α είναι η 

υλλεγόµενη ποσότητα της ένωσης στην αέρια φάση, Τ είναι η θερµοκρασία 

έλος ο Pankow ανέπτυξε ένα νέο µοντέλο για την περιγραφή της 

έριας- σωµατιδιακής κατανοµής των οργανικών ενώσεων (Pankow, 1994).  Το 

µοντέλο του προέβλεπε ότι η προσκόλληση των ενώσεων στα αιωρούµενα 

σωµατίδια της ατµόσφαιρας θα οφείλεται τόσο στο µηχανισ  προσρόφησης 

κατανοµή στην επιφάνεια των σωµατιδίων) όσο και στο µηχανισµό 

 (κατανοµή σε όλη τη µάζα των σωµατιδίων) σύµφωνα µε την 

: 

σ

περιβάλλοντος και mΥ, bΥ είναι σταθερές που αφορούν την ένωση. Η εξίσωση 

προβλέπει µείωση του ποσοστού µιας ένωσης στη σωµατιδιακή φάση µε αύξηση 

της θερµοκρασίας και αντίστροφα.  Η εξίσωση αυτή ισχύει και για την περίπτωση 

των PCBs (Bidleman et al., 1986; Swackhamer et al., 1988; Hermanson and 

Hites, 1989). 

 

 T

α

µό

(

απορρόφησης

εξίσωση
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⎢
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όπου Κ

/ RTQQ

α των σωµατιδίων, Ql είναι η ενθαλπία 

κρόφησης από την επιφάνεια των σωµατιδίων, QV η ενθαλπία εξάτµισης της 

ένωσης, Τ  η θερµοκρασία περιβάλλοντος, R είναι η σταθερά των αερίων, fom 

είναι το κλάσµα της µάζας των σωµατιδίων που αντιστοιχεί στο οργανικό υλικό, 

Wom είναι το µέσο µοριακό βάρος του οργανικού υλικού και ζ ο συντελεστής 

P είναι ο συντελεστής αέριας-σωµατιδιακής κατανοµής, pL
0 η τάση ατµών 

της ένωσης, ΝS η συγκέντρωση των θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια των 

σωµατιδίων, αtsp είναι η ειδική επιφάνει

ε

M
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ενεργότητας της ένωσης στο οργανικό υλικό των σωµατιδίων.  Η εξίσωση µπορεί 

να απλοποιηθεί δίνοντας την παρακάτω: 

 

bpm
F
TSPAK LP +⋅== 0log)(loglog  

 

 

όπου m, b οι σταθερές συσχέτισης (Pankow and Bidleman, 1992).  H σταθερά m 

παίρνει αρνητικές τιµές.  H εξίσωση του Pankow προβλέπει ότι όσο πιο µεγάλη 

είναι η πτητικότητα ενός µέλους των PCBs, δηλαδή όσο λιγότερα χλώρια έχει, 

τόσο πιο µικρή θα είναι η τιµή του KP και τόσο πιο µικρό θα είναι το ποσοστό της 

µατιδιακή φάση.  Κάνοντας κάποιες παραδοχές ο Pankow έδειξε 

τι η εξίσωση εφαρµοστεί στα µέλη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ενώσεων ( 

.χ PCBs  πρέπει να ισούται µε –1.  Παρόλα αυτά 

χει υποστηριχτεί ότι οι παραδοχές του Pankow η κλίση m µπορεί να αποκλίνει 

 το –1 ακόµα και σε περίπτωση όπου η αέρια-σωµατιδιακή φάση βρίσκεται σε 

ατα

Συγκεντρώσεις PCBs που έχουν αναφερθεί στο θαλασσινό νερό διαφόρων 

ωκεανών

α   

προσροφηµένα στα αιωρούµενα σωµατίδια σε σχέση µε τα διαλυµένα στην 

ένωσης στη σω

ό

π ) η κλίση m της εξίσωσης θα

έ

από

κατάσταση ισορροπίας (Goss, 1997). 

  

 

 2.4.2 Νερά και ιζήµ  

 
 

 κυµαίνονται µεταξύ 0,04-0,59 ng/litre για το Βόρειο Ειρηνικό, 0,035-

0,069 ng/litre στον Ανταρκτικό, 0,02-0,20 ng/litre στο Βόρειο Ατλαντικό (Giam 

et al., 1978; Tanabe et al., 1983, 1984).  Tα επίπεδα των PCBs θαλασσινού νερού 

ήταν αρκετές τάξεις µεγέθους υψηλότερα κοντά σε παράκτιες βιοµηχανικές 

περιοχές, παρά σε αποµακρυσµένες (Cross et al., 1987). 

 

Στ  νερά η προσρόφηση των PCBs στα ιζήµατα και τα αιωρούµενα 

σωµατίδια είναι µία σηµαντική διαδικασία κατανοµής τους µεταξύ της υδατικής 

και στερεής φάσης.  Έρευνα που διεξήχθη στον ποταµό Saginaw στο Μίσιγκαν 

των ΗΠΑ (Verbrugge et al., 1995) αναφέρει ότι η αναλογία των PCBs που είναι 
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υδατική φάση είναι 2:1.  Η προσρόφηση αυξάνεται όσο το ποσοστό της 

οργανικής ύλης και των µικροσωµατιδίων αυξάνεται (EPA, 1980), 

κινητοποιώντας τα PCBs για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στα υδατικά 

ικοσυστήµατα.  Με την διαδικασία αυτή τα ιζήµατα µπορούν να δράσουν σαν 

εριβαλλοντικά ρεζερβουάρ, από τα οποία τα PCBs µπορούν να διαχέονται µε 

επαναδιά ν µέσω εξάτµισης στην 

τµόσφαιρα (Larsson & Soedergren, 1987). 

 

η

τ ι

ι πιθανό να εκπέµπουν 

επίπεδα συγκεντρώσεων στους εσωτερικούς χώρους (Balfanz et 

al., 1993)  έ

ι συγκεντρώσεις PCBs στην ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων 

εξα ων η επίδραση δεν έχει πλήρως 

εξακριβωθεί (Balfanz et al., 1993).  Εκτός από την θερµοκρασία, την υγρασία και 

το ληψία και άλλοι 

παράγοντες επηρεάζουν την παρουσία των PCBs στους εσωτερικούς χώρους.   

α

ο

π

λυση αργά προς την υδατική φάση και κατόπι

α

 

 

2.4.3 Ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων 
 

 

Όταν για πρώτ  φορά µελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις PCBs στην 

ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων παρατηρήθηκε ό ι είνα  τουλάχιστον µίας τάξης 

µεγέθους ψηλότερες από ότι οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του περιβάλλοντα 

εξωτερικού αέρα (MacLeod, 1981). 

  

Συγκεκριµένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές (π.χ 

µετασχηµατιστές, λάµπες φθορίου κ.λ.π) και υλικά δόµησης (π.χ 

στεγανοποιητικά µέσα) που περιέχουν PCBs, είνα

αυξάνοντας τα 

.  Στις ΗΠΑ τα επίπεδα εσωτερικών χώρων κυµαίνονται από 44 ως 240 

ng/m3, ενώ τα µέγιστα εξωτερικά επίπεδα είναι 18 ng/m3 (Oatman and Roy, 

1986).  Οι συγκεντρώσεις είναι τουλάχιστον διπλάσιες σε κτίρια που περιέχουν 

µετασχηµατιστές σε σχέση µε αυτά που δεν περιέχουν. 

  

Ο

ρτώνται από ένα πλήθος παραγόντων, των οποί

ρυθµό αερισµού του χώρου όπου διεξάγεται η δειγµατο
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Μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω: 

 Bs που έχει χρησιµοποιηθεί.   

 

 Τ

 

εσωτερικών χώρων εξαρτάται από τον τύπο του εµπορικού µίγµατος που έχει 

χρησιµοπ

ησιµοποιηθεί έχει χαµηλό βαθµό χλωρίωσης 

(π.χ. Aroclor 1248), εµφανίζουν µεγάλη αφθονία τα PCB 28 και 52.  Αν το 

εµπορικό

ιριού είναι 

υψηλότερ στοιχες τον χειµώνα.  Οι χαµηλότερες 

υγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του χειµώνα οφείλονται τόσο στην µειωµένη 

εξάτµιση

προκαλεί αυξηµένη ανταλλαγή αεριών µαζών  (Balfanz et al., 1992).  

 

O τύπος του µίγµατος PC

 Η εξωτερική θερµοκρασία.   

 

ο περιεχόµενο σε PCBs της πηγής ρύπανσης (µετασχηµατιστής, υλικά 

στεγανοποίησης κ.λ.π.). 

 

 Η ποσότητα, η επιφάνεια και η θέση της πηγής ρύπανσης µέσα στο χώρο. 

 

Η παρουσία συγκεκριµένων µελών PCBs (προφίλ) στην ατµόσφαιρα

οιηθεί.  Ωστόσο από έρευνες που έχουν γίνει σε εσωτερικούς χώρους, 

σε συνδυασµό µε τη σύσταση της πηγής ρύπανσης, έχει διαπιστωθεί µία ελαφρά 

µετατόπιση του προφίλ των PCBs προς τα λιγότερο χλωριωµένα µέλη (Gabrio et 

al., 2000; Vorhees et al., 1997), τα οποία είναι και περισσότερο πτητικά.  

 

 Μετά από µελέτες σε ρυπασµένα κτίρια έχει διαπιστωθεί ότι αν το 

εµπορικό µίγµα PCBs που έχει χρ

 µίγµα έχει υψηλό βαθµό χλωρίωσης  (π.χ. Aroclor 1260), τότε µεγάλη 

αφθονία παρουσιάζουν τα PCB52 και 101 (Kohler et al., 2002).  Ανάλογα λοιπόν 

µε το προφίλ των PCBs στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων, µπορεί να 

ταυτοποιηθεί η πιθανή πηγή τους.  

 

Ο παράγοντας της εξωτερικής θερµοκρασίας επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό τις εσωτερικές συγκεντρώσεις σε PCBs.  Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι 

συγκεντρώσεις εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια του καλοκα

ες σε σχέση µε τις αντί

σ

 PCBs από τις πηγές σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, όσο και στην 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρασιών, που 
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2.5 Ανθρώπινη έκθεση 

 
Οι δυσµενείς επιπτώσεις των PCBs στον άνθρωπο έχει τραβήξει την 

ροσοχή γων, οι οποίοι έχουν εντείνει τις µελέτες για την 

ατανόηση και την περιγραφή της ανθρώπινης έκθεσης.  Ο γενικός πληθυσµός 

εκτίθεται

ng/m3 (Balfanz et al., 1993), συνεπάγονται µέση ηµερήσια έκθεση γύρω 

τα 0,6-1,2  ng/kg.  Σε γραφεία κτιρίου που περιείχε ελαστικά στεγανοποιητικά 

λικά οι συγκεντρώσεις κυµαίνονταν γύρω στα 1.800 ng/m3, ωστόσο δεν 

ανιχνεύθ ίµα των εργαζοµένων (Benthe et al., 

991). 

 

π  των τοξικολό

κ

 σε PCBs µέσω του αέρα, της τροφής και του πόσιµου νερού. 

 

 2.5.1 Αέρας 

 
Οι τυπικές συγκεντρώσεις  PCBs στον ατµοσφαιρικό αέρα αστικών 

περιοχών κυµαίνονται γύρω στα 5 ng/m3 (Eisenreich et al., 1992).  Αφού ο µέσος 

ενήλικος εισπνέει 23 m3/day (IPCS, 1994) η µέση ηµερήσια έκθεση µέσω της 

εισπνοής είναι περίπου 1-2 ng/kg (για σωµατικό βάρος 100-50 kg).  Ωστόσο οι 

συγκεντρώσεις είναι πολύ υψηλότερες στους εσωτερικούς χώρους σε σχέση µε 

τους εξωτερικούς.  Επιπλέον το µεγαλύτερο ποσοστό του ∆υτικού Κόσµου 

ξοδεύει το περισσότερο χρόνο του σε εσωτερικούς χώρους.  Στην Γερµανία το 

39% των κτηρίων περιείχαν PCBs σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 300 ng/m3, 

γεγονός που συνεπάγεται µέση ηµερήσια έκθεση > 0,1 µg/kg (Balfanz et al., 

1993).  Εσωτερικά επίπεδα σε µη ρυπασµένα κτήρια έχουν αναφερθεί γύρω στα 

1,9-3,6 

σ

υ

ηκαν αυξηµένα ποσοστά PCBs στο α

1

 

2.5.2 Πόσιµο νερό και τροφή 

 
Τα επίπεδα PCBs που έχουν αναφερθεί στο πόσιµο νερό είναι µεταξύ 

0,1 και 0,5 ng/litre (WHO 1993).  Ένα άτοµο που πίνει 2 λίτρα νερό την ηµέρα θα 

εκτεθεί σε ηµερήσια δόση 0,01-0,02 ng/kg (για σωµατικό βάρος 100-50 kg). 
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Η µεγαλύτερη έκθεση του πληθυσµού σε PCBs γίνεται µέσω της 

τροφής.  

ίση µε  14,35 µg/day.  Το 38% της ποσότητας αυτής προέρχεται από 

ψάρια, ιαίτερα τη Βαλτική ρέγκα.  Σε µία πιο πρόσφατη µελέτη (Darnerud et 

al., 1995 υ

Toπικές συνήθειες διατροφής, όπως για παράδειγµα µεγάλη 

κατανάλω σ

µ

των οποίων η βασική τροφή είναι το µητρικό γάλα, 

προσλα βάνουν πολύ µεγαλύτερες δόσεις PCBs από τους ενήλικες.  Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα PCBs στους ανθρώπους είναι ο τρόπος 

ζωής και ο βαθµός βιοµηχανοποίησης.  Έρευνες που έχουν γίνει επιδεικνύουν µία 

πτωτική τάση στις συγκεντρώσεις PCBs στο µητρικό γάλα τα τελευταία 20-25 

χρόνια (Noren et al., 1991).  

 

 

 

Επειδή τα PCBs εµφανίζουν µεγάλη λιποφιλία και τάση συσσώρευσης 

σε λιπώδεις ιστούς, εµπλέκονται στην τροφική αλυσίδα µε αποτέλεσµα τα 

τρόφιµα ζωικής προελεύσεως να αποτελούν σηµαντική πηγή πρόσληψης.  

Αντίθετα τα φυτά παρουσιάζουν πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις σε PCBs.   

 

Λίγες µελέτες έχουν γίνει για την ανάλυση των PCBs σε διάφορα 

τρόφιµα.  Στην Φινλανδία (Moilanen et al., 1986) υπολογίσθηκε  µέση πρόσληψη 

PCBs  

ιδ

) η συνολική πρόσληψη PCBs στην Σουηδία πολογίστηκε στα 3,2  

µg/day.  Η κατανάλωση ψαριού αντιπροσωπεύει το 50% της πρόσληψης σε 

PCBs.  Στη Γερµανία έχει αναφερθεί ηµερήσια πρόσληψη 0,1 µg/kg (Beck, 

1994). 

 

ση λιπαρών ψαριών, µπορεί να οδηγήσει σε αύξη η της ηµερήσιας 

δόσης PCBs.  Σουηδοί ψαράδες ρέγκας και σολοµού, που δρουν στην περιοχή της 

Βαλτικής, βρέθηκαν να έχουν  διπλάσιες ποσότητες PCBs στο αί α τους από ότι 

ο γενικός πληθυσµός.  

 

Τα PCBs εντοπίζονται στο µητρικό γάλα σε σχετικά µεγάλες 

συγκεντρώσεις.  Τα νεογνά, 

µ
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2.6 ∆ιεργασίες καταστροφής των PCBs     

 
Όπως έχει ήδη να αναφερθεί, τα PCBs είναι πολύ σταθερές ενώσεις και 

όλοι οι 

κτό ότι οι βασικότερες διεργασίες καταστροφής των 

οργανικών ενώσεων στην ατµόσφαιρα είναι οι αντιδράσεις µε ρίζες (ΟΗ, ΝΟ3) 

και άλλες οξειδωτικές ενώσεις (Ο3, Ν2Ο5 κ.λ.π.), καθώς και η φωτόλυση 

(Mandala ., 1979; 

Hendry and Kenley, 1979). 

 

 m

ι Hites 

 Όσο πιο πολλά 

ηλεκτρονιόφιλα άτοµα χλωρίου υπάρχουν στο µόριο του διφαινυλίου τόσο πιο 

πολύ µει

 αυξάνεται όσο αυξάνεται 

και ο βαθµός της χλωρίωσης.  Για τα µονοχλωριωµένα διφαινύλια υπολογίζεται 

3,5-7,6 η

µηχανισµοί καταστροφής τους είναι αρκετά αργοί.  Η ικανότητα των 

PCBs να αποικοδοµούνται εξαρτάται από το αριθµό και τη θέση των χλωρίων 

του διφαινυλίου (Callahan et al., 1979; Leifer et al., 1983; EPA 1988).   

 

Είναι γενικά αποδε

kis et al., 2003; Anderson and Hites, 1996; Atkinson et al

 

2.6.1 Αντιδράσεις µε ρίζες και οξειδωτικές ενώσεις 

 
Από µελέτες που έγιναν σε θαλάµους προσοµοίωσης βρέθηκε ότι οι 

ταχύτητες αντίδρασης των PCBs µε τις ρίζες ΟΗ που περιλάµβαναν 1 έως 5 

άτοµα χλωρίου, κυµαίνονταν από 5x10-12cm3 olecule-1sec-1 ως και 4x10-

13cm3molecule-1sec-1 (Anderson and Hites, 1996).  Οι Anderson κα

διαπίστωσαν ότι η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ αποτελεί τη σηµαντικότερη  

διεργασία αποµάκρυνσης των PCBs από την ατµόσφαιρα.  Η διεργασία αυτή 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα λιγότερο χλωριωµένα µέλη τα οποία 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες ταχύτητες αντίδρασης. 

ώνεται η ταχύτητα αντίδρασης των PCBs µε τις ηλεκτρονιόφιλες ρίζες 

ΟΗ (Atkinson and Aschmann, 1985).  Επιπλέον οι θέσεις που καταλαµβάνουν τα 

άτοµα χλωρίου επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης.  

 

  Ο χρόνος ηµιζωής γι αυτήν την αντίδραση

µέρες, για τα διχλωριωµένα 5,5-11,8 ηµέρες, για τα τριχλωριωµένα 9,7-
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20,8 ηµέρες, για τα τετραχλωριωµένα 17,3- 41,6 ηµέρες και για τα 

πενταχλωριωµένα 41,6-83,2 ηµέρες (Atkinson, 1987). 

  

Οι αντιδράσεις των PCBs µε άλλα οξειδωτικά µέσα είναι µικρής 

σηµασίας.  Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η ταχύτητα αντίδρασης των PCBs µε 

άλλες  και οξειδωτικές ενώσεις είναι σχεδόν ασήµαντες σε σχέση µε τις 

ρίζες ΟΗ 2003; Anderson and Hites, 1996; Atkinson et al., 

1984; Atkinson and Aschmann, 1985; Atkinson et al., 1987; Kwok et al., 1995). 

 

τινοβολίας.  Έχει αναφερθεί ότι τα PCBs απορροφούν σε 

ολύ µικρό βαθµό σε µήκος κύµατος µεγαλύτερο των 300nm (De Voogt and 

Brinkman

  

Η 

ωτοδραστικότητα των PCBs επηρεάζεται κυρίως από τη θέση των χλωρίων 

παρά από

 µέσω της υδρόλυσης και 

ς οξείδωσης θεωρούνται αµελητέες (Callahan et al., 1979).  H φωτόλυση είναι 

 µόνη δυνατή διαδικασία αποικοδόµησης στο νερό.  Οι χρόνοι ηµιζωής των 

ρίζες

 (Mandalakis et al., 

 

 

2.6.2 Φωτόλυση 

 
Με τον όρο φωτόλυση ορίζονται οι µεταβολές που υφίσταται µια ένωση 

υπό την επίδραση ακτινοβολούµενης ενέργειας.  Η φωτόλυση µπορεί να λάβει 

λόγω της ηλιακής ακ

π

, 1989).  Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 99.9% της ακτινοβολίας που 

δέχεται η γη από τον ήλιο έχει µήκος κύµατος µεγαλύτερο από 300 nm (Seinfeld 

and Pandis, 1998) είναι ευνόητο ότι η φωτοδιάσπαση των PCBs θα είναι αρκετά 

δύσκολη διαδικασία. 

 

Μετά από µελέτες προτάθηκε ότι τα µέλη µε άτοµα χλωρίου σε όρθο 

θέσεις φωτοδιασπώνται σε µεγαλύτερο βαθµό (Bunce et al.,1989).  

φ

 τον αριθµό τους στο διφαινύλιο (Miao et al., 1999; Oida et al., 1999).  

Επιπλέον προτάθηκε ότι οι χρόνοι ηµιζωής των µονοχλωριωµένων διφαινυλίων 

προσεγγίζουν τη µια εβδοµάδα, γεγονός που καθιστά τη φωτόλυση ως µια 

σηµαντική διεργασία αποµάκρυνσης των PCBs.      

 

Στα νερά οι διαδικασίες µετατροπής των PCBs

τη

η
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µονο- έως και τετραχλωροδιφαινυλίων υπολογίζονται, κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιρ  17 έως 210 ηµέρες.  Οι ρυθµοί 

ωτόλυσης µειώνονται κατά τη διάρκεια του χειµώνα.  

Πρόσφατα δεδοµένα σχετικά µε την έκθεση δείχνουν ότι τα µέτρα που 

ισήχθησαν για τον έλεγχο της απελευθέρωσης τους είχαν ως αποτέλεσµα την 

ουσιαστι ν.  Τα επίπεδα στους 

νθρώπους µειώνονται από τα µέσα της δεκαετίας του ‘80 αν και από το 1995 

χουν παρατηρηθεί κάποια ελαφρά αυξηµένα επίπεδα. 

 
 
 

 Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου  1991, σχετικά 

 

 

 /93 του Συµβουλίου , της 1ης Φεβρουαρίου 

1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών 

ιού και σε µικρά βάθη (<0,5m), από

φ

 

 

 

2.7 Νοµοθεσία για τα PCBs 

 
 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει µια 

ευρείας κλίµακας νοµοθεσία µε σκοπό την άµεση και έµµεση µείωση της 

έκλυσης των εν λόγω ενώσεων, στοχεύοντας στην µείωση της έκθεσης του 

ανθρώπου και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.   

 

 

ε

κή µείωση της πρόσληψης των ενώσεων αυτώ

α

έ

 

 

2.7.1 Υπάρχουσα Κοινοτική νοµοθεσία 

 

Απόβλητα 

 

µε τα επικίνδυνα απόβλητα. Τροποποιήθηκε µε την οδηγία 94/31/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου , της 27ης Ιουνίου 1994, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα PCBs αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

Κανονισµός ΕΟΚ αριθ.  259
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αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και 

έξοδο τους. Προβλέπονται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου για την 

µεταφορά αποβλήτων που περιέχουν PCBs και για την αποφυγή 

παράνοµης απόρριψης τους.  

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26

 

 

µαντικές µεταβολές 

στον όγκο και τη φύση των αποβλήτων που γίνονται δεκτά της χώρους 

 

 

 

α ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  Σκοπός της οδηγίας 

είναι η µείωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριµµάτων όπως 

 

 

 Κανονισµός ΕΚ αριθ. 2150/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 

2002, σχετικά µε τις στατιστικές αποβλήτων.  Περιέχει κατάλογο 

αποβλήτων στον οποίο περιλαµβάνονται τα PCBs που χαρακτηρίζονται 

ως επικίνδυνα απόβλητα.  

 

 

ης Απριλίου  1999, περί 

υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων.  Οδήγησε σε ση

υγειονοµικής ταφής της Ευρώπης.  Οδήγησε της σε βελτιώσεις στα 

πρότυπα σχεδιασµού και λειτουργίας, καθώς και στην επιτήρηση νέων και 

υπαρχουσών χωµατερών.  Εποµένως θα πρέπει να επιτευχθεί σηµαντική 

µείωση στην απελευθέρωση PCBs της χωµατερές.   

  Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου  1975, περί 

διαθέσεως των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων. Καθορίζεται µέγιστο 

όριο 50ppm στην περιεκτικότητα σε PCBs των αναγεννηµένων 

ορυκτελαίων ή ορυκτελαίων που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο.  

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου  2003, για τα 

απόβλητ

και η κατάλληλη διαχείριση και ανακύκλωση τους.  Περιλαµβάνει τις 

ουσίες που πρέπει να αποµακρυνθούν από τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  Τα PCBs συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις 

ουσίες. 
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 υ, της 4ης Μαΐου 1976, περί 

ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που 

εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας. Καθορίζει το πλαίσιο 

πιση οριακών τιµών εκποµπών και προτύπων ποιότητας 

π ίες ουσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των PCBs. 

 

 

 

 

 

 Συµβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου  1985, για την 

έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769 (PCB/PCT) περί της προσέγγισης 

 

 

 

ούν σε απογραφή του 

Ύδατα  

Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίο

για τη θέσ

εριβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ για ορισµένες κατηγορ

 

Περιορισµοί κυκλοφορίας και χρήσης χηµικών ουσιών. 

    

Οδηγία 85/467/ΕΟΚ του 

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης 

µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Η χρήση των PCBs 

και PCTs απαγορεύεται.  

 Οδηγία 76/403/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Απριλίου  1976, περί της 

εξαλείψεως των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων. 

Καταργείται η χρήση των PCBs σε ευρείες εφαρµογές όπως οι 

τυπογραφικές µελάνες και οι συγκολλητικές ύλες. 

Οδηγία 96/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου  1996, για την 

διάθεση των  πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων. 

Στοχεύει σε πλήρη απαλλαγή από PCBs και εξοπλισµό όσο το δυνατό 

συντοµότερα, και για το µεγάλο εξοπλισµό πριν από το τέλος του 2010.  

Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για µια περιβαλλοντικώς ορθή 

διάθεση των PCBs. Τα κράτη µέλη πρέπει να προβ
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βαρέως εξοπλισµού που περιέχει περισσότερο από 5 λίτρα PCBs, να 

 σχέδιο για τη διάθεση του απογραφέντος εξοπλισµού και 

ο ν απογραφή και διάθεση του µη απογραφέντος εξοπλισµού 

(οικιακές συσκευές). Οι µετασχηµατιστές που περιέχουν 50 έως 500 ppm 

 

 

 ή 

s στα 

τρόφιµα. 

 µβουλίου, της 26ης Ιουλίου  2002.  

εριλαµβάνει τις απαιτήσεις για τον προσδιορισµό των επιπέδων των 

διοξινών

 

υ

Η διεθνής κοινότητα έχει ζητήσει τη ανάληψη επειγουσών παγκοσµίων 

δρά ς  

Ευρωπ

συµβαλ στον τοµέα των 

ολυχλωροδιφαινυλίων. 

 

 τη ε 

 

 της σύµβασης OSPAR για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος του Βόρειο-ανατολικού Ατλαντικού, το 1998, 

υιοθετήσουν

δηγίες για τη

PCBs επιτρέπονται να παραµείνουν σε λειτουργία. 

 

∆ιατροφ

 

 Οδηγία 2002/69/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου  2002.  

Περιλαµβάνει τις επίσηµες µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης για 

τον έλεγχο των διοξινών και των παρόµοιων µε τις διοξίνες PCB

 

Οδηγία 2002/70/ΕΚ του Συ

Π

 και των παρόµοιων µε τις διοξίνες PCBs στις ζωοτροφές. 

 

2.7.2 ∆ιεθνείς Σ µβάσεις  

 
 

σεων για την µείωση και την εξάλειψη της απελευθέρωση  των PCBs. Η 

αϊκή Κοινότητα έχει αναλάβει νέες υποχρεώσεις συµµετέχοντας ως 

λόµενο µέρος σε αρκετές συµβάσεις 

π

Η σύµβαση ς Βασιλείας σχεδιάστηκ για να ελέγχονται οι 

διασυνοριακές µετακινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και η διάθεση τους. 

Τα PCBs ταξινοµούνται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

Στα πλαίσια 
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συµφωνήθηκε η διακοπή των εκποµπών, απορρίψεων και απωλειών 

επικίνδυνων ουσιών ως το 2020 προκειµένου να επιτευχθούν οι ελάχιστες 

δυνατές συγκεντρώσεις ενώσεων όπως τα PCBs στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

 

 Η σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Τα συµβαλλόµενα µέρη διακηρύσσουν 

την πλήρη ή εν µέρει απαγόρευση της χρήσης των PCBs στη Βαλτική 

Θάλασσα και τις λεκάνες απορροής της. 

Το πρωτό

 

 κολλο της UNECE για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους στη 

σύµβαση για τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλες 

τ τ  α

 

 Η σύµβαση της Στοκχόλµης που υπεγράφη από την ΕΕ τον Μάιο του 

2001 στη Στοκχόλµη, έχει σκοπό την µείωση της συνολικής 

απελευθέρωσης των PCBs και των υπολοίπων ανθεκτικών οργανικών 

ρύ του ελαχιστοποίηση και, όπου είναι εφικτό, 

την πλήρη εξάλειψή τους.       

 

 

αποστάσεις, που υπογράφει από την ΕΕ στο Aarhous τον Ιούνιο του 1998, 

έχει σκοπό ον έλεγχο και την µείωση ων εκποµπών των νθεκτικών 

οργανικών ρύπων, για τους οποίους απαιτείται η ανάληψη επείγουσας 

δράσης. 

πων µε στόχο τη συνεχή 

 

 2.7.3 Όρια των PCBs 

 
  Αέρας  

 

 Σύµφωνα µε τον οργανισµό OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) το επιτρεπτό όριο έκθεσης σε επαγγελµατικούς χώρους είναι 

1,00 µg/m3 για τα PCBs που είναι 42% χλωριωµένα ενώ για τα PCBs που είναι 
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54% χλ

ερµανία οι οδηγίες (Richtwerte: RW) για τα PCBs έχουν ως 

tion») είναι 3 µg /m3. 

Στη Νορβηγία και στην Ολλανδία έχουν τεθεί ως ανώτατες αποδεκτές 

υγκεντρώσεις για την ατµόσφαιρα τα 0,0005-0,001 µg/m3 και 0,0364 µg/m3 

αντιστοίχως. 

 Στην Ελλάδα ορίζεται ως οριακή τιµή έκθεσης για τα πολυχλωριωµένα 

 

 

 Νερό 

 ∆ιατροφή  

Η έκθεση δια της διατροφής υπερβαίνει την ανεκτή ηµερήσια 

ρόσληψη (TDI)  σε σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού.  O Παγκόσµιος 

ργανισµός Υγείας µέσω της ∆ιεθνούς Επιτροπής Έρευνας Καρκίνου προτείνει 

g/kg σωµατικού βάρους ηµερησίως 

DI). 

ωριωµένα είναι 500 µg/m3.  Οι τιµές αυτές αφορούν όλες τις µορφές των 

PCBs: αερολύµατα, ατµό, σωµατιδιακή σκόνη. 

 Στη Γ

ακολούθως: Η τιµή RW I που ονοµάζεται «τιµή στόχος» («target value») είναι 

0,3 µg /m3, ενώ η τιµή RW II  που όταν την υπερβούµε πρέπει να υπάρξει 

επέµβαση («guide value for interven

σ

διφαινύλια µε ποσοστό χλωρίου έως 54%, η τιµή 500 µg/m3 (Π.∆.90/99) σε 

χώρους παραγωγής ή χρήσης τους. 

 

 Ο EPA (Environmental Protection Agency) θεωρώντας τα PCBs ως 

πιθανά καρκινογόνα για τον άνθρωπο, καθορίζει ως µέγιστη ανεκτή συγκέντρωση  

PCBs στα δηµόσια συστήµατα ύδατος  0.0005 ppm (EPA 2001). 

 

 

 

π

Ο

ως ανώτατο όριο πρόσληψης PCBs το 1µ

(T
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 

Η παρουσία των PCBs στο περιβάλλον άρχισε να απασχολεί την 

ανθρωπότητα στα µέσα περίπου του 20ου αιώνα.  Πάρα ταύτα, η έκταση της 

επικινδυν

ί περισσότερο από όλες τις ενώσεις της 

κατηγορίας των SOCs, οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί στην ατµόσφαιρα 

εσω

Tο βασικό αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της 

παρ

αέρια ό ση, εσωτερικών χώρων.  Οι επιµέρους στόχοι 

ς συγκεκριµένης διατριβής είναι: 

 κός και ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs στην ατµόσφαιρα 

διαφόρων χώρων κτιρίων.  

 

 µής των PCBs στους χώρους αυτούς για την αέρια 

και τη σωµατιδιακή φάση. 

 

 

 Η σύγκριση των επιπέδων των PCBs µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων των κτιρίων. 

 

 Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχες µελέτες.  Ιδιαίτερα για το 

κτίριο της δηµοσίας υπηρεσίας έγινε σύγκριση µε τις συγκεντρώσεις που 

υπολογίστηκαν στα πλαίσια προηγούµενης εργασίας (Αποστολάκη, 2004).      

 

 

ότητας τους δεν απασχόλησε την επιστηµονική κοινότητα παρά µόνο τις 

τρεις τελευταίες δεκαετίες, µόλις διαπιστώθηκε η µεγάλη τοξικότητα τους, που τα 

καθιέρωσε ανάµεσα στις πιο τοξικές χηµικές ενώσεις που απαντώνται στη φύση.  

Αν και τα PCBs έχουν µελετηθε

τερικών χώρων είναι περιορισµένες.   

 

ουσίας των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων στην ατµόσφαιρα, τόσο στην 

σο και στη σωµατιδιακή φά

τη

 

Ο ποιοτι

Η µελέτη της κατανο

Η εκτίµηση της πιθανής πηγής προέλευσης των PCBs στους υπό ανάλυση 

χώρους. 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

  

 4.1 ∆ειγµατοληψίες 

  
 Οι δειγµατοληψίες που διεξήχθησαν στα πλαίσια της συγκεκριµένης 

εργασίας έγιναν στους παρακάτω χώρους: 

 

1. Κτίριο δηµόσιας υπηρεσίας που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.  

Πρόκειται για την τρίτη δειγµατοληψία στο συγκεκριµένο κτίριο.    Στο 3ο 

υπόγειο λειτουργούσε υποσταθµός ηλεκτρικής παροχής ο οποίος 

αποµακρύνθηκε στις 15/06/2003.  Η πρώτη και η δεύτερη δειγµατοληψία 

έγιναν στα πλαίσια προηγούµενης εργασίας (Αποστολάκη, 2004).  Η τρίτη 

δειγµατοληψία έγινε στις 10-15/6/2004 στο 2ο υπόγειο, 1ο όροφο, γραφείο 

του 1ου ορόφου, 3ο όροφο, 5ο όροφο, 7ο όροφο, 9ο όροφο.  Συλλέχθηκαν 

δείγµατα PUF (αέρια φάση) και GFF(σωµατιδιακή φάση).  

 

 

2. Κτίριο ιδιωτικής εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο υπόγειο της 

εταιρίας λειτουργούσε µετασχηµατιστής που περιείχε PCBs.  Η 

δειγµατοληψία έγινε στις 28/6/2003 στο υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 3ο 

όροφο, 5ο όροφο. Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF.  

 

3. Γραφεία του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο.  Οι δειγµατοληψίες 

έγιναν από 5/12/2003 έως 9/2/2004, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 

εξωτερικούς χώρους.  Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF (αέρια φάση) και 

GFF(σωµατιδιακή φάση).  

 

4. Οικίες (3) στην περιοχή του Ηρακλείου.  Οι δειγµατοληψίες έγιναν στις 

19/03/2004, 19/04/2004 και 02/06/2004 τόσο στους εσωτερικούς όσο και 

στους εξωτερικούς χώρους.  Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF (αέρια φάση) 

και GFF(σωµατιδιακή φάση).  
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   Στους παραπάνω χώρους έγινε συλλογή αέριων και σωµατιδιακών 

δειγµάτων.  Η συλλογή των αερολυµάτων έγινε µε τη βοήθεια δειγµατολήπτη 

υψηλού όγκου (High-volume captor, General Metal Works GMWL-2000H). Ο 

συγκεκριµένος δειγµατολήπτης περιλαµβάνει ένα δικτυωτό µεταλλικό πλαίσιο 

(8x10 inches) πάνω στο οποίο τοποθετείται το φίλτρο ινών γυαλιού (Glass Fiber 

Filter ή GFF), ένα κυλινδρικό µεταλλικό υποδοχέα µέσα στον οποίο τοποθετείται 

ένας προσροφητικός αφρός πολυουρεθάνης (Polyurethane Foam ή PUF) 

διαµέτρου 7 cm και µήκους 8 cm, και µία αντλία υψηλού όγκου για την άντληση 

του ατµοσφαιρικού αέρα διαµέσου του φίλτρου και του προσροφητικού υλικού 

(Σχήµα 4.1).  Στο φίλτρο GFF συλλέγεται το σωµατιδιακό υλικό, ενώ στο 

προσροφητικό υλικό PUF συλλέγεται η αέρια φάση. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1 Ο δειγµατολήπτης υψηλού όγκου. 

 

  Η ροή άντλησης του αέρα κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας 

υπολογιζόταν µε βάση την πτώση της πίεσης που µετριόταν στην αρχή και στο 

τέλος της δειγµατοληψίας και µε τη βοήθεια καµπύλης βαθµονόµησης.  Ο 

συνολικός όγκος που συλλέχθηκε κυµάνθηκε µεταξύ 71 και 182 m3.   

  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα διαχωρισµού της αέρια 

από τη σωµατιδιακή φάση των διαφόρων ενώσεων κατά τη συλλογή µε 
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δειγµατολήπτες υψηλού όγκου εµπεριέχει σηµαντική αβεβαιότητα.  Τα σφάλµατα 

που µπορούν να λάβουν χώρα είναι πολλαπλά.  Έχουν αναφερθεί α) προσρόφηση 

αέριας φάσης στο φίλτρο GFF (Ligocki and Pankow, 1989; McDow and 

Huntzicker, 1990; Hart and Pankow, 1994), β) η απώλεια αερίων ενώσεων από το 

προσροφητικό υλικό (Burdick and Bidleman, 1981; You and Bidleman, 1984) γ) 

η εκρόφηση πτητικών ενώσεων από τα σωµατίδια που συλλέγονται στο φίλτρο 

(Zhang and McMurry, 1991) και δ) η απώλεια ενώσεων από το GFF λόγω σειράς 

αντιδράσεων που συµβαίνουν στην επιφάνεια του (Peters and Seifert, 1980; Pitts 

et al., 1980). 

 

 Για να αποφευχθεί πιθανή επιµόλυνση των δειγµάτων δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στην µεταχείριση τους.  Πριν από τη χρήση τους τα φίλτρα και οι αφροί 

καθαρίζονται επιµελώς για την αποµάκρυνση οργανικών ενώσεων.  Τα GFF  

καθαρίζονται µε θέρµανση στους 400ο C για τρεις ώρες.  Τα PUF καθαρίζονται 

σε σύστηµα εκχύλισης Soxhlet για τρεις µέρες πρώτα µε ακετόνη (1 ηµέρα) και 

κατόπιν µε κ-εξάνιο (2 ηµέρες).  Αφού τοποθετηθούν σε ξηραντήρα κενού, 

τυλίγονται σε αλουµινόχαρτο και φυλάγονται αεροστεγώς σε γυάλινα δοχεία.  

Μετά από τη δειγµατοληψία ξανατυλίγονται σε αλουµινόχαρτα,  κλείνονται στα 

γυάλινα δοχεία και τοποθετούνται στην κατάψυξη –20ο C µέχρι να αναλυθούν.    

 

 4.2 Αναλυτική µεθοδολογία 

 
 Τα PCBs ανήκουν στην κατηγορία των µικρορυπαντών, γεγονός που 

καθιστά την ανάλυση τους ιδιαίτερα δύσκολη.  Οι συγκεντρώσεις τους στα 

περιβαλλοντικά δείγµατα είναι πολύ µικρές, ενώ συνυπάρχουν µε 

παρεµποδιστικές ενώσεις (όπως οργανοχλωριωµένες ενώσεις, αλειφατικοί 

υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.α.), οι οποίες 

βρίσκονται σε πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις.  Ο διαχωρισµός των PCBs  από 

αυτές τις ενώσεις είναι πολύ σηµαντική διαδικασία ώστε να επιτευχθεί ο 

βέλτιστος ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός τους. 

 

 Η τεχνική που χρησιµοποιείται περιλαµβάνει α) εκχύλιση β) 

διαχωρισµό γ) ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισµό µε την χρήση αέριας 
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χρωµατογραφίας υψηλής ανάλυσης µε ανιχνευτή δίδυµο φασµατογράφο µάζας 

παγίδας ιόντων (HRGC-ITMS/MS).   

   

 4.2.1 Eκχύλιση 

 
 Η εκχύλιση είναι µια από τις πιο συνηθισµένες τεχνικές διαχωρισµού 

στα περιβαλλοντικά δείγµατα και βασίζεται στην ισορροπία κατανοµής µιας 

ουσίας µεταξύ δύο φάσεων, που αναµειγνύονται ελάχιστα µεταξύ τους.  Η 

ευρύτητα στη χρήση της τεχνικής οφείλεται στην απλότητα της µεθοδολογίας, 

την ταχύτητα, την ευελιξία και τη δυνατότητα εφαρµογής σε δείγµατα που 

περιέχουν, είτε ίχνη, είτε µεγάλες ποσότητες µιας ουσίας (Χατζηιωάννου, 2000).  

 

 Στην συγκεκριµένη µεθοδολογία γίνεται εκχύλιση  στερεού (PUF, GFF) 

µε κατάλληλο διαλύτη.  Χρησιµοποιείται η τεχνική της συνεχούς εκχύλισης, σε 

ειδικό εκχυλιστήρα (συσκευή Soxhlet), που επιτρέπει την εκχύλιση µεγάλων 

ποσοτήτων ουσιών µε σχετικά µικρή ποσότητα διαλύτη.  Στην συσκευή Soxhlet 

το δείγµα τοποθετείται στον εκχυλιστήρα, ο διαλύτης εκχύλισης θερµαίνεται, οι 

ατµοί του συµπυκνώνονται µε τη βοήθεια ψυκτήρα και επαναπίπτοντας στον 

εκχυλιστήρα παραλαµβάνουν µέρος των συστατικών του δείγµατος.  Με 

σιφωνισµό ο διαλύτης επανέρχεται στη φιάλη θερµάνσεως και η διαδικασία 

συνεχίζεται µέχρι πλήρους εκχυλίσεως των συστατικών (σχήµα 4.2). 

                                                                                                                

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήµα 4.2 Η συσκευή Soxhlet 
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 Η επιλογή του κατάλληλου διαλύτη είναι βασική για την πληρότητα και 

εκλεκτικότητα της εκχυλίσεως.  Ο διαλύτης δεν πρέπει να αντιδρά µε την 

εκχυλιζόµενη ουσία, να έχει χαµηλό σηµείο ζέσεως για να αποµακρύνεται 

εύκολα χωρίς,  να µην είναι τοξικός ή εύφλεκτος και να διαλύει την εκχυλιζόµενη 

ουσία όσο το δυνατό περισσότερο.  Ο διαλύτης που έχει επιλεχθεί είναι το κ-

εξάνιο που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις για την αποµόνωση των µη 

πολικών PCBs. 

 

 Tα PUF και τα GFF αποµακρύνονται από την κατάψυξη και αφήνονται 

να επανέλθουν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.  Έπειτα, τοποθετούνται σε 

ξεχωριστές συσκευές εκχύλισης Soxhlet και ακολουθεί προσθήκη εσωτερικών 

προτύπων (PCB 54, 155, 185) σε συγκεκριµένες ποσότητες µε σύριγγα ακριβείας.  

Στην συνέχεια προστίθεται κ-εξάνιο υψηλής καθαρότητας (suprasolve) µέχρι τη 

συµπλήρωση 1.5 σιφωνισµού και ακολουθεί ήπιος βρασµός για 24 ώρες.    

 
 Το τελικό εκχύλισµα συµπυκνώνεται µε τη χρήση περιστροφικού 

εξατµιστήρα µέχρι τα 2ml σε φιαλίδιο και κατόπιν, µέχρι το 1ml µε τη χρήση 

ρεύµατος αζώτου. 

 

 

 4.2.2 Υγρή χρωµατογραφία 

 
 Το εκχύλισµα που λαµβάνεται από το προηγούµενο στάδιο εκτός από 

τις υπό ανάλυση ενώσεις περιέχει και µία πληθώρα άλλων ενώσεων όπως λιπαρά 

οξέα, S2, πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες κ.α.  

αυτές οι ενώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντική παρεµπόδιση στον 

ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs.  Ένα επόµενο σηµαντικό βήµα 

στην επεξεργασία των δειγµάτων είναι η µείωση ή και απαλλαγή των 

παρεµποδίζουσων ουσιών µε χρήση υγρής χρωµατογραφίας.   

 

 Το τελικό εκχύλισµα µεταφέρεται στην κορυφή µιας στήλης υγρής 

χρωµατογραφίας (flash chromatography) που αποτελείται από 1.5 g πηκτής 

διοξειδίου του πυριτίου (silica gel, Merck 70-230 Mesh), η οποία είχε 
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ενεργοποιηθεί  στους 150ο C για 3 ώρες ώστε να αποµακρυνθεί το νερό που 

απορροφάται από την ατµόσφαιρα και να απελευθερωθούν τα ενεργά κέντρα 

προσροφήσεως.  Η πηκτή διοξειδίου του πυριτίου αποτελεί το πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενο υλικό για τον καθαρισµό PCBs (Gogou et al., 1997; 

Mandalakis et al., 2001).  Τα PCBs εκλούονται από τη στήλη µε 11 ml κ-εξάνιο 

που ρέει µε ταχύτητα 1.4 ml/min. 

 

  

 4.2.3 Καθαρισµός από προσµίξεις 

 
 Μετά το τέλος της χρωµατογραφίας, ο όγκος του εκλούσµατος 

µειώνεται στον περιστροφικό εξατµιστήρα µέχρι τα 2 ml.  Στοιχειακός 

υδράργυρος προστίθεται στη φιάλη για την αποµάκρυνση του θείου.  Ακολουθεί 

ανακίνηση σε υπερήχους για 2 λεπτά και το εκχύλισµα αφήνεται σε ηρεµία για 

περίπου 1 ώρα. 

 

    Στην συνέχεια το εκχύλισµα περνά σε δοκιµαστικό σωλήνα όπου 

προστίθεται ίσος όγκος π. H2SO4.  Aκολουθεί ανακίνηση σε Vortex για 3 λεπτά 

και αναµονή µέχρι το διαχωρισµό των στιβάδων.  Μετά την κατεργασία µε π. 

H2SO4 η στοιβάδα του κ-εξανίου αποχύνεται σε µια µικροστήλη πολλαπλών 

στρώσεων.  Η στήλη φτιάχνεται σε µια γυάλινη πιπέτα Pasteur τοποθετώντας σε 

σειρά εκχυλισµένο βαµβάκι, απενεργοποιηµένη SiO2 (10% νερό σε 

ενεργοποιηµένη SiO2 ), βασική SiO2 (35% KOH σε ενεργοποιηµένη SiO2), όξινη 

SiO2 (40% H2SO4 σε SiO2) και Na2SO4.  Aρχικά η κολώνα καθαρίζεται µε 10ml 

κ-εξανίου και στην συνέχεια φορτώνεται το εκχύλισµα.  Ακολουθεί έκλουση µε 5 

ml κ-εξανίου, χωρίς εφαρµογή πίεσης.  

 

 Η κατεργασία των δειγµάτων µε H2SO4 βασίστηκε στην εργασία του 

Bernal et al., (1992).  Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται µερική ή πλήρης 

καταστροφή οργανοχλωριωµένων ενώσεων όπως endrin, dieldin, endosulfan κ.α. 

και η πλήρης καταστροφή ενώσεων όπως οργανοφωσφορικά, τριαζίνες κ.α.  Ο 

σκοπός της µικροστήλης πολλαπλών στρώσεων είναι η αποµάκρυνση των 

υπολειµµάτων του H2SO4 και των πιθανών παραπροϊόντων κατά την κατεργασία 
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µε αυτό.  Επιπλέον οι ενώσεις βασικού ή όξινου χαρακτήρα αποµακρύνονται από 

τις όξινες και βασικές στοιβάδες αντίστοιχα.  Ωστόσο και οι πολυαρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες κατακρατούνται από την όξινη στοιβάδα (Zebuhr, 1992).    

  

  Στην συνέχεια το δείγµα εξατµίζεται στον περιστροφικό εξατµιστήρα 

µέχρι περίπου τα 500 µl.  Τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο και συµπυκνώνεται µε 

ήπιο ρεύµα αζώτου µέχρι τα 100 µl παρουσία παγόλουτρου µε αλάτι (-9ο C).  Το 

φιαλίδιο σφραγίζεται και τοποθετείται στο ψυγείο στους –20ο C µέχρι την ηµέρα 

ανάλυσης στο σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας.   

 

 

 4.2.4 Ανάλυση τυφλών δειγµάτων  

 
 Η πιθανότητα εξωγενούς επιµόλυνσης των δειγµάτων πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα κατά την ανάλυση µικρορυπαντών.  Τυφλά 

δείγµατα αναλύθηκαν για κάθε κατηγορία δειγµάτων (PUF, GFF).  Οι αφροί 

πολυουρεθάνης και τα φίλτρα ινών γυαλιού που χρησιµοποιήθηκαν ως τυφλά 

καθαρίστηκαν µε τον ίδιο τρόπο µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στις 

δειγµατοληψίες.  Μεταφέρθηκαν και αυτά στο χώρο δειγµατοληψιών.  

Ακολούθησε ανάλυση τους όµοια µε αυτή των πραγµατικών δειγµάτων.  Οι 

συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στα τυφλά δείγµατα αφαιρέθηκαν από τα 

πραγµατικά.  

 

 4.3 Οργανολογία 

 

 4.3.1 Γενικά 
 Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs γίνεται µε 

την χρήση αέριας χρωµατογραφίας υψηλής ανάλυσης µε ανιχνευτή δίδυµο 

φασµατογράφο µάζας παγίδας ιόντων (HRGC-ITMS/MS) της εταιρίας Finnigan 

(µοντέλο GCQ). 
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Σχήµα 4.3  Το όργανο αέριας χρωµατογραφίας υψηλής ανάλυσης µε ανιχνευτή 

δίδυµο φασµατογράφο µάζας παγίδας ιόντων. 

 

 Μέχρι πρόσφατα ήταν ευρεία η χρησιµοποίηση αέριας χρωµατογραφίας 

σε συνδυασµό µε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) µε σκοπό την 

ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs στα διάφορα 

περιβαλλοντικά δείγµατα.  Ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων έχει ορισµένα 

πλεονεκτήµατα όπως η επιλεκτικότητα ως προς τις αλογονοµένες ενώσεις, τα 

χαµηλά όρια ανίχνευσης, η ευκολία στη χρήση και τη συντήρηση του.  Παρόλα 

αυτά σε περίπτωση συνέκλουσης δεν είναι δυνατή η διάκριση των PCBs µε άλλες 

αλογονοµένες ενώσεις (π.χ. DDT, DDE).  Επιπλέον σε περίπτωση συνέκλουσης 

δύο ή περισσοτέρων µελών PCBs ο ECD δεν µπορεί να διακρίνει το ένα µέλος 

από το άλλο (Harrad et al., 1992).  Τέλος  ο ECD δεν παρέχει πληροφορίες για τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενώσεων και ο προσδιορισµός τους βασίζεται µόνο 

στους σχετικούς χρόνους κατακράτησης. 

 

 Εξαιτίας των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει η αέρια χρωµατογραφία 

σε συνδυασµό µε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων, αναζητήθηκαν νέες µέθοδοι 

για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs.  Η χρήση του 

φασµατογράφου µάζας ως ανιχνευτή παρέχει υψηλότερη επιλεκτικότητα, ενώ ο 

προσδιορισµός των ενώσεων δεν βασίζεται µόνο στους σχετικούς χρόνους 

κατακράτησης αλλά και στο χαρακτηριστικό φάσµα µάζας κάθε ένωσης.  

Ωστόσο, ο προσδιορισµός των PCBs σε συµβατικά συστήµατα φασµατογραφίας 

µάζας παρουσιάζει υψηλότερα όρια ανίχνευσης σε σχέση µε τον ECD. 

 

 Η κυριότερη εναλλακτική τεχνική φασµατογραφίας µάζας που 

χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι οι φασµατογράφοι µάζας παγίδας 

ιόντων (Ion Trap Mass Spectrometer, ITMS), η οποία αποτελεί µια ιδιαίτερα 
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ανταγωνιστική µέθοδο για τον προσδιορισµό των PCBs ( Leonards et al., 1996) 

σε ιχνοποσότητες.  Η τεχνική αυτή έχει ιδιαίτερα χαµηλά όρια ανίχνευσης (1,2 pg 

Mandalakis et al., 2001) και υψηλή επιλεκτικότητα επιτρέποντας την 

παρακολούθηση επιλεγµένου ζεύγους ιόντων (Selected Reaction Monitoring, 

SRM).  

 

 

 4.3.2 Αέρια χρωµατογραφία 

 
 Στην αέρια χρωµατογραφία ο διαχωρισµός των συστατικών βασίζεται 

στην κατανοµή τους µεταξύ ενός µη πτητικού υγρού (στατική φάση), 

καθηλωµένου σε στερεό φορέα στα τοιχώµατα ανοιχτών τριχοειδών στηλών και 

ενός φέροντος αερίου (κινητή φάση).  Ο διαχωρισµός οφείλεται στην κίνηση των 

συστατικών µέσα από τη στήλη µε διαφορετικές ταχύτητες που εξαρτώνται από 

τις τάσεις ατµών των συστατικών και από τις αλληλεπιδράσεις τους µε την 

στατική φάση.  Η καταλληλότερη στατική φάση για δεδοµένο δείγµα είναι εκείνη 

η οποία είναι χηµικώς παρόµοια µε αυτό.  

 

 Στην περίπτωση των PCBs χρησιµοποιείται άπολη στατική φάση, η οποία 

δεν παρουσιάζει εκλεκτικότητα, γιατί απουσιάζουν ειδικές δυνάµεις 

αλληλεπιδράσεως µεταξύ των µελών και της στατικής φάσης.  Η πτητικότητα 

των µελών καθορίζει την σειρά έκλουσης τους.  Τα περισσότερο πτητικά µέλη 

(λιγότερο χλωριωµένα) εξέρχονται πρώτα.  Όµως η πτητικότητα δεν εξαρτάται 

µόνο από τον αριθµό των χλωρίων αλλά και από τη θέση τους στο διφαινυλικό 

µόριο.  Σε αυτό το γεγονός στηρίζεται και ο διαχωρισµός των ισοµερών κατά την 

αέρια χρωµατογραφία. 
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 Για τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε η τριχοειδής στήλη HP-5MS µε τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Στατική φάση 5%-diphenyl-95% dimethylsiloxane µε πάχος 

0,25 µm 

 Μήκος 30m 

 Εσωτερική διάµετρος 250 µm 

 

 Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε He µε ταχύτητα 35cm/s.  To Ηe 

χρησιµοποιείται παρά το υψηλό του κόστος, διότι είναι αδρανές έναντι του 

υλικού κατασκευής του χρωµατογράφου, του πληρωτικού υλικού της στήλης και 

των ουσιών που πρόκειται να διαχωριστούν.  Επιπλέον έχει µικρή πυκνότητα και 

δεν είναι εύφλεκτο όπως το υδρογόνο. 

 

 Οι θερµοκρασίες στο θάλαµο εισαγωγής του δείγµατος ήταν 280ο C.  Το 

θερµοκρασιακό πρόγραµµα του φούρνου διαρκούσε 59,51 min και κυµάνθηκε 

κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ως εξής: 

 

 Αρχική θερµοκρασία 95ο C 

 Αύξηση µε ρυθµό 3,5ο C/min έως τους 255ο C 

 Αύξηση µε ρυθµό 15ο C έως τους 300ο C, και παραµονή για 10 

λεπτά. 

  

             Το δείγµα εισάγεται µε µικροσύριγγα στην αρχή της στήλης, µέσα από 

κατάλληλο στόµιο εισαγωγής, που φράσσεται από παχύ διάφραγµα από 

θερµοανθεκτικό ελαστικό (septum), το οποίο δρα σαν βαλβίδα που επιτρέπει την 

είσοδο του δείγµατος, όχι όµως την έξοδο αυτού και του φέροντος αερίου.  Για 

την επίτευξη καλών διαχωρισµών η εισαγωγή του δείγµατος γίνεται ακαριαία, 

µετά από θέρµανση της βελόνας για 5 δευτερόλεπτα.  Ο όγκος του δείγµατος 

είναι µικρός (1 µl) και οι ενέσεις έγιναν σε κατάσταση spitless.  O χώρος 

εισαγωγής του δείγµατος θερµαίνεται υψηλότερα από τη θερµοκρασία της 

στήλης και τα σηµεία ζέσεως των συστατικών, ώστε να πετυχαίνεται άµεση 

εξαέρωση του δείγµατος και παραλαβή των ατµών από το φέρον αέριο.      
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 4.3.3 Φασµατόµετρο µαζών 

 
 Τα κύρια πλεονεκτήµατα της φασµατοµετρίας µαζών, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι η αυξηµένη ευαισθησία και η υψηλή εξειδίκευση της κατά την 

ταυτοποίηση ουσιών.  Ωστόσο, το µεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

τους καθιστούν την τεχνική αυτή χρήσιµη σε ειδικές αναλύσεις και όχι σε 

αναλύσεις ρουτίνας. 

 

 Το φασµατόµετρο µαζών αποτελείται από τέσσερα βασικά µέρη (Σχήµα 

4.4).  Το σύστηµα εισαγωγής δείγµατος, που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι 

ο αέριος χρωµατογράφος, την πηγή ιόντων, τον αναλυτή µαζών και έναν 

ανιχνευτή ιόντων (Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A., 2002).  Εκτός από αυτά 

τα τµήµατα, κάθε φασµατόµετρο µαζών περιλαµβάνει συστήµατα δηµιουργίας 

υψηλού κενού.  Τα σύγχρονα φασµατόµετρα µαζών περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τόσο για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας τους όσο και για την 

ταχεία επεξεργασία, παρουσίαση και ερµηνείας του φάσµατος.  

 

 

 

 
 

Σχήµα 4.4 Τα βασικά µέρη του φασµατόµετρου µαζών. 

  

 

 4.3.3.1 Πηγή ιόντων 

 
 Η παραγωγή ιόντων χαρακτηριστικών της υπό προσδιορισµό ουσίας 

πραγµατοποιείται στην πηγή ιόντων (ion source).  Στο συγκεκριµένο όργανο 

 49



χρησιµοποιείται πηγή ιονισµού µε πρόσκρουση ηλεκτρονίων (electron impact, 

EI).  Το ρεύµα των µορίων τη εται στην πηγή βοµβαρδίζεται 

µε δέσµη ηλεκτρονίων µεγάλης κινητικής ενέργειας.  Κατά την πορεία τους τα 

 

Όλα τα παραγόµενα ιόντα αρχικά έχουν τυχαίες κατευθύνσεις, το 

χυρό όµως ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί σύγκλιση των ιόντων σε µία λεπτή 

ατάλληλη για να υποστεί ανάλυση στον 

ναλυτή µαζών.  H θερµοκρασία της πηγής ιόντων ήταν 210ο C ενώ στην γραµµή 

εταβίβασης ο

λυτής µαζών 

 Ο αναλυτής µαζών έχει ως βασική λειτουργία των διαχωρισµό των 

ιόντων, που παράγονται στην πηγή ιόντων, ανάλογα µε τις διαφορετικές τιµές 

των λόγων m/z.  Το συγκεκριµένο όργανο περιλάµβανε αναλυτή παγίδας ιόντων 

(ion trap, Σχήµα 4.5 ).   

 

ς ένωσης που εισάγ

ηλεκτρόνια συγκρούονται µε µερικά από τα µόρια της ένωσης, οπότε παράγονται 

θετικά µοριακά ιόντα (κατιονικές ρίζες) σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

M + e-→ M+. + 2e- 

 

ισ

ταινιωτή δέσµη µε ελάχιστη απόκλιση, κ

α

µ  280  C.  

 

 

   4.3.3.2 Ανα

 

 
 

Σχήµα 4.5 Ο αναλυτής µαζών παγίδας ιόντων 
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 Τα φασµατόµετρα µε αναλυτή παγίδας ιόντων είναι σταθερά, απλά και 

φθηνότερα από τα όργανα µαγνητικού τοµέα ή τετραπόλου.  Η λειτουργία τους 

περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια. 

 

 Τα σχηµατιζόµενα ιόντα από την πηγή διαβιβάζονται στην παγίδα 

ιόντων µε τη βοήθεια τριών φακών εστίασης πάνω στους οποίους εφαρµόζονται 

κατάλληλα δυναµικά, που ρυθµίζονται κατά τη διαδικασία της αυτόµατης 

βαθµονόµησης µε τη χρήση περφλουρο-τριβουτυλο-αµίνης (PFTBA) ως ένωσης 

βαθµονόµησης.  Η παγίδα ιόντων αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια.  ∆ύο 

πλευρικά ηλεκτρόδια εισόδου και εξόδου υπερβολικού σχήµατος και ένα 

ιο µε µορφή δακτυλίου.  Οι εσωτερικές επιφάνειες των 

 ηλεκτροδίου εισόδου.  Στην 

οιλότητα της παγίδας εισάγεται αέριο He µε αποτέλεσµα την σύγκρουση των 

ορίων τ

 ελαφρύτερων ιόντων 

ποσταθεροποιούνται και προσκρούουν στα τοιχώµατα του δακτυλιοειδούς 

 τα PCBs αντιστοιχεί στο µοριακό ιόν Μ+., ενώ τα 

υγατρικά ιόντα µε την µεγαλύτερη αφθονία µέσα στο σύµπλεγµα ιόντων ήταν 

κεντρικό ηλεκτρόδ

ηλεκτροδίων σχηµατίζουν µία κοιλότητα, µέσα στη οποία γίνεται η παγίδευση 

και ο ιονισµός των πρόδροµων ιόντων µε µόρια ηλίου και ο διαχωρισµός των 

θυγατρικών ιόντων. 

  

 Τα ιόντα που σχηµατίζονται στον θάλαµο ιονισµού εισάγονται στην 

κοιλότητα του αναλυτή µέσω του πλευρικού

κ

µ ου αερίου µε τα ιόντα του δείγµατος και την µείωση της κινητικής τους 

ενέργειας.  Επιπλέον η σύγκρουση µε τα µόρια του αερίου έχει ως αποτέλεσµα τη 

διάσπαση των πρόδροµων ιόντων σε θυγατρικά. 

 

 Στο δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο εφαρµόζεται ένα µεταβλητό δυναµικό, 

ενώ τα πλευρικά ηλεκτρόδια είναι γειωµένα.  Τα ιόντα κατάλληλης τιµής m/z 

περιστρέφονται σε σταθερή τροχιά µέσα στην κοιλότητα που περιβάλλεται από 

το δακτύλιο.  Καθώς το δυναµικό ραδιοσυχνότητας αυξάνεται, οι τροχιές των 

βαρύτερων ιόντων σταθεροποιούνται, ενώ αυτές των

α

ηλεκτροδίου.  Τα αποσταθεροποιηµένα ιόντα εγκαταλείπουν την κοιλότητα του 

κυκλικού ηλεκτροδίου µέσω ανοιγµάτων στο κάτω κάλυπτρο και στην συνέχεια 

προσπίπτουν σε ένα µεταλλάκτη (ανιχνευτής ιόντων).      

 

 Το πρόδροµο ιόν για

θ

 51



αυ ντι Μ-2Cl. κάτω π µ

πρόδροµα και τα θυγατρικά ιόντα πο ηκαν για παρακολούθηση (Selected 

n Monitorin RM).  

α 

Bs 

Χαρακτηριστικό 

πρόδ  ιόν 

Βέ ς 

παρακολο γατρικών 

ιό

Χαρακτηριστικά 

Θυγ  

Λό ας 

Θ ν 

τά που α στοιχούν σε   Στον παρα

υ επιλέχθ

ίνακα περιλα βάνονται τα 

Reactio g, S

 
Κατηγορί

ισοµερών PC ροµο

(m/z) 

λτιστο εύρο

ύθησης Θυ

ντων (m/z) 

ατρικά ιόντα

(m/z) 

γος αφθονί

υγατρικώ

ιόντων 

Tri –CBs 256 186 -188 186+188 100/1,8 

Tetra – CBs 292 220 - 224 222+220 100/78,4 

Penta- CBs 326 254 - 258 256+254 100/63,4 

Hexa – CBs 360 288 92 290+288 100/54,1 - 2

Hepta – CBs 394 322 26 324+326 100/35,4 - 3

Octa – CBs 360+358 100/58,5 430 358 - 362 

 

Πίνακας 4.1 Τα πρόδροµα και θυγατρικά ιόντα της κάθε οµόλογης οµάδας. 

ζουν διαφορετικούς χρόνους κατακράτησης λόγω του διαφορετικού 

ριθµού και θέσης των ατόµων χλωρίου στο διφαινύλιο.  Το φάσµα µάζας που 

αµβανόταν από τα διάφορα µέλη µιας κατηγορίας ισοµερών είχε ιδιαίτερα 

αρακτηριστική µορφή, διευκολύνοντας έτσι την ταυτοποίηση των διαφόρων 

ελών.   

 

 

 

 

 

 4.4 Ταυτοποίηση των PCBs 

  
 H ταυτοποίηση των διαφόρων µελών των PCBs βασίστηκε στους 

χρόνους κατακράτησης και στα φάσµατα MS/MS που παρατηρήθηκαν από 

πρότυπες ενώσεις (PCBs 18, 28, 52, 54, 70, 155, 90, 101, 110, 116, 123, 118, 149, 

153, 132, 105, 138, 158, 160, 180, 185, 199, 194).  Τα διάφορα µέλη 

παρουσιά

α

λ

χ

µ

 

 

 

 

 

 52



10+4 

15
12+13

8+5 

6 

α) Μόνο- & διχλωριωµένα ∆ιφαινύλια 

17

16+32

26
25 

20*+33 

37

22 

18

31 
28 

24+27

β) Τριχλωριωµένα ∆ιφαινύλια 

IS 54 53 45 

52 

49 

47+48 

44 

59+42 

41+64

40

74

70

63

γ) Τέτραχλωριωµένα ∆ιφαινύλια 

95

91
105

82 
85 

87 

97
92+84

89

99

118 

90*+101

110 

123 

δ) Πένταχλωριωµένα διφαινύλια 

IS 155 
128

160*+158
141 

146 

153+132 

149 

135 
151

136 

167
1

138+ 163*+164*

ε) Εξαχλωριωµένα ∆ιφαινύλια 

183

171

180 

185 172 
177

174

191 
193 

170+190

στ) Επταχλωριωµένα ∆ιφαινύλια 

 

 φαίνονται στο ύψος των κορυφών αντιστοιχούν στα 

ιάφορα ανεξάρτητα µέλη. 

 
Σχήµα 4.6   Χαρακτηριστικό χρωµατογράφηµα για τα µόνο-, δι- τρι-, τέτρα-, 

πέντα-, έξα- και έπτα-χλωριωµένα διφαινύλια κατά την ανάλυση τους στο GC-

ITMS/MS.  Οι αριθµοί που

δ
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  Για τον προσδιορισµό των PCBs που δεν συµπεριλαµβάνονταν στην 

οµάδα των 23 πρότυπων µελών, οι χρόνοι κατακράτησης υπολογίστηκαν 

λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενη µελέτη του Mullin et al., 1984.  Στην 

συγκεκριµένη εργασία µελετήθηκαν οι χρωµατογραφικές ιδιότητες των PCBs 

κατά την ανάλυση τους µε HRGC (5%-diphenyl-95% dimethylsiloxane) και 

χρησιµοποιώντας την εξίσωση  υπολόγισαν τους σχετικούς χρόνους 

κατακράτησης των PCBs ως προς το οκταχλώρο-ναφθαλένιο

 

 (OCN).  Η   

ατάταξη των PCBs σε σειρά αύξουσας τιµής RRT αντιστοιχεί στη σειρά µε την 

οποία εκλούονται τα διάφορα µέλη από τον αέριο χρωµατογράφο.  

 

κ

OCNάόX ⋅Κ⋅
PCBxάόxRRT ⋅Κ⋅Χ

=
α τησης

τησηςατακρνοςρ
τακρνοςρ)(  

ησης που παρατηρήθηκαν στο σύστηµα GC-

S/MS.  Ως αποτέλεσµα εξάχθηκε η παρακάτω εξίσωση πρώτου βαθµού µε 

µεγάλο συ

 

 Επειδή οι 

ιµές RRT είναι γνωστές η εξίσωση επιτρέπει τον υπολογισµό του χρόνου 

ατακράτ  ε

Στα δείγµατα που αναλύθηκαν, µια χρωµατογραφική κορυφή 

απο

 

1.  σήµατος προς τον θόρυβο (S/N) ήταν µεγαλύτερος από 5 

 

 Οι τιµές RRT για τα 23 µέλη των PCBs συσχετίστηκαν µε τους 

αντίστοιχους χρόνους κατακράτ

M

ντελεστή συσχέτισης. 

Χρόνος κατακράτησης PCBx = 0.02581 + 0.00657 x RRT(x) 

 

 H παραπάνω εξίσωση ισχύει για όλα τα µέλη των PCBs. 

τ

κ ησης για οποιοδήποτε µέλος των PCBs µε µ γάλη ακρίβεια. 

 

 

διδόταν σε ένα συγκεκριµένο µέλος των PCBs όταν:  

Ο λόγος του

2. Ο χρόνος  κατακράτησης  ήταν  ίδιος µε εκείνο της πρότυπης ένωσης 

κατά ± 2 s 

3. Ο λόγος της έντασης των χαρακτηριστικών ισοτόπων ιόντων στο φάσµα 

ήταν ίδιος κατά ± 15% 
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4. Για τα µέλη των οποίων ο χρόνος κατακράτησης  υπολογίστηκε από την 

ξίσωση  β το όριο που έπρεπε να ικανοποιείται στο δεύτερο κριτήριο 

ήταν µεγαλύτερο ( 5 s)  

 

 

 έγινε µε τη µέθοδο του 

σωτερικού προτύπου (Internal standard, IS).  Οι ενώσεις που επιλέχθηκαν για να 

χρη  τα PCBs 54, 155 και 185.  η 

επιλογή να 

ικαν ο

 

1. Να µην υφίστανται στο περιβάλλον 

2. Ν

άζουν µε 

ν καλύτερο τρόπο τη συµπεριφορά των PCBs, αφού αποτελούν µέλη της ίδιας 

ατηγορίας.  Έχοντας διαφορετικό αριθµό χλωρίων κάλυπταν µεγάλο εύρος 

τητικοτήτων.  Το χρωµατογράφηµα χωρίστηκε σε τρία χρονικά διαστήµατα 

νάλογα µε το εσωτερικό πρότυπο που εκλούεται στο διάστηµα αυτό.    

 

 

 

ε

±

 

 

4.5 Ποσοτικός προσδιορισµός 

 

 
 Ο ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs

ε

σιµοποιηθούν ως εσωτερικά πρότυπα ήταν

 των εσωτερικών προτύπων έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε 

οποιούνται κάποιες σηµαντικές πρ ϋποθέσεις:  

α παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά µε τις υπό ανάλυση ενώσεις 

3. Να µην συνεκλούονται µε διάφορα ισοµερή που υφίστανται στο 

περιβάλλον σε µεγάλες συγκεντρώσεις. 

 

 Η συγκέντρωση των PCBs 54, 155, 185 στα εµπορικά µείγµατα που 

παράχθηκαν από τις διάφορες χηµικές βιοµηχανίες ήταν πολύ χαµηλές (Schulz et 

al., 1989; Ivanov and Sandell, 1992; Frame et al., 1996).  Εποµένως η παρουσία 

των συγκεκριµένων µελών στο περιβάλλον αναµένεται περιορισµένη.  Επιπλέον 

τα εσωτερικά πρότυπα δεν συνεκλούονται µε άλλα µέλη, ενώ προσοµοι

το

κ

π

α
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των αντίστοιχων εσωτερικών προτύπων 

ε βάση τον χρόνο έκλουσης τους.  

ούν και τα δείγµατα.  

 υπολογισµός του RRF γίνεται µε την παρακάτω εξίσωση: 

 

 µέση τιµή των RRF που παρουσιάζουν τα µέλη µε τον ίδιο 

αθµό χλωρίωσης. 

διά µα 

Ε  Π  

Μ

 
Χρονικό 

στη

σωτερικό

πρότυπο 

Εύρος 

µελών 

τητικότητες

ελών (Pa) 

1o PCB 54 PCB 6 έως 69 0,17-0,017 

2o PCB 155 PCB 49 έως 151 0,017-0,0017 

3o PCB 185 PCB 154 έως 209 0,0017-0,00001 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2  Ταξινόµηση των PCBs και 

µ

 

 

 Για να πραγµατοποιηθεί ο ποσοτικός προσδιορισµός ενός µέλους των 

PCBs σε ένα άγνωστο δείγµα είναι απαραίτητος ο υπολογισµός ου σχετικού 

συντελεστή απόκρισης του ως προς το εσωτερικό πρότυπο (Relative Response 

Factor, RRF).  Ο υπολογισµός του συντελεστή RRF είναι εφικτός ύστερα από την 

ανάλυση προτύπων διαλυµάτων.  Γνωστές ποσότητες από το υπό ανάλυση µέλος 

και το αντίστοιχο εσωτερικό πρότυπο αναµιγνύονται και εισάγονται στο GC-

ITMS/MS υπό τις ίδιες συνθήκες που επρόκειτο  να αναλυθ

Ο

)(
)(

XPCBIS
XPCB CA ⋅

ISPCB(X)   C  A
RRF

⋅
=

 

 

Όπου RRFPCB είναι ο σχετικός συντελεστής απόκρισης για το x µέλος των  PCBs, 

ΑPCB και AIS είναι οι επιφάνειες (area) ολοκλήρωσης της κορυφής της ένωσης  

PCB(x) και του εσωτερικού προτύπου αντίστοιχα,  CPCB και CIS είναι οι 

ποσότητες της ένωσης και του εσωτερικού προτύπου αντίστοιχα στο πρότυπο 

διάλυµα.  Ο σχετικός συντελεστής υπολογίστηκε για καθένα από τα 23 µέλη που 

ήταν διαθέσιµα.  Για τα µέλη πού δεν ήταν διαθέσιµα σε καθαρή µορφή ο RRF 

υπολογίστηκε από τη

β
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 Η ποσότητα του υπό ανάλυση µέλους στο δείγµα CPCB(x) µπορεί εύκολα 

α προσδιοριστεί από την εξίσωση: 

 

 του εσωτερικού προτύπου στο χρωµατογράφηµα του άγνωστου 

είγµατος. 

 

4.5.1 Προσδιορισµός ανακτήσεων 

σε 

αθένα από τα δείγµατα που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της µελέτης. 

κτηση του εσωτερικού προτύπου υπολογίζεται µε την 

αρακάτω εξίσωση:       

 

ν

)(
)(

XPCBIS
XPCB RRFA ⋅

ISPCB(X)   C  A
C

⋅
=

 

Όπου CIS η ποσότητα εσωτερικού προτύπου που προστίθεται στο άγνωστο δείγµα 

στην αρχή της ανάλυσης, RRFPCB(x) ο σχετικός συντελεστής απόκρισης κάθε 

µέλους, APCB(x) και AIS η επιφάνειες ολοκλήρωσης της κορυφής του υπό ανάλυση 

µέλους και

δ

 

 
 Ο έλεγχος των ανακτήσεων στα άγνωστα δείγµατα είναι διαδικασία 

ιδιαίτερα σηµαντική για την πιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου.  

Γι αυτό το λόγο, οι ανακτήσεις των εσωτερικών προτύπων προσδιορίζονται 

κ

 

 Ο υπολογισµός των ανακτήσεων βασίστηκε στο πρότυπο ανάκτησης 

PCB 116 (Recovery standard, RS).  To πρότυπο ανάκτησης προστίθεται στο 

δείγµα λίγο πριν γίνει η ένεση στο σύστηµα GC-ITMS/MS.  Με βάση την 

ποσότητα του προτύπου ανάκτησης και γνωρίζοντας την τιµή του σχετικού 

συντελεστή απόκρισης του εσωτερικού προτύπου µπορεί να υπολογιστεί η 

ποσότητα του εσωτερικού προτύπου που απέµεινε µετά την συνολική κατεργασία 

του δείγµατος.   Η ανά

π

100⋅
Α

Τ−ΙΑ
=

ISόή
ISόήSόήIS

τηταποσρχικ
τηταποσελικτηταποσρχικ

Α ά% κτησην
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 σε γενικές γραµµές αρκετά ικανοποιητικές για τον προσδιορισµό 

ν PCBs. 

 

 

 Η ανάκτηση των εσωτερικών προτύπων δεν υπολογίστηκε για τα 

δείγµατα του δηµόσιου κτιρίου, επειδή παρουσίαζε µεγάλες συγκεντρώσεις του 

PCB 87, το οποίο συνεκλούεται µε το PCB 116 που χρησιµοποιείται ως πρότυπο 

ανάκτησης.  Οι ανακτήσεις που υπολογίστηκαν στα υπόλοιπα δείγµατα ήταν 

αρκετά υψηλές.  Συνήθως, η µέση τιµή των ανακτήσεων κυµαίνονταν µεταξύ 75 

και 80% ανεξάρτητα από το είδος των δειγµάτων.  Αν και σε ορισµένες 

περιπτώσεις η ανάκτηση του πιο πτητικού PCB 54 έφτανε το 60%, οι ανακτήσεις 

θεωρήθηκαν

τω
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1 Κτίριο δηµόσιας υπηρεσίας 

 
 Στο κτίριο της δηµόσιας υπηρεσίας, όπου πραγµατοποιήθηκαν οι 

δειγµατοληψίες της παρούσας εργασίας, υπήρχαν εγκατεστηµένοι 

µετασχηµατιστές που περιείχαν εµπορικό µίγµα PCBs και λειτουργούσαν στο 

χώρο του τρίτου υπογείου από το 1973. 

 

 Πρόκειται για την τρίτη δειγµατοληψία στο συγκεκριµένο κτίριο.  Κατά 

την πρώτη δειγµατοληψία (27-28/03/2003) στο υπόγειο του κτιρίου 

λειτουργούσαν οι µετασχηµατιστές.  Κατά τη δεύτερη δειγµατοληψία 

(20/06/2003) οι µετασχηµατιστές είχαν αποµακρυνθεί από το κτίριο και 

πραγµατοποιούνταν διαδικασίες εξυγίανσης (Αποστολάκη, 2004).  Η τρίτη 

δειγµατοληψία (10-15/6/2004) έγινε ένα χρόνο µετά την αποµάκρυνση των 

µετασχηµατιστών στο 2ο υπόγειο, 1ο όροφο, γραφείο του 1ου ορόφου, 3ο όροφο, 

5ο όροφο, 7ο όροφο, 9ο όροφο.  Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF (αέρια φάση) και 

GFF (σωµατιδιακή φάση).  Οι δειγµατοληψίες διήρκησαν 3-4 ώρες και οι όγκοι 

ατµοσφαιρικού αέρα κυµάνθηκαν από 72 έως 131 m3. 

 

 

5.1.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

 
 Στην τρίτη δειγµατοληψία η συνολική συγκέντρωση της αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης κυµάνθηκε από 21 ng/m3 έως 1852 ng/m3.  Οι τιµές αυτές 

είναι αρκετά µειωµένες σε σχέση µε τις τιµές που προέκυψαν από την πρώτη 

δειγµατοληψία (84 ng/m3 έως 2.659 ng/m3) και τη δεύτερη δειγµατοληψία (45 

ng/m3 έως 6.413 ng/m3).  Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι συνολικές 

συγκεντρώσεις (αέριας και σωµατιδιακής φάσης) των PCBs για κάθε όροφο και 

στις τρεις δειγµατοληψίες.  Περιέχονται επίσης οι συγκεντρώσεις όπως αυτές 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τη γερµανική επιτροπή LAGA (Laender 
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Arbeitsgemeinschαft Abfall) “Συνεργασία Χωρών στον τοµέα των αποβλήτων”.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο που συστήνει η επιτροπή LAGA, γίνεται ποσοτικός 

προσδιορισµός 6 µελών και συγκεκριµένα των: 28, 52, 101, 138, 153 και 180 και 

η συνολική συγκέντρωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το άθροισµα της 

συγκέντρωσης αυτών µε τον συντελεστή 5. Η τιµή που προκύπτει µε τον τρόπο 

αυτό αξιολογείται ως η προκύπτουσα αθροιστική περιεκτικότητα σε PCBs.  

 
 3ο

υπόγειο 

2ο

υπόγειο 

Γραφείο

1ου 

ορόφου 

1ος

όροφος

3ος

όροφος

5ος

όροφος 

7ος

όροφος 

9ος

όροφος

1η 

δειγµατοληψία* 

(ng/m3) 

2.659,55 - 84,86 - 161,52 107,39 259,78 189,21 

2η 

δειγµατοληψία* 

(ng/m3) 

- 6.413,32 - 640,13 173,81 45,15 78,35 178,31 

3η 

δειγµατοληψία 

(ng/m3) 

- 1.851,86 43,79 225,78 45,54 20,69 28,24 38,42 

Συγκέντρωση 
(LAGA) 
(ng/m3) 

- 2.406,19 60,01 288,45 54,52 25,76 31,79 38,35 

 

Πίνακας 5.1 Οι συγκεντρώσεις για κάθε όροφο για τις τρεις δειγµατοληψίες και 

τη LAGA ( *Αποστολάκη, 2004). 

  

    Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στους ορόφους του κτιρίου 

κατά τη τρίτη δειγµατοληψία βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα από την 

προηγούµενη (2η δειγµατοληψία).  Η µείωση στις συγκεντρώσεις κυµαίνεται 

από 60 ως 78% στους ορόφους ενώ στο υπόγειο υπήρξε µείωση 71%.  Οι 

συγκεντρώσεις όπως αυτές υπολογίστηκαν σύµφωνα µε την LAGA (Laender 

Arbeitsgemeinshoft Abfall) στην βάση των συγκεντρώσεων 6 µελών των PCBs 

(Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180) µας δίνουν τις συγκεντρώσεις της συνολικής 

(θεωρητικά) συγκέντρωσης των PCBs. Και µε την µέθοδο αυτή του 
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προσδιορισµού τα επίπεδα των PCBs στο κτίριο είναι µειωµένα σε αντίστοιχα 

ποσοστά.  Η συγκέντρωση ( 288,45 (LAGA) ng/m3) στον 1ο όροφο 

(κλιµακοστάσιο) είναι στο όριο των 300 (ng/m3) που στη Γερµανία θεωρείται ως 

«τιµή στόχος» («target value» ή Richtwerte: RW) για τα PCBs (Benthe et al., 

1992). Η τιµή της συγκέντρωσης στους χώρους του 2ου υπογείου (2.406,19 

(LAGA) ng/m3) είναι 8 φορές µεγαλύτερη από την προαναφερόµενη «τιµή 

στόχο».  ∆ιαφαίνεται από τις ποσοτικές αναλύσεις ότι το υπόγειο, παρά την 

µεγάλη µείωση που σηµειώνεται λόγω της αποµάκρυνσης των µετασχηµατιστών 

παραµένει η πηγή των PCBs στην ατµόσφαιρα του κτιρίου.   

 

   Οι υψηλές συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στο υπόγειο προέρχονται από 

την συνεχή εκποµπή των PCBs από τις επιφάνειες του χώρου λόγω της 

σηµαντικής επιβάρυνσης που υπέστη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

παλαιού µετασχηµατιστή. Οι συγκεντρώσεις που µετρήθηκαν δείχνουν ότι ο 

περαιτέρω καθαρισµός τουλάχιστον του χώρου αυτού είναι επιβεβληµένος για 

µειωθεί η συγκέντρωση στα επίπεδα που ορίζουν η Γερµανική Νοµοθεσία (RW I) 

και το National Institute of Occupational Safety & Health των ΗΠΑ για τον αέρα 

(Benthe et al., 1992).  Ο καθαρισµός του χώρου του υπογείου θα έχει ως 

αποτέλεσµα την µεγαλύτερη µείωση των συγκεντρώσεων και στους άλλους 

ορόφους του κτιρίου. Είναι προφανές ότι η παρακολούθηση της εξέλιξης των 

συγκεντρώσεων µετά την όποια διαδικασία καθαρισµού του χώρου θα δώσει µια 

ακριβή εικόνα της κατάστασης.  

 

 

 

5.1.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση 

 
 Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα του κτιρίου για την αέρια φάση (PUF) κατά 

τη διάρκεια της τρίτης δειγµατοληψίας.  Τα µέλη που βρίσκονται σε παρένθεση 

συνεκλούονται, γι’ αυτό ο ποσοτικός τους προσδιορισµός είναι κοινός. 
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Μέλος 
 2ο υπογειο 1ος όροφος Γραφείο 1ου 3ος όροφος 5ος όροφος 7ος όροφος 9ος όροφος

PCB (10*+4) 3450,46 3789,98 373,98 496,46 166,83 574,48 1614,67 

PCB 6 695,97 1308,31 104,64 141,95 65,61 128,67 281,97 

PCB (8+5*) 14135,29 9229,21 1081,95 1491,21 706,02 1781,83 4201,30 

PCB 18 28276,98 9816,84 692,74 858,98 628,53 1235,12 2024,29 
PCB 15 4430,44 1573,10 184,98 286,18 71,30 197,43 441,73 
PCB 17 4047,31 3547,27 140,03 218,19 47,54 502,38 740,68 

PCB (16+32) 12289,47 3552,45 399,01 523,63 270,38 500,58 671,42 

PCB 26 6105,17 1082,78 111,08 107,27 62,01 90,60 214,76 
PCB 25 1552,69 512,99 19,71 31,23 16,50 50,72 103,39 
PCB 31 50711,11 4660,61 521,43 559,42 298,68 557,63 782,52 
PCB 28 34541,00 4856,15 622,19 619,50 387,32 524,34 725,51 

PCB (20*+33) 24440,92 3993,28 485,88 707,51 356,49 616,51 852,87 
PCB 53 4280,91 826,59 105,88 140,60 64,79 96,60 138,87 
PCB 22 12616,10 1721,83 223,90 262,44 158,11 244,28 424,99 
PCB 45 3934,73 541,79 71,56 89,64 43,88 72,07 106,43 
PCB 52 203556,64 26462,89 5769,14 5123,40 2257,90 3336,27 4067,05 
PCB 49 48121,89 7114,67 1808,09 1576,80 730,69 995,28 1280,10 

PCB (47+48+75*) 13277,48 2528,84 614,90 537,73 329,92 434,81 482,41 
PCB 44 52218,69 6294,99 1664,72 1427,07 766,30 796,08 1220,15 
PCB 37 9631,75 598,92 80,96 139,14 73,30 140,00 222,33 

PCB (59+42) 8962,64 1252,55 257,01 274,18 169,61 218,19 264,97 

PCB (41+64) 39023,29 5962,90 1533,54 1487,63 736,48 877,10 1098,35 

PCB 40 3447,87 483,58 108,85 1515,86 761,34 968,02 102,09 
PCB 63 2147,41 235,02 52,18 56,26 34,26 32,13 46,25 
PCB 74 32849,43 4175,25 1099,65 1116,06 572,98 555,99 848,70 
PCB 70 122079,28 9581,45 2777,31 2494,00 1231,05 1606,94 1954,87 
PCB 66 37685,11 4054,12 1117,46 1206,89 574,38 764,14 882,93 
PCB 95 221895,45 18970,78 5065,60 4462,80 1751,22 2699,09 3194,42 
PCB 91 13650,50 1258,76 212,69 229,05 117,91 181,79 244,62 

PCB (92+84*) 20171,48 1755,31 485,55 463,46 162,76 253,15 325,19 
PCB 89 21885,92 2038,80 443,72 335,64 191,53 291,87 379,49 

PCB (90*+101) 199629,05 13255,21 3696,33 2764,59 1375,74 2143,83 2429,99 
PCB 99 41932,23 3519,44 928,44 896,80 355,50 514,77 638,82 
PCB 97 18579,40 1524,18 412,65 412,86 159,11 229,60 283,46 
PCB 87 37617,31 2934,04 811,94 820,59 298,17 481,54 541,83 
PCB 85 9709,36 766,53 189,66 194,66 70,39 113,02 139,33 
PCB 136 19334,57 1703,32 342,23 343,63 136,93 232,72 306,77 
PCB 110 133115,27 7946,31 2007,97 2124,52 793,74 1238,70 1506,45 
PCB 82 11827,91 747,10 173,80 206,36 79,48 109,64 118,20 
PCB 151 27242,92 1882,98 395,66 376,19 163,95 281,05 352,08 
PCB 135 9817,60 756,72 150,62 158,27 64,24 105,91 135,65 
PCB 149 25970,35 6579,61 1123,85 1297,38 530,43 196,94 237,86 
PCB 118 33327,03 8876,35 1481,21 1892,43 729,64 267,33 351,90 

PCB 146 4301,77 1246,47 151,69 172,51 84,97 35,68 44,45 
PCB 153 20957,96 5926,12 951,19 1130,67 499,58 160,59 200,82 
PCB 105 4745,87 1208,98 203,39 284,32 114,38 39,64 51,29 
PCB 132 8022,06 2345,53 419,13 364,85 186,52 79,33 128,84 
PCB 141 5544,65 1612,88 223,16 263,81 113,62 43,43 57,56 

PCB(138+164*+163*) 19907,73 6184,17 847,74 1101,51 537,47 163,32 209,34 
PCB(158+160*) 3587,15 1015,13 5,22 168,04 75,98 26,55 34,16 

PCB 183 669,21 58,25 120,25 136,81 0,00 3,44 5,39 
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PCB 128 1216,75 505,09 0,00 39,52 0,00 10,41 14,82 

PCB 167 885,77 32,02 0,00 29,92 0,00 4,52 8,39 
PCB 174 1496,59 468,78 52,57 66,40 29,68 12,73 16,77 
PCB 177 1821,25 555,90 65,37 115,50 43,99 14,04 51,70 
PCB 171 809,04 322,10 14,89 42,20 37,09 7,92 12,47 
PCB 156 495,77 698,89 0,00 0,00 76,98 26,87 34,79 
PCB 172 194,47 986,75 0,00 139,22 2,56 26,43 39,19 
PCB 180 2645,63 1006,08 115,08 164,35 93,97 29,74 37,17 
PCB 193 238,14 0,00 0,00 0,00 8,30 0,83 0,00 

PCB (170+190) 1033,45 325,24 41,47 77,75 44,56 15,39 23,26 
PCB 201 294,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 

Σύνολο(pg/m3) 1707219,34 218772,18 43165,07 44765,80 20512,60 27949,25 37965,26 

 

Πίνακας 5.2   Οι συγκεντρώσεις PCBs στην αέρια φάση στους χώρους του 

κτιρίου. 

  

 

 Όπως φαίνεται τα µέλη µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση είναι  τα 

τετραχλωριωµένα PCB 44, 49, 52  και τα πενταχλωριωµένα PCB (90+101), 95, 

110.  Τα µέλη αυτά παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις και στις δύο 

προηγούµενες δειγµατοληψίες, οπότε η παρουσία τους ήταν αναµενόµενη.  Η 

αφθονία των µελών PCB 52 και 101 είναι χαρακτηριστική, σύµφωνα µε 

µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ρυπασµένα κτίρια, µετά από τη 

χρήση εµπορικών µιγµάτων υψηλού βαθµού χλωρίωσης (π.χ. Aroclor 1260, 

Kohler et al., 2002).  Στον 9ο όροφο εκτός από τα παραπάνω µέλη µεγάλη 

αφθονία παρουσιάζουν και λιγότερο χλωριωµένα µέλη όπως τα διχλωριωµένα 

PCB (8+5), (10+4) και τα τριχλωριωµένα PCB 18, (20+33).   

 

 Όσον αφορά την διακύµανση των συγκεντρώσεων της αέριας φάσης 

στους χώρους του κτιρίου παρατηρούµε ότι η υψηλότερη συγκέντρωση 

εντοπίζεται στο χώρο του υπογείου, το οποίο αποτελεί την πηγή των PCBs στην 

ατµόσφαιρα του κτιρίου.  Στην συνέχεια παρατηρείται µία τάση µείωσης των 

συγκεντρώσεων των PCBs µέχρι τον 5ο όροφο, η οποία ακολουθείται από αύξηση 

µέχρι τον 9ο όροφο.  Η διακύµανση αυτή παρατηρήθηκε και για τις τρεις 

δειγµατοληψίες.  Η αυξηµένες συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν στον 9ο 

όροφο, οφείλονται πιθανώς στον ανεπαρκή αερισµό του λόγω της µη χρήσης του.  

Αντίθετα η χαµηλή συγκέντρωση που εντοπίστηκε στον 5ο όροφο οφείλεται στον 

καλό αερισµό λόγω της παρουσίας µεγάλου αριθµού υπαλλήλων.    
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5.1.2.1 Κατανοµή των PCBs στην αέρια φάση 

 
 Η οµαδοποίηση των µελών των PCBs που συνήθως γίνεται ως προς το 

βαθµό χλωρίωσης (αριθµός ατόµων χλωρίου) για όλα τα δείγµατα παρατίθεται 

στον πίνακα 5.3.  Στον πίνακα βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε οµάδας 

στη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην αέρια φάση (συλλεγµένης σε αφρό 

πολυουρεθάνης (PUF)). 

 
 Υπόγειο 1oς Γραφείο 1ου 3oς 5oς 7oς 9oς 

2-Cl 1,33 7,27 4,04 5,40 4,92 9,60 17,23 
3-Cl 10,79 15,70 7,66 9,00 11,21 15,97 17,81 
4-Cl 33,48 31,77 39,34 38,08 40,33 38,48 32,91 
5-Cl 44,99 29,62 37,33 33,70 30,22 30,64 26,88 
6-Cl 8,63 13,94 10,68 12,17 12,04 4,89 4,65 
7-Cl 0,53 1,70 0,95 1,66 1,27 0,40 0,51 
8-Cl 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 
9-Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Πίνακας  5.3  % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση της 

αέριας φάσης. 

 

% Συγκέντρωση στην αέρια φάση
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 Σχήµα 5.1 Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της αέριας φάσης. 
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  Είναι προφανές ότι η κατανοµή των οµόλογων οµάδων παρουσιάζει 

µεγάλη οµοιότητα στην ατµόσφαιρα όλων των ορόφων του κτιρίου.  Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει  ότι η παρουσία PCBs στο κτίριο οφειλόταν σε κοινή πηγή, που 

είναι το υπόγειο.   

 

 Αξιόλογη είναι η σύγκριση της κατανοµής των οµόλογων οµάδων µεταξύ 

της πρώτης, δεύτερης και τρίτης δειγµατοληψίας.  Στην πρώτη δειγµατοληψία 

µεγαλύτερη αφθονία είχαν τα µέλη µε πέντε και έξι άτοµα χλωρίου που σχετίζεται 

µε τη χρήση εµπορικού µίγµατος Clophen A60 και Aroclor 1260 ως διηλεκτρικό 

υγρό στους µετασχηµατιστές.  Στην δεύτερη δειγµατοληψία υπερίσχυσαν τα µέλη 

µε πέντε άτοµα χλωρίου, ενώ είχε αυξηθεί η συνεισφορά των τετραχλωριωµένων 

µελών.  Στην τρίτη δειγµατοληψία σε όλους τους ορόφους υπερισχύουν τα 

τετραχλωριωµένα µέλη και ακολουθούν τα πενταχλωριωµένα.  Εξαίρεση αποτελεί 

το υπόγειο στο οποίο υπερισχύουν τα πενταχλωριωµένα µέλη.  Σε γενικές 

γραµµές παρατηρείται µία µετατόπιση της αφθονίας των µελών προς τα 

λιγότερα χλωριωµένα µέλη. 

 

 Επιπλέον παρατηρούµε ότι η συνεισφορά των πτητικότερων (λιγότερο 

χλωριωµένων) µελών παρουσιάζει αύξηση, η οποία γίνεται µεγαλύτερη όσο 

αποµακρυνόµαστε από τους χώρους του υπογείου.  Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα 

αισθητό στον 9ο όροφο, όπου τα δι- και τριχλωριωµένα µέλη παρουσιάζουν 

αξιόλογο ποσοστό στη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην αέρια φάση. 

 

 Η σηµαντικότερη αιτία των µεταβολών που σηµειώθηκαν στις τρεις 

δειγµατοληψίες είναι η αποµάκρυνση των µετασχηµατιστών µετά την πρώτη 

δειγµατοληψία.  Η αποµάκρυνση της πρωτογενούς πηγής των PCBs, οι διαδικασίες 

εξυγίανσης που έγιναν στους χώρους του υπογείου, καθώς και ο επιµελής 

καθαρισµός και αερισµός των υπόλοιπων ορόφων  είχαν ως συνέπεια την αλλαγή 

της συγκέντρωσης και της κατανοµής των οµόλογων οµάδων. 

 

 Η µετατόπιση προς τα λιγότερο χλωριωµένα µέλη οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στην εκρόφηση από τις επιφάνειες του κτιρίου των πτητικότερων µελών, 

γεγονός που ευνοήθηκε από τις υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούσαν κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης και τρίτης δειγµατοληψίας.  Επιπλέον η απουσία της 
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πρωτογενούς πηγής και άρα της συνεχής εκποµπής PCBs συγκεκριµένης 

κατανοµής (που ευνοούσε τα περισσότερο υποκατεστηµένα µέλη, λόγω της 

σύστασης του εµπορικού µίγµατος που περιείχαν οι µετασχηµατιστές) έχει ως 

αποτέλεσµα την εντονότερη παρουσία των πτητικότερων µελών στην αέρια φάση 

του κτιρίου.   

 

 

 

5.1.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα για τη σωµατιδιακή φάση 

 
 Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας συλλέχθηκαν δείγµατα τόσο της 

αέριας (PUF) όσο και της σωµατιδιακής φάσης (GFF), τα οποία αναλύθηκαν 

ξεχωριστά.  Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα του κτιρίου για την σωµατιδιακή φάση κατά 

τη διάρκεια της τρίτης δειγµατοληψίας. 

 

Μέλος Υπόγειο 1ος όροφος Γραφείο 3ος όροφος 5ος όροφος 7ος όροφος 9ος όροφος 

PCB 6 8,18 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

PCB (8+5*) 49,12 4,14 0,47 0,00 0,00 0,63 2,35 

PCB 18 105,94 8,14 0,94 0,89 0,00 8,41 11,47 
PCB 15 29,36 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 17 56,08 0,88 0,52 0,30 0,00 0,15 0,42 

PCB (16+32) 69,17 7,64 0,62 1,33 0,00 0,00 1,76 

PCB 26 23,36 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 25 16,82 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 31 123,34 10,04 0,91 1,51 0,59 1,45 5,18 
PCB 28 117,22 22,22 1,07 2,21 0,88 1,16 0,00 

PCB (20*+33) 166,05 18,08 1,19 2,01 0,00 1,03 3,38 
PCB 53 23,70 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 22 86,14 14,01 1,14 1,51 0,00 0,80 0,00 
PCB 45 16,65 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 52 4576,39 91,59 13,21 9,06 4,29 13,14 13,82 
PCB 49 1488,89 29,12 3,87 3,01 0,00 4,82 4,82 

PCB (47+48+75*) 469,32 10,47 0,71 1,73 0,00 2,21 2,65 
PCB 44 2016,35 41,04 6,75 4,66 2,25 6,86 7,25 
PCB 37 96,72 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PCB (59+42) 417,16 10,85 1,35 1,44 0,00 1,93 1,94 

PCB (41+64) 1567,49 33,59 6,01 5,46 0,00 7,29 6,11 

PCB 40 190,61 5,30 1,09 4,55 0,00 6,89 6,82 
PCB 63 75,93 1,75 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 
PCB 74 2031,57 32,24 6,15 4,52 0,00 5,35 5,14 
PCB 70 7686,00 99,37 16,69 13,23 2,74 12,59 14,69 
PCB 66 2818,03 60,47 7,64 7,09 1,71 7,07 8,14 
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12054,46 186,26 28,74 27,68 9,22 29,07 47,93 PCB 95 
PCB 91 792,47 17,76 1,07 1,73 1,01 1,99 3,19 

PCB (92+84*) 1164,35 21,87 2,64 2,46 0,00 1,40 5,13 
PCB 89 1533,27 34,32 5,39 4,80 0,00 5,24 6,85 

PCB (90*+101) 15827,50 217,40 20,08 30,59 7,99 20,60 27,99 
PCB 99 3876,66 63,51 9,47 7,86 1,64 8,46 12,63 
PCB 97 2446,29 51,07 7,84 7,51 1,41 5,87 12,07 
PCB 87 4633,36 87,24 11,50 12,61 3,09 12,55 17,77 
PCB 85 1205,19 29,26 3,77 4,19 1,88 4,45 4,69 
PCB 136 2123,03 38,57 3,64 4,67 1,54 4,22 7,33 
PCB 110 28714,06 344,31 38,95 43,40 10,75 33,31 53,69 
PCB 82 1931,08 53,29 5,70 7,73 0,00 5,34 8,44 
PCB 151 3568,16 60,46 6,13 6,99 3,61 6,96 10,38 
PCB 135 1704,82 28,63 3,01 3,14 1,48 2,31 4,31 
PCB 149 2704,15 211,82 40,00 41,14 9,08 5,92 11,55 
PCB 118 4441,61 380,27 66,13 61,11 9,17 8,21 16,30 

PCB 146 535,54 56,62 6,99 8,04 0,00 1,03 2,69 
PCB 153 2952,18 347,40 51,81 61,06 12,54 7,73 14,18 
PCB 105 1319,03 152,08 20,34 25,17 4,98 2,75 5,28 
PCB 132 0,00 144,67 23,22 25,08 5,71 3,49 7,94 
PCB 141 1013,29 104,36 11,85 15,70 2,47 1,90 4,02 

PCB(138+164*+163*) 7390,60 752,26 84,76 121,05 24,38 12,97 27,60 
PCB(158+160*) 867,27 126,90 0,58 19,17 2,63 2,31 3,98 

PCB 183 654,41 59,19 10,91 10,64 0,00 0,54 3,16 
PCB 128 899,82 135,45 8,61 19,62 0,00 0,00 4,38 

PCB 167 420,67 69,88 2,26 1,27 0,00 0,00 1,28 
PCB 174 903,59 117,67 7,99 13,60 4,13 1,88 3,28 
PCB 177 1083,67 152,41 8,38 16,94 12,12 1,69 4,32 
PCB 171 656,83 95,79 3,19 4,43 0,00 1,04 1,45 
PCB 156 2580,41 393,79 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 
PCB 200 62,44 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 172 3085,52 526,27 0,00 0,00 10,23 0,00 0,49 
PCB 197 1,99 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 180 2918,60 490,03 32,93 49,44 6,08 5,81 10,08 
PCB 193 355,65 46,51 3,28 1,73 0,00 0,51 0,41 
PCB 191 91,34 0,00 1,33 1,65 0,00 0,00 0,00 
PCB 199 61,51 8,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PCB (170+190) 1602,94 223,06 8,59 30,30 14,85 5,73 7,48 
PCB 201 313,10 42,86 3,38 9,33 4,65 0,00 2,76 

PCB (196+203) 298,22 40,29 0,00 3,86 1,95 0,27 1,37 
PCB 208 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 195 188,31 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 207 8,31 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 
PCB 194 1085,46 414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PCB 205 70,00 83,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PCB 206 161,00 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο (pg/m3) 144644,05 7014,95 616,17 772,06 181,06 292,53 452,36 

  

Πίνακας 5.4  Συγκεντρώσεις των PCBs στη σωµατιδιακή φάση στους χώρους του 

κτιρίου. 
 

 67



 Όπως φαίνεται το τετραχλωριωµένο PCB 52  και τα πενταχλωριωµένα 

PCB (90+101), 95, 110 που ήταν τα µέλη µε τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην 

αέρια φάση, παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις και στη σωµατιδιακή φάση.  

Ωστόσο πολύ υψηλές συγκεντρώσεις παρουσίασαν περισσότερο χλωριωµένα µέλη 

όπως το πενταχλωριωµένο PCB 118, τα εξαχλωριωµένα  PCBs ( 138+164+163) 

και τα επταχλωριωµένα PCBs 180, (170+190).  Παρατηρείται δηλαδή µία 

µετατόπιση προς τα περισσότερο χλωριωµένα µέλη.  Η µετατόπιση αυτή είναι 

αναµενόµενη καθώς τα λιγότερο πτητικά PCBs (περισσότερο χλωριωµένα) είναι 

αυτά που παραµένουν στην σωµατιδιακή φάση και αναµένεται να εναποτεθούν 

στις επιφάνειες.  

 

 Όσον αφορά την διακύµανση των συγκεντρώσεων της σωµατιδιακής 

φάσης στους χώρους του κτιρίου παρατηρούµε ότι η υψηλότερη συγκέντρωση 

εντοπίζεται στο χώρο του υπογείου, το οποίο αποτελεί την πηγή των PCBs στην 

ατµόσφαιρα του κτιρίου.  Στην συνέχεια παρατηρείται µία τάση µείωσης των 

συγκεντρώσεων των PCBs µέχρι τον 5ο όροφο, η οποία ακολουθείται από αύξηση 

µέχρι τον 9ο όροφο.  Η διακύµανση είναι όµοια µε αυτή που παρατηρήθηκε  στην 

αέρια φάση.   

 

 Παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις των PCBs στην σωµατιδιακή φάση 

είναι πολύ µικρότερες σε σχέση µε την αέρια.  Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλες µελέτες (Simcik et al., 1998; Μανδαλάκης, 2002).  Πιο 

συγκεκριµένα το ποσοστό των PCBs στην σωµατιδιακή φάση σε σχέση µε την 

συνολική ποσότητα τους για τον χώρο του υπογείου είναι 7,8%, για τον πρώτο 

όροφο 3,10%, για το γραφείο του πρώτου ορόφου 1,42%, για τον τρίτο όροφο 

1,69%, για τον πέµπτο όροφο 0,87%, για τον έβδοµο όροφο 1,03% και για τον 

ένατο όροφο 1,17%.  Φαίνεται ότι οι χώροι του υπογείου και του πρώτου ορόφου 

παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό σωµατιδιακής φάσης σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους ορόφους.  Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο αφού οι χώροι αυτοί 

είχαν επιβαρυνθεί σε µεγαλύτερο ποσοστό, λόγω της µικρής απόστασης τους από 

την πηγή των PCBs.    
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5.1.3.1 Κατανοµή των PCBs στη σωµατιδιακή φάση 

 
  Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε 

οµόλογης οµάδας στη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην σωµατιδιακή φάση 

(συλλεγµένης σε φίλτρο ινών υάλου πολυουρεθάνης (GFF)). 

 

 Υπόγειο 1oς Γραφείο 1ου 3oς 5oς 7oς 9oς 
2-Cl 0,07 0,09 0,30 0,00 0,00 0,21 0,52 
3-Cl 0,60 1,37 1,04 1,26 0,81 4,45 4,91 
4-Cl 16,16 6,01 10,30 7,13 6,07 23,30 15,78 
5-Cl 55,27 23,36 35,96 30,68 28,25 47,60 49,07 
6-Cl 18,50 35,22 39,41 42,35 35,04 18,47 22,03 
7-Cl 7,85 24,39 12,43 16,67 26,19 5,88 6,78 
8-Cl 1,44 8,96 0,55 1,71 3,64 0,09 0,91 
9-Cl 0,12 0,60 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 

 

Πίνακας 5.5   % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

σωµατιδιακής φάσης. 
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Σχήµα 5.2 Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

της  σωµατιδιακής φάσης. 

 

 Σε γενικές γραµµές παρατηρείται µια οµοιότητα της κατανοµής των 

οµόλογων οµάδων στην σωµατιδιακή φάση όλων των χώρων του κτιρίου.  Τα µέλη 

που υπερισχύουν είναι τα πέντα- και εξαχλωριωµένα σε αντίθεση µε τα 
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τετραχλωριωµένα µέλη που υπερίσχυαν στην αέρια φάση.  Στα παρακάτω 

γραφήµατα φαίνεται αναλυτικά η διαφοροποίηση της σύστασης αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης ανά όροφο. 
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% Συγκέντρωση γραφείο 1ου 
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% Συγκέντρωση 9ου ορόφου
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Σχήµα 5.3 Γραφήµατα  % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης. 

  

 

  Είναι προφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ της σύστασης των 

δειγµάτων της αέριας φάσης και των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης. Τα 

πλέον χλωριωµένα µέλη είναι αυτά που συνεισφέρουν σηµαντικά στο επίπεδο 

των συγκεντρώσεων της σωµατιδιακής φάσης ενώ τα λιγότερο χλωριωµένα 

είναι αυτά που συνεισφέρουν στη συγκέντρωση των PCBs της αέριας φάσης. 

 

 Η εικόνα αυτή είναι λογική καθώς τα λιγότερο πτητικά και περισσότερο 

βαριά PCBs είναι αυτά που παραµένουν στην σωµατιδιακή φάση. Η 

διαφοροποίηση της σύστασης των µελών των PCBs καταδεικνύει µία τάση 

σχετικής µείωσης των συγκεντρώσεων των λιγότερο πτητικών µελών (µε αριθµό 

χλωρίων > 4) στους ψηλότερους ορόφους µε αντίστοιχη σχετική τάση αύξησης των 

πτητικών µελών (µε αριθµό χλωρίων ≤ 4). 
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5.1.4 Κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης 

 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κατανοµή µιας ένωσης µεταξύ της αέριας 

και της σωµατιδιακής φάσης της ατµόσφαιρας καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

περιβαλλοντική τύχη της, καθώς επηρεάζει την  αποτελεσµατικότητα διεργασιών, 

όπως η υγρή και η ξηρή εναπόθεση, η αποικοδόµηση και η µεταφορά µέσω 

αερίων µαζών (Goss and Schwarzenbach, 1998).  Συνεπώς η µελέτη της είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική. 

 

Για τη µελέτη της κατανοµής, υπολογίστηκαν οι συντελεστές αέριας/ 

σωµατιδιακής κατανοµής (Kp) για τα PCBs και στις δύο φάσεις σύµφωνα µε την 

παρακάτω εξίσωση:  

F
TSPAK P

)(loglog =  

                                        

όπου, F και A είναι οι συγκεντρώσεις της υπό µελέτη ένωσης στο 

φίλτρο GFF και στο PUF, αντίστοιχα, και TSP είναι η συγκέντρωση του συνόλου 

των αιωρούµενων σωµατιδίων της ατµόσφαιρας.  Εξ’ ορισµού, όσο µεγαλύτερος 

είναι ο συντελεστής κατανοµής Kp, τόσο µεγαλύτερη είναι η τάση της ένωσης να 

προσκολλάται στα αιωρούµενα σωµατίδια.  

 

Στην συνέχεια έγινε η συσχέτιση του logKP µε το λογάριθµο της 

πτητικότητας, για τα µέλη  των PCBs.  Η συσχέτιση αυτή υπολογίστηκε µε τη 

χρήση της εξίσωσης: 

logKp = mr⋅log P0
L + br 

 

όπου, P0
L είναι η τάση ατµών της ένωσης σε καθαρή µορφή και mr, br 

είναι η κλίση και η τεταγµένη επί της αρχής, αντίστοιχα (Pankow and Bidleman, 

1992).  Οι τιµές της κλίσης και της τεταγµένης επί της αρχής, οι οποίες 

υπολογίζονται, µπορούν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την 

κατανοµή των ενώσεων µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης της ατµόσφαιρας 

(Pankow and Bidleman, 1992; Goss and Schwarzenbach, 1998). 
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Η µέση τιµή της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών 

κυµάνθηκε από 23-25 0C.  Η τάση ατµών για κάθε δείγµα είναι εξαρτώµενη της 

θερµοκρασίας και υπολογίστηκε για όλα τα µέλη των PCBs (Falconer and 

Bidleman, 1994), λαµβάνοντας υπόψη τη µέση τιµή της θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συλλογής των δειγµάτων.  Οι  τιµές των 

ατµοσφαιρικών πιέσεων δίνονται σε µονάδες Pa και για τα οµόλογα των PCBs 

που λείπουν, υπολογίστηκαν από τον µέσο όρο των γειτονικών τους οµολόγων. 

Στην περίπτωση συνέκλουσης δύο ή περισσοτέρων µελών, η τάση ατµών 

αντιστοιχεί στο µέσο όρο των µελών που συνεκλούονται.  Παρακάτω 

παρατίθενται τα διαγράµµατα συσχέτισης του logKP ως προς το λογάριθµο της 

πτητικότητας για ορισµένους από τους χώρους του κτιρίου που µελετήθηκαν.   
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Γραφείο 1ου y = -0,7597x - 5,7223
R2 = 0,8036
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Ο αριθµός των δεδοµένων αντιστοιχεί στον αριθµό των µελών PCBs τα 

οποία έδωσαν ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις τόσο στην αέρια όσο και στη 

σωµατιδιακή φάση. 

  

Σε όλα τα δείγµατα ο συντελεστής συσχέτισης του logKP σε σχέση µε 

τον logP0 βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός.  Ο συντελεστής R2 

κυµάνθηκε από 0,80-0,94.  Η καλή γραµµική συσχέτιση που υπάρχει είναι 

σύµφωνη µε τη θεωρία του γραµµικού ισόθερµου µοντέλου που περιγράφει την 

κατανοµή των SOCs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης (Pankow, 1987; 

Pankow and Bidleman, 1992). 

 

Παρατηρούµε ότι οι τιµές της κλίσης απέχουν από την θεωρητική τιµή –1.  

Παρά το θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσµατα από µελέτες πεδίου 

(Yamasaki et al., 1982; Pankow, 1987; Ligochi and Pankow, 1989), πολλές 

µελέτες αναφέρονται σε τιµές mr αρκετά διαφορετικές από την τιµή –1 (Foreman 

and Bidleman, 1990; Simcik et al., 1998).  Οι  πιθανοί παράγοντες εξαιτίας των 

οποίων παρατηρείται απόκλιση από την τιµή –1 είναι (Μανδαλάκης, 2002): 

 

 Σφάλµατα δειγµατοληψίας (ρόφηση, εκρόφηση, απώλειες λόγω 

διάσπασης των PCBs πάνω στο φίλτρο κτλ). 

 

  Μεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές κατά τη διάρκεια της 

δειγµατοληψίας, και µεταβολές στη σχετική υγρασία ή στη συγκέντρωση 

των PCBs. 

 

 Η διαφορά µεταξύ της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας 

εξάτµισης. 

 

 H ποσότητα των οργανικών ενώσεων στα σωµατίδια δεν είναι 

ανταλλάξιµη µε την αέρια φάση. 

 

 Aπόκλιση της αέριας/ σωµατιδιακής φάσης από την ισορροπία. 
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5.1.5 Αναφορά σε άλλες µελέτες 

 
 Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στην ατµόσφαιρα εσωτερικών 

χώρων κτιρίων που περιείχαν µετασχηµατιστές, οι οποίες αναφέρουν αυξηµένες 

συγκεντρώσεις σε PCBs.  Μερικές από τις µελέτες αυτές αναφέρονται παρακάτω. 

 
 Σύµφωνα µε τους Oatman και Roy (1986), η συγκέντρωση PCBs στην 

ατµόσφαιρα κτιρίων που περιείχαν µετασχηµατιστές κυµαίνονταν µεταξύ 192 και 

881 ng/m3 (µέσος όρος 457 ng/m3), σε αντίθεση µε τις συγκεντρώσεις σε κτίρια 

που δεν περιείχαν µετασχηµατιστές και κυµαίνονταν µεταξύ 78 και 384 ng/m3 

(µέσος όρος 229 ng/m3).  Σε µελέτη των Wallace et al., (1996) η συγκέντρωση των 

PCBs κυµάνθηκε γύρω στα 310 ng/m3. 

 

 Σε αντίστοιχη µελέτη που έγινε από τους Michaud et al., (1994) η 

συγκέντρωση των PCBs στην ατµόσφαιρα κτιρίου, το οποίο περιείχε 

µετασχηµατιστές (µε µίγµα Aroclor 1260), κυµαινόταν µεταξύ 110 και 490 ng/m3.  

Οι παραπάνω τιµές είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις τιµές που υπολογίστηκαν 

στη συγκεκριµένη εργασία.  Σε άλλες µελέτες αναφέρονται συγκεντρώσεις PCBs 

αρκετά υψηλότερες.  Για παράδειγµα η συγκέντρωση κτιρίου, που περιείχε 

µετασχηµατιστές µε µίγµα Askarel,  βρέθηκε 42.000 ng/m3 στο χώρο του 

µετασχηµατιστή και 300-26.000 ng/m3 στους υπόλοιπους ορόφους.  Σε κτίριο που 

σηµειώθηκε πυρκαγιά στον χώρο του µετασχηµατιστή, οι συγκεντρώσεις 

υπολογίστηκαν στα 140.000 ng/m3 ενώ στους υπόλοιπους ορόφους 100-3.300 

ng/m3 (Michaud et al., 1994). 

 

 Μετά από µελέτη των Schecter και Charles (1990) σε κτίριο που 

σηµειώθηκε πυρκαγιά σε µετασχηµατιστές (1981), που περιείχαν Αroclor 1254, οι 

συγκεντρώσεις κυµαίνονταν στα 280.000 ng/m3 στο χώρο των µετασχηµατιστών 

και 80.000 ng/m3στους πάνω ορόφους.  Μετά τον καθαρισµό και την εξυγίανση 

του κτιρίου, οι συγκεντρώσεις υπολογίστηκαν, 8 χρόνια µετά την πυρκαγιά, στα 18 

ng/m3 στους χώρους του µετασχηµατιστή και 17 ng/m3 στους υπόλοιπους ορόφους 

(1989).  Στην ατµόσφαιρα εργοστασίου παραγωγής µετασχηµατιστών, τα επίπεδα 

κυµαίνονταν πάνω από 13.000 ng/m3 (Kohler et al., 2002).   
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5.2     Κτίριο ιδιωτικής εταιρίας 

 
 Στο κτίριο της ιδιωτικής εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας, όπου 

πραγµατοποιήθηκαν οι δειγµατοληψίες στις 28/6/2003, υπήρχαν εγκατεστηµένοι 

µετασχηµατιστές οι οποίοι λειτουργούσαν στο χώρο του υπογείου.  Συλλέχθηκαν 

πέντε δείγµατα ως ακολούθως: Από ένα δείγµα αέρα στους χώρους του υπογείου, 

ισογείου, 1ου ορόφου, 3ου ορόφου και 5ου ορόφου.  Οι δειγµατοληψίες διήρκησαν 

2-3 ώρες και οι όγκοι ατµοσφαιρικού αέρα κυµάνθηκαν από 66,4 έως 83,3 m3. 

 

 Η µελέτη αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενδεικτική καθώς επέτρεψε 

να εκτιµηθεί η γενική κατάσταση ως προς τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των 

PCBs στον αέρα του κτιρίου της.  Είναι προφανές ότι για να γίνει διεξοδική 

µελέτη των χώρων χρειάζονται περισσότερες δειγµατοληψίες εσωτερικών αλλά 

και του άµεσου εξωτερικού χώρου. Εποµένως οι τιµές που θα αναφερθούν 

παρακάτω είναι ενδεικτικές και η όποια ερµηνεία πρέπει να περιοριστεί ως προς 

τις επεκτάσεις της.  

 

 

5.2.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 
 

 Η συνολική συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης κυµάνθηκε 

από 15,96 ng/m3 έως 235,44 ng/m3.  Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι 

συνολικές συγκεντρώσεις (αέριας και σωµατιδιακής φάσης) των PCBs για κάθε 

όροφο. 
  

Χώρος Λήψης 
∆είγµατος 

Υπόγειο Ισόγειο 1ος 
όροφος 

3ος 
όροφος 

5ος 
όροφος 

Συγκέντρωση 
(ng/m3) 

235,44 15,96 30,80 27,02 60,62 

 

Πίνακας 5.6  Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την αέρια και σωµατιδιακή φάση 

στην ατµόσφαιρα του κτιρίου. 
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 Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο κτίριο της  είναι σαφώς 

υψηλότερες (57-170 φορές στους ορόφους και 685 φορές στο υπόγειο) από αυτές 

που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα της Αθήνας (Mandalakis et al., 2002).  Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη εσωτερικής πηγής PCBs. 

  

Όµως τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν είναι σαφώς 

χαµηλότερα στους ορόφους (0,02-0,06 µg/m3) και λίγο χαµηλότερα στο υπόγειο 

(0,24 µg/m3) από την τιµή (RW I) των 0,30 µg/m3 και 1,00 µg/m3  που δίνουν 

αντίστοιχα ως επιθυµητή ανώτατη συγκέντρωση η Γερµανική Νοµοθεσία και το 

National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH) των ΗΠΑ για τον 

αέρα (Benthe et al., 1992).  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί η πολύ καλή εικόνα που παρουσίασαν οι 

µετασχηµατιστές στο κτίριο σε σχέση µε αυτή του κτιρίου της δηµόσιας υπηρεσίας 

που εξετάσαµε. Παρ’ όλα αυτά µε τη πάροδο του χρόνου και την γήρανση των 

υλικών πιθανώς να υπάρξει σηµαντικότερη διαφυγή PCBs προς την ατµόσφαιρα.  

Για το λόγο αυτό θα ήταν απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:  

 

 Ο σχεδιασµός αποµάκρυνσης των µετασχηµατιστών και την αναπλήρωσή 

τους µε άλλους που δεν περιέχουν PCBs σε περίοδο που το κτίριο θα 

υπολειτουργεί (π.χ. Αύγουστος). 

  Η διεξαγωγή δειγµατοληψιών κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για τον 

προσδιορισµό των συγκεντρώσεων (τυχόν αύξησή τους) των PCBs στους 

χώρους του κτιρίου. 

  Η διεξαγωγή κάποιων συµπληρωµατικών δειγµατοληψιών εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτιρίου και την λήψη δείγµατος από το υγρό του 

µετασχηµατιστή για να γίνει δυνατή η πλήρης επιβεβαίωση της σχέσης της 

παρουσίας των PCBs στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων του κτιρίου 

µε την παρουσία του µετασχηµατιστή. 
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5.2.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα του κτιρίου για την αέρια και σωµατιδιακή 

φάση. 

 

Μέλος υπόγειο Ισόγειο 1ος όροφος 3ος όροφος 5ος όροφος 
PCB (10*+4) 16827,93 832,93 326,23 1994,48 3359,33 

PCB 6 5908,05 385,63 397,48 758,98 1370,46 
PCB (8+5*) 35228,31 1592,63 2823,33 3453,49 6491,53 

PCB 11 194,81 152,19 203,35 268,94 516,38 
PCB 18 25716,51 2026,25 3186,22 4161,14 7360,76 
PCB 15 4637,03 167,94 377,93 690,79 1520,23 
PCB 17 10283,33 788,85 1234,57 1456,75 2923,77 

PCB (24+27) 76,85 168,24 202,13 9,74 21,42 

PCB (16+32) 8989,70 818,71 1010,21 1397,94 2795,44 

PCB 26 2132,16 180,57 387,35 316,52 712,86 

PCB 25 841,95 114,30 184,24 87,75 243,47 
PCB 31 8766,99 740,24 1615,22 1406,56 3621,51 
PCB 28 9576,07 922,93 1724,56 1447,22 4078,81 

PCB (20*+33) 6910,24 612,67 1175,29 955,20 2586,90 
PCB 53 415,24 62,08 143,79 151,48 207,64 
PCB 22 2747,81 298,89 569,87 294,49 894,48 
PCB 45 428,72 44,91 93,41 84,37 214,44 
PCB 52 10401,81 608,94 2757,02 759,04 2136,85 
PCB 49 3991,02 283,09 897,67 537,81 1490,92 

PCB (47+48+75*) 1746,33 188,08 351,09 344,00 926,38 
PCB 44 3964,63 220,34 820,79 175,18 1056,85 
PCB 37 920,48 83,32 158,89 162,50 349,47 

PCB (59+42) 1091,39 63,19 214,70 208,12 557,67 

PCB (41+64) 4137,21 335,89 708,57 656,71 1575,89 

PCB 40 317,32 14,51 36,94 51,68 130,56 
PCB 63 47,02 26,51 25,00 27,39 66,41 
PCB 74 1553,44 82,63 255,10 222,28 494,73 
PCB 70 5364,87 211,78 859,89 496,77 1102,01 
PCB 66 1292,64 188,99 410,38 503,23 1077,74 
PCB 95 5946,35 468,02 1157,57 563,97 1160,04 
PCB 91 666,12 30,85 162,21 57,11 92,71 

PCB (92+84*) 927,76 52,35 175,13 79,74 150,98 
PCB 89 1192,94 25,26 187,83 78,16 159,16 

PCB (90*+101) 5671,69 265,89 1093,31 516,27 1043,03 
PCB 99 1733,21 45,88 380,21 147,84 297,79 
PCB 97 1212,33 43,18 278,26 78,62 183,87 
PCB 85 660,82 49,77 113,47 41,27 106,89 

PCB 136 1629,99 61,35 143,48 115,38 315,38 
PCB 110 5240,64 216,02 861,79 357,26 853,18 
PCB 82 516,82 0,00 82,84 29,67 80,98 

PCB 151 1667,02 85,93 131,60 131,87 389,26 
PCB 135 632,26 18,76 44,88 45,65 111,37 
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PCB 123 254,10 0,00 34,96 10,86 26,93 
PCB 149 4981,50 235,82 381,25 354,18 1026,14 
PCB 118 3170,36 117,96 396,74 201,11 586,39 
PCB 146 481,85 17,45 28,32 24,94 90,30 
PCB 153 4339,54 339,90 334,14 262,86 892,73 
PCB 105 1183,75 59,30 144,88 55,64 171,58 
PCB 132 1628,68 125,41 165,22 105,79 269,65 
PCB 141 754,89 27,31 51,57 33,83 125,31 

PCB(138+164*+163*) 6412,53 449,34 468,15 285,55 1114,64 
PCB(158+160*) 615,07 31,33 44,28 25,11 101,76 

PCB 183 518,20 9,44 19,94 0,00 0,00 
PCB 128 607,02 27,26 44,90 14,82 61,28 
PCB 167 297,57 41,83 15,41 7,50 46,18 
PCB 174 405,49 39,83 14,72 16,19 64,69 
PCB 177 625,79 0,00 21,62 24,43 108,92 
PCB 171 311,61 0,00 16,26 7,85 53,40 
PCB 156 372,24 33,75 29,52 9,23 55,51 
PCB 200 53,43 0,00 1,04 0,00 0,00 
PCB 172 68,78 6,65 1,11 0,28 8,32 
PCB 197 23,66 11,73 0,74 0,33 5,73 
PCB 180 1631,15 225,05 81,30 48,76 299,39 
PCB 193 174,12 29,39 6,57 8,72 22,89 
PCB 191 40,78 4,24 0,00 0,80 8,69 
PCB 199 48,78 0,00 1,66 0,82 9,55 

PCB (170+190) 1118,67 218,54 76,58 19,85 168,16 
PCB 201 139,14 9,18 3,64 3,12 25,85 

PCB (196+203) 228,51 21,81 10,56 6,31 40,59 
PCB 208 3,47 0,00 0,89 0,00 3,59 
PCB 195 91,62 20,56 3,51 6,70 10,71 
PCB 207 3,73 0,00 0,00 0,00 1,16 
PCB 194 147,35 41,42 14,75 3,05 20,09 
PCB 205 12,65 22,29 1,40 3,95 2,34 
PCB 206 13,69 0,00 0,00 0,00 9,50 

Σύνολο (pg/m3) 235441,73 15962,32 30797,29 27023,36 60622,66 
 

Πίνακας 5.7  Συγκεντρώσεις των PCBs στην αέρια και σωµατιδιακή φάση στους 

χώρους του κτιρίου. 

 

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία σε όλους 

τους χώρους του κτιρίου, είναι τα διχλωριωµένα PCB(10+4), (8+5), τα 

τριχλωριωµένα PCB 18, 17, (16+32), 31, 28 και το τετραχλωριωµένο PCB 52.  Η 

αφθονία των µελών PCB 28 και 52 είναι χαρακτηριστική, σύµφωνα µε µελέτες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε ρυπασµένα κτίρια, µετά από τη χρήση εµπορικών 

µιγµάτων χαµηλού βαθµού χλωρίωσης (π.χ. Aroclor 1248, Kohler et al., 2002).   

 

 Όσον αφορά την διακύµανση των συγκεντρώσεων στους χώρους του 

κτιρίου παρατηρούµε ότι η υψηλότερη συγκέντρωση εντοπίζεται στο χώρο του 

υπογείου.  Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι οι µετασχηµατιστές, που 

στεγάζονται στο υπόγειο, αποτελούν την πηγή των PCBs στην ατµόσφαιρα του 
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κτιρίου.  Στην συνέχεια παρατηρείται µία έντονη µείωση των συγκεντρώσεων των 

PCBs στο ισόγειο, η οποία οφείλεται στο πολύ καλό αερισµό του ορόφου αυτού, 

λόγω της ύπαρξης της εισόδου του κτιρίου στον συγκεκριµένο χώρο.  Η τάση αυτή 

συνεχίζει µέχρι τον 3ο όροφο και ακολουθείται µε αύξηση στον 5ο και τελευταίο 

όροφο του κτιρίου. Η αυξηµένες συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν στον 5ο 

όροφο, οφείλονται πιθανώς στον ανεπαρκή αερισµό του.   

 

 

 

5.2.2.1 Κατανοµή των PCBs στην ατµόσφαιρα του κτιρίου 

 
 Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε οµόλογης 

οµάδας στη συνολική συγκέντρωση των PCBs. 

 

 

 5ος όροφος 3ος όροφος 1ος όροφος Ισόγειο Υπόγειο 
2-Cl 21,87 26,52 13,40 19,62 26,67 
3-Cl 42,21 43,28 37,17 42,32 32,69 
4-Cl 18,21 15,61 24,59 14,60 14,76 
5-Cl 8,67 8,77 17,79 9,34 13,05 
6-Cl 7,59 5,24 6,11 9,37 10,37 
7-Cl 1,25 0,49 0,80 3,96 2,13 
8-Cl 0,19 0,09 0,12 0,80 0,32 
9-Cl 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

Πίνακας  5.8   % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

αέριας και σωµατιδιακής φάσης. 
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% Συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα του κτιρίου
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Σχήµα 5.5 Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

της  ατµόσφαιρας του κτιρίου. 

 

 

 Η οµαδοποίηση που γίνεται ως προς το βαθµό χλωρίωσης (αριθµός 

ατόµων χλωρίου) για όλα τα δείγµατα παρατίθεται στο σχήµα 5.4.  Όπως φαίνεται, 

η κατανοµή των οµόλογων οµάδων παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα στην 

ατµόσφαιρα όλων των ορόφων του κτιρίου.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει  ότι η 

παρουσία PCBs στο κτίριο οφειλόταν σε κοινή πηγή, που είναι το υπόγειο.   

 

 Οι σηµαντικότερες κατηγορίες PCBs στον αέρα είναι τα δι-, τρι- και 

τέτρα-χλωριωµένα διφαινύλια.  Αν συγκρίνουµε τα δεδοµένα του κτιρίου για τον 

αέρα µε αντίστοιχη µελέτη (Mandalakis et al., 2002) που διεξήχθη στην 

ατµόσφαιρα της Αθήνας (στο κέντρο και σε παράκτιες περιοχές) θα διαπιστώσουµε 

ότι  υπάρχει κάποια οµοιότητα ως προς τη σύσταση των PCBs.  Στο παρακάτω 

γράφηµα γίνεται η σύγκριση της % συγκέντρωσης των PCBs, ανά οµόλογη οµάδα, 

στην ατµόσφαιρα του Θησείου και της ιδιωτικής εταιρίας. 
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% Συγκέντρωση ατµόσφαιρας 
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Σχήµα  5.6 Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

της  ατµόσφαιρας του Θησείου και του κτιρίου. 

 

 

 Στην ατµόσφαιρα της Αθήνας υπερισχύουν τα τρι-χλωριωµένα και τέτρα- 

χλωριωµένα διφαινύλια (χαρακτηριστικό για την ατµόσφαιρα των πόλεων). Σε 

αντίθεση, µε την ατµόσφαιρα εξωτερικών χώρων, στο συγκεκριµένο κτίριο η 

αναλογία των δι-χλωριωµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  

 

 Η σύγκριση µε προηγούµενη µελέτη που διεξήχθη στους χώρους κτιρίου 

δηµόσιας υπηρεσίας (Αποστολάκη, 2004) όπου υπερισχύουν τα πέντα- και 

εξαχλωριωµένα διφαινύλια, δείχνει την χρήση διαφορετικών µιγµάτων Clophen ή 

Aroclor. 

 

 

5.2.3 Συσχέτιση µε εµπορικά µίγµατα 

 
 Για να διαπιστωθεί το είδος του εµπορικού µίγµατος που 

χρησιµοποιήθηκε και αποτέλεσε την πηγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας του 

κτιρίου, έγινε συσχέτιση της κατανοµής των PCBs της ατµόσφαιρας όλων των 

ορόφων (µε έµφαση στην κατανοµή του υπογείου) µε γνωστά εµπορικά µίγµατα.   
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 5oς όροφος 3ος όροφος 1ος όροφος Ισόγειο Υπόγειο 
      

Aroclor 1221 0,225 0,371 -0,169 0,155 0,530 
Aroclor 1232 0,902 0,921 0,772 0,834 0,905 
Aroclor 1016 0,962 0,909 0,909 0,928 0,809 
Aroclor 1242 0,883 0,828 0,942 0,830 0,739 
Aroclor 1248 0,429 0,344 0,712 0,348 0,319 
Aroclor 1254 -0,224 -0,257 0,109 -0,228 -0,112 
Aroclor 1260 -0,578 -0,615 -0,621 -0,491 -0,565 
Aroclor 1262 -0,665 -0,681 -0,745 -0,580 -0,721 
Clophen A30 0,974 0,936 0,919 0,939 0,850 
Clophen A40 0,180 0,085 0,563 0,085 0,043 
Clophen A50 -0,205 -0,215 0,051 -0,221 -0,001 
Clophen A60 -0,275 -0,355 -0,424 -0,053 -0,034 

Sovol -0,342 -0,336 -0,039 -0,391 -0,173 
TCB 0,909 0,837 0,934 0,864 0,716 

Delor 123 0,020 0,276 -0,575 0,048 0,555 
Delor 103 0,929 0,840 0,958 0,920 0,685 

 

Πίνακας 5.9 Συσχέτιση της κατανοµής των PCBs της ατµόσφαιρας µε γνωστά 

εµπορικά µίγµατα.   

 

Η διερεύνηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των δειγµάτων που 

συλλέχθηκαν στο κτίριο έδειξε ότι τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια που 

προσδιορίστηκαν συσχετίζονται κατά 85-90% µε το προϊόντα Aroclor 1232 

και Clophen A30. Τα εν λόγω µίγµατα έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί ως 

συστατικά των υγρών των µετασχηµατιστών.  Ωστόσο η ανάλυση των δειγµάτων 

αυτών δεν επιτρέπει την εξαγωγή τελειωτικών συµπερασµάτων αν δεν ελεγχθεί 

και ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου αλλά και το υγρό του µετασχηµατιστή στο 

υπόγειο.  

 

5.2.4 Αναφορά σε άλλες µελέτες 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο 

κτίριο είναι σαφώς υψηλότερες (57-170 φορές στους ορόφους και 685 φορές στο 

υπόγειο) από αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα της Αθήνας. Ωστόσο  

οι συγκεντρώσεις των PCBs στο κτίριο είναι αρκετά χαµηλότερες από αυτές που 
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προσδιορίστηκαν στο παρελθόν σε εργασιακούς χώρους παραγωγής και χρήσης 

των PCBs (Εργοστάσιο όπου γινόταν χρήση PCBs στη Μασαχουσέτη – ΗΠΑ: 

0,1-6 mg/m3, εργοστάσιο κατασκευής µετασχηµατιστών και πυκνωτών - ΗΠΑ: 5-

7 mg/m3) (Erickson, 1997). 

    

  Για να συγκρίνουµε καλύτερα το εύρος των συγκεντρώσεων που 

προσδιορίστηκαν στο κτίριο πρέπει να το συγκρίνουµε αυτό που προσδιορίστηκε 

σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους είτε υπήρχαν υλικά κατασκευής 

(µονωτικά) είτε εξοπλισµός που περιείχε PCBs (µετασχηµατιστές).  Σε σχολεία, 

στη Γερµανία, στα οποία χρησιµοποιήθηκαν µονωτικά υλικά που περιείχαν PCBs 

και θεωρήθηκαν ως ρυπασµένα από αυτά η µέση συγκέντρωση προσέγγισε το 1 

µg/m3 (Gabrio et al., 2000).  Η ανάλυση του αίµατος των δασκάλων που 

εργάζονταν σε αυτά έδειξε ότι η συγκέντρωσή των δι- και τρι- χλωριωµένων 

PCBs (PCB 28 και PCB 52) που είχαν υψηλή συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα 

των χώρων των εν λόγω σχολείων, ήταν υψηλότερη από αυτή που µετρήθηκε στο 

αίµα δασκάλων που εργαζόταν σε µη-ρυπασµένα σχολεία ως προς τα PCBs. 

Όµως γενικότερα δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές σε σχέση µε τα περισσότερο 

χλωριωµένα PCBs (PCBs 101,138,153, 180).  

 

Στην µελέτη των Vorhess et al., (1997) υποδεικνύεται ότι όταν οι 

συγκεντρώσεις των PCB 28 και PCB 52 είναι χαµηλότερες των 0,5 µg/m3 δεν 

πρέπει να αναµένεται υψηλή συγκέντρωση PCBs σε βιολογικά υγρά (πχ. αίµα) 

των ατόµων που εκτίθενται σε αυτές. Οι συγκεντρώσεις στο κτίριο της ιδιωτικής 

εταιρίας είναι σαφώς χαµηλότερες από τις προαναφερόµενες τιµές που 

υποδεικνύονται στην παραπάνω µελέτη.  
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5.3 Κτίριο Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
 Οι δειγµατοληψίες στο κτίριο του Παν.Κρήτης στο Ηράκλειο έγιναν 

από 5/12/2003 έως 9/2/2004 σε τρία γραφεία του κτιρίου και στον περιβάλλοντα 

εξωτερικό χώρο. Στο υπόγειο του κτιρίου λειτουργούν µετασχηµατιστές, οι 

οποίοι δεν περιέχουν εµπορικό µίγµα PCBs.  Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF (αέρια 

φάση) και GFF (σωµατιδιακή φάση).  Οι δειγµατοληψίες διήρκησαν 6 ώρες και 

οι όγκοι ατµοσφαιρικού αέρα κυµάνθηκαν από 113 έως 167 m3. 

 

 

 

5.3.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

 
 Η συνολική συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

κυµάνθηκε για τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου στα 0,16 ng/m3 ενώ για τους 

εσωτερικούς χώρους από 2,18 έως 4,48 ng/m3.  Στον παρακάτω πίνακα 

περιλαµβάνονται οι συνολικές συγκεντρώσεις (αέριας και σωµατιδιακής φάσης) 

των PCBs για κάθε χώρο. 
 

  

Χώρος Λήψης 
∆είγµατος 

Γραφείο 
1 

Γραφείο 
2 

Γραφείο 
3 

Εξωτερικός 
χώρος  

Συγκέντρωση 
(ng/m3) 

2,33 2,18 4,48 0,16 

 

Πίνακας 5.10 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την αέρια και σωµατιδιακή φάση 

του κτιρίου. 

 

 Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο κτίριο της είναι σαφώς 

υψηλότερες ( 13- 28 φορές ) από αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα 

του εξωτερικού χώρου του κτιρίου.  Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί και σε 

µελέτες κτιρίων που δεν περιέχουν εσωτερική πηγή PCBs (MacLeod, 1981). 
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 Επιπλέον τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν είναι πολύ 

χαµηλότερα στους ορόφους από την τιµή (RW I) των 0,30 µg/m3 και 1,00 µg/m3  

που δίνουν αντίστοιχα ως επιθυµητή ανώτατη συγκέντρωση η Γερµανική 

Νοµοθεσία και το National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH) 

των ΗΠΑ για τον αέρα.  

 

 

5.3.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων του κτιρίου για την 

αέρια φάση. 

 

Μέλος  Γραφείο 1 Γραφείο 2 Γραφείο 3 
PCB 6 93,22 181,33 204,88 

PCB (8+5*) 553,26 866,07 1096,78 

PCB 18 526,52 152,33 688,85 

PCB 17 202,32 212,48 411,96 

PCB (16+32) 183,56 72,96 0,00 

PCB 26 0,00 0,00 61,38 

PCB 31 88,69 26,42 73,61 
PCB 28 90,18 29,00 48,72 

PCB (20*+33) 179,99 191,96 272,46 
PCB 22 72,88 196,86 85,15 
PCB 45 0,00 13,77 7,61 
PCB 52 38,27 10,79 72,07 
PCB 49 19,21 8,98 40,21 

PCB(47+48+75*) 27,92 13,22 28,87 
PCB 44 0,00 10,70 7,85 
PCB 37 0,00 0,00 50,43 

PCB (59+42) 0,00 0,00 12,40 

PCB (41+64) 22,20 12,48 44,10 

PCB 74 11,94 6,72 26,70 
PCB 70 22,31 13,88 56,54 
PCB 66 27,27 15,18 51,48 
PCB 95 25,13 11,17 77,11 
PCB 91 0,00 0,00 3,62 

PCB (92+84*) 0,00 0,00 11,04 
PCB 89 0,00 0,00 4,95 

PCB (90*+101) 20,31 13,10 80,23 
PCB 99 7,17 3,92 22,61 
PCB 97 0,00 0,00 11,42 
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PCB 136 1,37 0,88 6,71 
PCB 110 18,21 14,62 65,78 
PCB 151 0,00 0,00 24,55 
PCB 135 0,00 0,00 5,52 
PCB 149 8,63 12,84 115,58 
PCB 118 9,79 10,15 59,83 

PCB 146 0,00 0,00 9,12 
PCB 153 9,53 19,62 140,48 
PCB 105 0,00 3,25 12,35 
PCB 132 3,96 5,96 0,00 
PCB 141 0,00 0,00 13,05 

PCB(138+164*+163*) 9,41 24,05 157,41 
PCB(158+160*) 1,65 2,11 15,83 

PCB 128 0,00 0,00 10,23 

PCB 167 0,00 0,00 7,29 

PCB 174 0,00 0,00 11,78 
PCB 177 0,00 0,00 34,93 
PCB 171 0,00 0,00 10,41 
PCB 156 0,00 0,00 4,94 
PCB 180 3,17 6,31 48,42 

PCB (170+190) 22,45 0,00 33,63 
PCB 201 0,00 0,00 6,55 

PCB (196+203) 0,00 0,00 5,96 

Σύνολο (pg/m3) 2310,23 2173,08 4393,04 
 

Πίνακας 5.11  Συγκεντρώσεις των PCBs στην αέρια φάση στους εσωτερικούς 

χώρους του κτιρίου. 

 

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία σε όλους 

τους χώρους του κτιρίου, είναι τα διχλωριωµένα PCB 6, (8+5), και τα 

τριχλωριωµένα PCB 17, 18, (20+33) και 22.   

 

 Το γραφείο 3 παρουσιάζει την µεγαλύτερη συγκέντρωση σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους χώρους του κτιρίου. Επιπλέον παρατηρούµε ότι στο συγκεκριµένο 

χώρο ανιχνεύονται PCBs τα οποία δεν εντοπίζονται στα υπόλοιπα γραφεία. 

 

 

5.3.2.1 Κατανοµή των PCBs στην αέρια φάση 

 
 Η οµαδοποίηση των µελών των PCBs που συνήθως γίνεται για τα 

δείγµατα εσωτερικών χώρων παρατίθεται στον πίνακα 5.12.  Στον πίνακα 

βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση των 

PCBs στην αέρια φάση (συλλεγµένης σε αφρό πολυουρεθάνης (PUF)). 
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  Γραφείο 1 Γραφείο 2 Γραφείο 3 
2-Cl 27,98 48,20 29,63 
3-Cl 58,18 40,59 38,53 
4-Cl 7,32 4,86 7,92 
5-Cl 3,49 2,59 8,03 
6-Cl 1,50 3,01 11,62 
7-Cl 1,11 0,29 3,17 
8-Cl 0,00 0,00 0,28 

  
 

 

  

 

Πίνακας 5.12   % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση της 

αέριας φάσης. 
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Σχήµα 5.7  Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συγκέντρωση της αέριας 

φάσης της ατµόσφαιρας του κτιρίου. 

 

 

 Όπως φαίνεται από το γράφηµα, η κατανοµή των οµόλογων οµάδων 

παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα στην ατµόσφαιρα των χώρων του κτιρίου που 

µελετήθηκαν.  Οι σηµαντικότερες κατηγορίες PCBs στον αέρα είναι τα δι- και τρι-

χλωριωµένα διφαινύλια. 
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5.3.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την σωµατιδιακή φάση 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων του κτιρίου για τη 

σωµατιδιακή φάση. 

 
Μέλος Γραφείο 1 Γραφείο 2 Γραφείο 3
PCB 6 0,00 0,00 0,85 

PCB (8+5*) 0,00 0,00 0,78 

PCB 18 0,00 0,00 0,91 

PCB 17 0,00 0,00 0,63 

PCB (16+32) 0,00 0,00 0,54 

PCB 31 0,42 0,00 1,27 
PCB 28 0,56 0,00 1,13 

PCB (20*+33) 0,49 0,00 1,60 
PCB 22 0,40 0,00 0,52 
PCB 52 0,95 0,00 2,00 
PCB 49 0,46 0,00 1,05 

PCB (47+48+75*) 0,34 0,00 0,73 
PCB 44 0,46 0,00 1,05 

PCB (41+64) 0,71 0,00 1,10 

PCB 74 0,48 0,13 1,32 
PCB 70 1,19 0,35 2,76 
PCB 66 1,36 0,34 3,34 
PCB 95 1,03 0,48 3,09 

PCB (90*+101) 1,27 0,57 0,00 
PCB 99 0,43 0,00 0,00 
PCB 136 0,00 0,08 0,00 
PCB 110 1,34 1,15 3,46 
PCB 82 0,35 0,00 3,42 
PCB 123 0,00 0,00 6,63 
PCB 149 1,66 0,81 3,79 
PCB 118 1,35 0,86 4,12 

PCB 153 1,15 0,95 5,69 
PCB 105 0,89 0,38 4,60 
PCB 132 0,00 0,42 0,00 

PCB(138+164*+163*) 2,65 2,27 9,47 
PCB(158+160*) 0,19 0,18 0,48 

PCB 174 0,00 0,00 7,10 
PCB 200 0,00 0,00 11,84 
PCB 180 1,10 2,41 2,26 

PCB (170+190) 0,00 2,81 0,00 

Σύνολο  23,03 14,68 90,20 
 

Πίνακας 5.13 Συγκεντρώσεις των PCBs στη σωµατιδιακή φάση στους 

εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. 
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 Το γραφείο 3 παρουσιάζει την µεγαλύτερη συγκέντρωση σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους χώρους του κτιρίου και στη σωµατιδιακή φάση. Επιπλέον 

παρατηρούµε ότι στο συγκεκριµένο χώρο ανιχνεύονται PCBs τα οποία δεν 

εντοπίζονται στα υπόλοιπα γραφεία. 

  

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία 

παρουσιάζουν µικρές αποκλείσεις µεταξύ των χώρων του κτιρίου.  Για το γραφείο 

1 είναι τα πενταχλωριωµένα PCB (90+101), 110, 118  τα εξαχλωριωµένα PCB 

(138+164+163), 149, 153 και το επταχλωριωµένο PCB180.  Για το γραφείο 2 εκτός 

από τα παραπάνω µέλη µεγάλη συγκέντρωση παρουσιάζει και το επταχλωριωµένο 

PCB (170+190).  Για το γραφείο 3 τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία είναι τα 

πενταχλωριωµένα PCB 82, 110, 118, 123 τα εξαχλωριωµένα PCB (138+164+163), 

149, 153, το επταχλωριωµένο PCB 174 και το οκταχλωριωµένο PCB 200.  

Παρατηρείται και σε αυτήν την περίπτωση µία µετατόπιση προς τα 

περισσότερο χλωριωµένα µέλη σε σχέση µε τα µέλη που υπερισχύουν στην 

αέρια φάση.  Η µετατόπιση αυτή, όπως έχει εξηγηθεί και σε προηγούµενη 

παράγραφο, είναι αναµενόµενη.  

 

 Επιπλέον παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις των PCBs στην 

σωµατιδιακή φάση είναι πολύ µικρότερες σε σχέση µε την αέρια..  Πιο 

συγκεκριµένα το ποσοστό των PCBs στην σωµατιδιακή φάση σε σχέση µε την 

συνολική ποσότητα τους για τον χώρο του γραφείου 1 είναι 0,8%, για το γραφείο 2 

είναι 0,46% και για το γραφείο 3 είναι 2%. 

 

 

5.3.3.1 Κατανοµή των PCBs στη σωµατιδιακή φάση 

 
 Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε 

οµόλογης οµάδας στη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην σωµατιδιακή φάση 

(συλλεγµένης σε φίλτρο ινών υάλου πολυουρεθάνης (GFF)). 
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Γραφείο 1 Γραφείο 2 Γραφείο 3

2-Cl 0,00 0,00 1,82 
3-Cl 8,09 0,00 7,33 
4-Cl 26,31 6,62 14,81 
5-Cl 28,94 29,49 25,84 
6-Cl 27,33 35,17 21,10 
7-Cl 4,78 25,60 13,05 
8-Cl 0,52 0 14,21 

 
Πίνακας 5.14 % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

σωµατιδιακής φάσης. 

 

 

% Συγκέντρωση στη σωµατιδιακή φάση
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Σχήµα  5.8  Γράφηµα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση 

της  σωµατιδιακής φάσης. 

 

Σε γενικές γραµµές παρατηρείται ότι τα µέλη που υπερισχύουν είναι τα 

πέντα- και εξαχλωριωµένα σε αντίθεση µε τα δι- και τριχλωριωµένα µέλη που 

υπερίσχυαν στην αέρια φάση.  Στο γραφείο 1 µεγάλη αφθονία παρουσιάζουν και τα 

τετραχλωριωµένα PCBs, στο γραφείο 2 τα επταχλωριωµένα PCBs ενώ στο γραφείο 

3 τα έπτα- και τα οκταχλωριωµένα.   

 

Στα παρακάτω γραφήµατα φαίνεται αναλυτικά η διαφοροποίηση της 

σύστασης αέριας και σωµατιδιακής φάσης ανά γραφείο. 
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Γραφείο 2
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Γραφείο 3
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Σχήµα  5.9 Γραφήµατα  % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης. 
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 Η διαφοροποίηση µεταξύ της σύστασης των δειγµάτων της αέριας φάσης 

και των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης είναι προφανής.  Τα πλέον 

χλωριωµένα µέλη είναι αυτά που συνεισφέρουν σηµαντικά στο επίπεδο των 

συγκεντρώσεων της σωµατιδιακής φάσης ενώ τα λιγότερο χλωριωµένα είναι 

αυτά που συνεισφέρουν στη συγκέντρωση των PCBs της αέριας φάσης. 

 

 

 

 

5.3.4 Κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης 

  

 Υπολογίστηκαν οι συντελεστές αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής (Kp) για 

τα PCBs και κατόπιν έγινε η συσχέτιση του logKP µε το λογάριθµο της 

πτητικότητας, ώστε να µελετηθεί η κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης. 

 
Η µέση τιµή της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών 

κυµάνθηκε από 15-20 0C.  Η τάση ατµών για κάθε δείγµα είναι εξαρτώµενη της 

θερµοκρασίας και υπολογίστηκε για όλα τα µέλη των PCBs (Falconer and 

Bidleman, 1994), λαµβάνοντας υπόψη τη µέση τιµή της θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συλλογής των δειγµάτων.  Παρακάτω 

παρατίθενται τα διαγράµµατα συσχέτισης του logKP ως προς το λογάριθµο της 

πτητικότητας για όλους τους χώρους του κτιρίου που µελετήθηκαν.   
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Γραφείο 1 y = -0,8163x - 5,4758
R2 = 0,8839
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Γραφείο 2 y = -0,577x - 4,5792
R2 = 0,8099
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Γραφείο 3 y = -0,5506x - 5,0159
R2 = 0,6329
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Σχήµα 5.10 ∆ιαγράµµατα συσχέτισης του logKP ως προς το λογάριθµο 

της πτητικότητας. 

 

Ο αριθµός των δεδοµένων αντιστοιχεί στον αριθµό των µελών PCBs τα 

οποία έδωσαν ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις τόσο στην αέρια όσο και στη 

σωµατιδιακή φάση. 

  

Σε όλα τα δείγµατα ο συντελεστής συσχέτισης του logKP σε σχέση µε 

τον logP0 βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός.  Ο συντελεστής R2 

κυµάνθηκε από 0,63-0,88.  Η καλή γραµµική συσχέτιση που υπάρχει είναι 

σύµφωνη µε τη θεωρία του γραµµικού ισόθερµου µοντέλου που περιγράφει την 

κατανοµή των SOCs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης (Pankow, 1987; 

Pankow and Bidleman, 1992). 

 

Παρατηρούµε ότι οι τιµές της κλίσης απέχουν (εκτός από το δείγµα του 

εξωτερικού χώρου) από την θεωρητική τιµή –1.  Παρά το θεωρητικό υπόβαθρο 

και τα αποτελέσµατα από µελέτες πεδίου (Yamasaki et al., 1982; Pankow, 1987; 

Ligochi and Pankow, 1989), πολλές µελέτες αναφέρονται σε τιµές mr αρκετά 

διαφορετικές από την τιµή –1 (Foreman and Bidleman, 1990; Simcik et al., 1998).  

Οι  πιθανοί παράγοντες εξαιτίας των οποίων παρατηρείται απόκλιση από την τιµή 

–1 είναι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.4.  
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5.3.5 Σύγκριση µε τον εξωτερικό αέρα του κτιρίου 

 
 Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας συλλέχθηκε δείγµα της 

ατµόσφαιρας του εξωτερικού χώρου του κτιρίου.  Οι αναλυτικές συγκεντρώσεις 

της αέριας και σωµατιδιακής φάσης (pg/m3) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Μέλος Αέρια φάση Σωµατιδιακή φάση
PCB (10*+4) 6,90 0,00 

PCB 6 1,23 0,00 

PCB (8+5*) 6,85 0,00 

PCB (12+13) 1,51 0,00 

PCB 18 7,64 0,00 

PCB 15 1,40 0,28 
PCB 17 3,70 0,00 

PCB (16+32) 2,92 0,00 

PCB 26 1,09 0,00 

PCB 25 0,65 0,00 
PCB 31 5,84 0,00 
PCB 28 4,37 0,00 

PCB (20*+33) 4,36 0,00 
PCB 22 2,59 0,00 
PCB 52 11,01 0,19 
PCB 49 4,26 0,10 

PCB (47+48+75*) 3,70 0,06 
PCB 44 3,56 0,09 
PCB 37 0,00 0,28 

PCB (59+42) 1,45 0,00 

PCB (41+64) 5,45 0,00 

PCB 40 5,19 0,00 
PCB 63 0,34 0,00 
PCB 74 1,92 0,05 
PCB 70 3,92 0,21 
PCB 66 3,77 0,24 
PCB 95 5,92 0,30 

PCB (92+84*) 0,93 0,22 
PCB 89 0,82 0,00 

PCB (90*+101) 6,28 0,43 
PCB 99 2,14 0,13 
PCB 97 1,15 0,04 

PCB 136 0,52 0,04 
PCB 110 4,42 0,58 
PCB 151 1,39 0,00 
PCB 135 0,42 0,00 
PCB 149 2,96 3,04 
PCB 118 1,67 1,88 

PCB 146 0,21 0,16 
PCB 153 3,52 4,23 
PCB 105 0,00 0,55 
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PCB 132 1,08 0,00 
PCB 141 0,35 0,00 

PCB(138+164*+163*) 3,32 5,00 
PCB(158+160*) 0,52 0,52 

PCB 183 0,30 0,00 
PCB 128 0,00 0,79 

PCB 167 0,00 0,56 

PCB 156 0,30 0,24 
PCB 180 0,73 0,85 
PCB 193 0,00 0,18 
PCB 191 0,05 0,00 

PCB (170+190) 0,00 0,83 
PCB 201 0,48 0,00 

Σύνολο (pg/m3) 138,22 22,39 
 

Πίνακας 5.15  Συγκεντρώσεις των PCBs στην αέρια και σωµατιδιακή φάση στον 

εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 

 

 Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο κτίριο της είναι σαφώς 

υψηλότερες ( 13- 28 φορές ) από αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα του 

εξωτερικού χώρου του κτιρίου. 

 

 Τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία για την αέρια φάση είναι τα 

διχλωριωµένα PCB (10+4), (8+5), τα τριχλωριωµένα PCB 18, 28, 31, τα 

τετραχλωριωµένα PCB 49, 52 και τα πενταχλωριωµένα PCB (90+101), 95 και 110.  

Στην σωµατιδιακή φάση τα µέλη µε την µεγαλύτερη αφθονία είναι τα 

πενταχλωριωµένα PCB110, 118, τα εξαχλωριωµένα PCB 128, (138+164+163), 

149, 153 και τα επταχλωριωµένα  PCB (170+190), 180.  Μέλη που παρουσίασαν 

αξιόλογες συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους δεν εντοπίζονται στα 

δείγµατα του εξωτερικού χώρου, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα εσωτερικής 

πηγής PCBs στο κτίριο.      

 

 Στα παρακάτω γραφήµατα γίνεται η σύγκριση της % συγκέντρωσης των 

PCBs, ανά οµόλογη οµάδα, στην αέρια και σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας 

του εξωτερικού και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου. 
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% Συγκέντρωση αέριας φάσης
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% Συγκέντρωση σωµατιδιακής φάσης
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 Σχήµα  5.11 Γραφήµατα  % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη 

συνολική συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης, στον εξωτερικό και 

στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. 

 

 Όσον αφορά την αέρια φάση παρατηρούµε ότι στον εξωτερικό χώρο τα 

µέλη µε την µεγαλύτερη αφθονία είναι τα τρι- και τετραχλωριωµένα  PCBs, κάτι 

που είναι χαρακτηριστικό για την ατµόσφαιρα των πόλεων.  Σε αντίθεση µε την 

ατµόσφαιρα εξωτερικών χώρων στο συγκεκριµένο κτίριο η αναλογία των δι-

χλωριωµένων είναι σηµαντικότερη αφού τα δι- και τριχλωριωµένα µέλη 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αφθονία.   
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 Όσον αφορά τη σωµατιδιακή φάση τα πέντα και εξαχλωριωµένα µέλη 

είναι τα αφθονότερα τόσο στον εξωτερικό όσο και στους εσωτερικούς χώρους.  Η 

αναλογία των εξαχλωριωµένων διφαινυλίων στην ατµόσφαιρα του εξωτερικού 

χώρου είναι µεγαλύτερη.  

 

 

5.3.6 Ανάλυση του διηλεκτρικού υγρού 

 

 
 Για να διαπιστωθούν οι πιθανές πηγές PCBs στο κτιρίου έγινε ανάλυση 

του διηλεκτρικού υγρού του µετασχηµατιστή που λειτουργούσε στο εσωτερικό του 

κτιρίου ως εξής: 

 

 Συγκεκριµένη ποσότητα διηλεκτρικού υγρού (λάδι) διαλύθηκε σε κ-

εξάνιο και αφού προστέθηκε γνωστή ποσότητα εσωτερικών προτύπων (PCB 54, 

155, 185) το διάλυµα αναλύθηκε µε τη χρήση αέριου χρωµατογράφου µε ανιχνευτή 

σύλληψης ηλεκτρονίων (GC-ECD).  Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν 

αρνητικά σχετικά µε τη χρήση εµπορικού µίγµατος PCBs ως διηλεκτρικό υγρό 

στο µετασχηµατιστή.  

 

  Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει φυσικά την ύπαρξη άλλων εσωτερικών 

πηγών PCBs όπως µονωτικά υλικά και στεγανοποιητικά µέσα, βαφές, ηλεκτρικό 

εξοπλισµό (λάµπες φθορίου κ.α.). 

 

 

 

 5.3.7 Αναφορά σε άλλες µελέτες 

 
 Για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσων αφορά τις πιθανές πηγές στο 

εσωτερικό του κτιρίου, κρίνεται απαραίτητη η σύγκριση µε άλλες µελέτες 

κτιρίων, τα οποία δεν περιείχαν µετασχηµατιστές αλλά άλλες πήγες 

πολυχλωριωµένων διφαινυλίων όπως υλικά µόνωσης, βαφές, λάµπες φθορισµού 

κ.α. 
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 Σύµφωνα µε µελέτη των Balfanz et al. (1993) σε µεγάλο αριθµό κτιρίων 

που περιείχαν µονωτικά υλικά µε PCBs, οι συγκεντρώσεις βρέθηκαν ανάλογες µε 

τα εµπορικά µίγµατα που χρησιµοποιήθηκαν.  Η συγκέντρωση PCBs σε κτίρια µε 

υλικά µόνωσης που περιείχαν εµπορικό µίγµα Clophen A40 κυµάνθηκε από 40 

έως 1.200 ng/m3, µε µίγµα Clophen A50 από 40 έως 500 ng/m3 και µε εµπορικό 

µίγµα  Clophen A60 από 40 έως 100 ng/m3.  Αξιόλογη στην συγκεκριµένη 

µελέτη είναι και η µετατόπιση προς λιγότερο χλωριωµένα µέλη στην ατµόσφαιρα 

των κτιρίων σε σχέση µε το µίγµα που έχει χρησιµοποιηθεί. 

 

 Σε έρευνα των Benthe et al. (1992) σε κτίρια που περιείχαν 

στεγανοποιητικά υλικά Thiokol η συγκέντρωση των PCBs στην ατµόσφαιρα 

κυµάνθηκε από 200 έως 2700 ng/m3.  Στην συγκεκριµένη εργασία διαπιστώθηκε 

µεγάλη συσχέτιση µεταξύ της θερµοκρασίας του εξωτερικού χώρου και της 

συγκέντρωσης των PCBs. 

 

 Σε κτίρια στην Ελβετία  τα οποία κατασκευάστηκαν µεταξύ 1955-1975 

και περιείχαν υλικά δόµησης, µονωτικά υλικά και βαφές µε PCBs η συγκέντρωση 

υπολογίστηκε µεταξύ 720-4200 ng/m3 (Kohler et al., 2002).  Στην ίδια µελέτη, η 

οποία βασίστηκε σε πάνω από 450 δείγµατα από δηµόσια κτίρια, διαπιστώθηκε 

ότι περίπου τα µισά υλικά µόνωσης που έχουν χρησιµοποιηθεί περιέχουν πάνω 

από 0,002% PCBs, ενώ το ¼ των υλικών αυτών περιέχει από 1 έως 30% PCBs.  

 

 Στις Η.Π.Α. σε µελέτη που έγινε σε χώρους µετά από καύση λάµπας 

φθορισµού που περιείχε µίγµα PCBs η µέση συγκέντρωση βρέθηκε  5.860 ng/m3 

(MacLeod, 1979). 

 

 Όλες οι παραπάνω µελέτες αποδεικνύουν ότι τα δοµικά υλικά που 

περιέχουν εµπορικά µίγµατα PCBs, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, αποτελούν 

κρίσιµους παράγοντες για την ποιότητα της ατµόσφαιρας των εσωτερικών 

χώρων, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 

 Οι συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν στη µελέτη του συγκεκριµένου 

κτιρίου ( µέση τιµή 3 ng/m3) είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό µικρότερες σε 
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σύγκριση µε τις παραπάνω µελέτες.  Για τον λόγο αυτό η συγκεκριµένη µελέτη 

πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενδεικτική.  Είναι προφανές ότι για να γίνει 

διεξοδική µελέτη των χώρων και εξαγωγή συµπερασµάτων όσων αφορά την 

ύπαρξη (ή µη) πηγών PCBs χρειάζονται περισσότερες δειγµατοληψίες  

εσωτερικών χώρων καθώς και ανάλυση µονωτικών υλικών του κτιρίου.  
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 5.4 Οικίες 

 
 Στην παρούσα εργασία  µελετήθηκε η παρουσία των πολυχλωριωµένων 

διφαινυλίων σε τρεις οικίες στην περιοχή του Ηρακλείου.  Οι οικίες 1 και 2 

κατασκευάστηκαν πριν το 1975 ενώ η οικία 3 µετά το 1990.  Οι οικίες 1 και 3 

βρίσκονται στο κέντρο του Ηρακλείου ενώ η οικία 2 στα προάστια.  Οι 

δειγµατοληψίες έγιναν στις 19/03/2004 (οικία 1), 19/04/2004 (οικία 2) και 

02/06/2004 (οικία 3) τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς 

χώρους.  Συλλέχθηκαν δείγµατα PUF (αέρια φάση) και GFF(σωµατιδιακή φάση).  

Οι δειγµατοληψίες διήρκησαν 6 ώρες και οι όγκοι ατµοσφαιρικού αέρα 

κυµάνθηκαν από 108 έως 151 m3. 

 

 

 5.4.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

 
 Η συνολική συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

κυµάνθηκε στους εξωτερικούς χώρους των οικιών µεταξύ 0,63-0,93 ng/m3  ενώ 

στους εσωτερικούς χώρους 0,84-1,15 ng/m3.  Στον παρακάτω πίνακα 

περιλαµβάνονται οι συνολικές συγκεντρώσεις (αέριας και σωµατιδιακής φάσης) 

των PCBs για κάθε χώρο. 

 

 
Χώρος 

Λήψης 

∆είγµατος 

Οικία 1 

εσωτερικός 

χώρος 

Οικία 1 

εξωτερικός 

χώρος 

Οικία 2 

εσωτερικός 

χώρος 

Οικία 2 

εξωτερικός 

χώρος 

Οικία 3 

εσωτερικός 

χώρος 

Οικία 3 

εξωτερικός 

χώρος 

Συγκέντρωση 

(ng/m3) 
0,84 0,63 1,15 0,77 1,01 0,93 

 

Πίνακας 5.17  Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την αέρια και σωµατιδιακή φάση 

της ατµόσφαιρας των οικιών. 

 

 Όπως βλέπουµε οι συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους είναι 

ιδιαίτερα χαµηλές και παραπλήσιες µε τις συγκεντρώσεις των εξωτερικών χώρων, 

γεγονός που πιστοποιεί την ανυπαρξία εσωτερικών πηγών στους χώρους αυτούς.   
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Επιπλέον οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στις οικίες είναι 

ελάχιστα αυξηµένες σε σχέση µε αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα 

των αντίστοιχων εξωτερικών χώρων.  Το γεγονός αυτό αναφέρεται και σε άλλες  

µελέτες κτιρίων που δεν περιέχουν εσωτερική πηγή PCBs (MacLeod, 1981). 

Γενικά οι αυξηµένες συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση µε τους 

εξωτερικούς, αποδίδονται είτε σε εσωτερικές πηγές PCBs, είτε στο γεγονός ότι η 

συνεχής είσοδος ρυπασµένου αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων έχει ως 

αποτέλεσµα µε την πάροδο του χρόνου τα κτίρια να λειτουργούν ως δεξαµενές 

PCBs (PCB-sinks), οι οποίες κατόπιν επανεκπέµπουν, διατηρώντας τα επίπεδα 

υψηλά.  

 

   Παρατηρούµε επίσης σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στους εξωτερικούς 

χώρους των οικιών, ιδιαίτερα στον εξωτερικό χώρο της οικίας 3, αν συγκρίνουµε 

µε τη συγκέντρωση εξωτερικού χώρου του προηγούµενου κτιρίου καθώς και µε 

τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν σε περιοχές της Αθήνας (Mandalakis et al., 

2002).  Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται τόσο στην τοποθεσία της 

συγκεκριµένης οικίας (κέντρο πόλεως) όσο και στις υψηλές θερµοκρασίες που 

επικράτησαν κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.    

 

 5.4.2 Αναλυτικά αποτελέσµατα για την αέρια φάση 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των 

οικιών για την αέρια φάση.   

 

Μέλος  
Οικία 1 

εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 1 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εσωτερικός 
χώρος  

Οικία 3 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εσωτερικός 
χώρος 

PCB (10*+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,19 97,31 

PCB 6 3,19 35,94 6,09 43,09 3,01 11,78 

PCB (8+5*) 39,27 189,46 39,72 195,84 17,74 66,77 

PCB 18 46,86 125,75 60,05 27,71 29,62 53,48 

PCB 15 4,72 20,86 10,35 0,00 4,68 9,49 
PCB 17 20,92 68,10 20,51 13,29 10,97 22,02 

PCB (16+32) 0,00 0,00 0,00 0,00 11,57 24,45 

PCB 26 8,80 0,00 9,31 18,21 3,25 8,27 

PCB 25 4,50 0,00 3,52 9,80 1,82 7,19 
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PCB 31 47,82 10,96 31,92 12,67 17,55 15,52 
PCB 28 40,63 30,57 28,20 32,85 17,34 20,79 

PCB (20*+33) 32,38 84,43 34,43 109,27 7,65 25,50 
PCB 53 3,88 0,00 4,07 0,00 2,00 3,70 
PCB 22 13,98 35,75 19,12 50,74 8,46 14,57 
PCB 45 3,14 0,00 3,73 13,98 1,24 7,78 
PCB 52 32,86 23,59 49,42 44,20 63,18 50,20 
PCB 49 14,52 8,09 20,18 25,69 28,10 17,93 

PCB (47+48+75*) 13,10 11,41 20,59 25,25 21,92 56,50 
PCB 44 10,60 5,25 12,05 14,40 15,93 10,30 
PCB 37 6,01 29,29 9,17 0,00 4,91 0,00 

PCB (59+42) 4,73 3,78 6,70 5,42 8,87 6,58 

PCB (41+64) 19,30 9,45 27,59 31,58 39,62 25,16 

PCB 40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 
PCB 63 0,54 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 
PCB 74 12,17 8,77 21,13 21,13 35,68 11,27 
PCB 70 19,39 9,34 33,75 23,67 60,27 19,45 
PCB 66 13,15 7,53 21,38 19,39 42,19 14,85 
PCB 95 17,17 9,19 31,27 25,33 48,10 19,06 
PCB 91 1,64 0,00 1,80 0,00 4,11 0,00 

PCB (92+84*) 2,17 0,00 2,49 0,00 6,77 2,99 
PCB 89 1,51 0,00 3,48 2,59 7,60 2,40 

PCB (90*+101) 16,98 6,66 29,10 23,57 54,67 22,29 
PCB 99 5,31 2,11 10,41 6,78 18,76 9,44 
PCB 97 2,12 0,00 4,24 0,00 8,24 5,59 
PCB 85 0,91 0,00 2,72 0,00 5,30 0,00 
PCB 136 1,87 1,36 4,21 4,06 5,45 3,39 
PCB 110 13,05 4,92 24,62 15,62 48,35 19,38 
PCB 82 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 3,47 
PCB 151 3,87 1,72 9,63 0,00 11,77 4,48 
PCB 135 1,29 1,40 3,26 0,00 4,78 3,21 
PCB 149 20,66 8,46 22,24 41,36 17,57 25,39 
PCB 118 14,47 5,64 13,80 17,43 16,27 21,33 

PCB 146 0,00 0,00 4,74 18,61 2,47 3,88 
PCB 153 26,37 13,01 23,25 43,45 32,99 60,13 
PCB 105 2,88 0,00 4,61 0,00 4,75 0,00 
PCB 132 0,00 3,58 7,84 0,00 6,86 9,61 
PCB 141 3,58 33,32 4,94 0,00 4,68 9,36 

PCB(138+164*+163*) 27,28 11,42 27,68 41,20 33,89 69,37 
PCB(158+160*) 3,74 1,71 2,76 3,74 3,87 8,24 

PCB 128 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 

PCB 167 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 

PCB 174 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 
PCB 177 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 
PCB 171 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 
PCB 156 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 0,00 
PCB 180 5,33 4,13 6,66 10,05 8,34 28,45 

PCB (170+190) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 

Σύνολο (pg/m3) 611,60 828,69 749,72 1105,81 880,02 978,58 
 

Πίνακας 5.18 Συγκεντρώσεις των PCBs στην αέρια φάση στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους των οικιών. 
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 Όπως φαίνεται από τον πίνακα για τον εξωτερικό χώρο της οικίας 1 τα µέλη 

µε τη µεγαλύτερη αφθονία είναι τα διχλωριωµένα PCB (8+5), τα τριχλωριωµένα 

PCB 18, (20+33), 28, 31 και το τετραχλωριωµένο PCB 52.  Στον εσωτερικό χώρο 

της οικίας τα µέλη µε την µεγαλύτερη αφθονία είναι τα  διχλωριωµένα PCB 

(8+5), τα τριχλωριωµένα PCB 18, 17, (20+33) και 22. 

 

 Στον εξωτερικό χώρο της οικίας 2 τα µέλη µε τις µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις είναι τα διχλωριωµένα PCB (8+5), τα τριχλωριωµένα PCB 17, 18, 

(20+33), 28, 31 τα τετραχλωριωµένα PCB 52, 70 και το πενταχλωριωµένο PCB 

95.  Στον εσωτερικό χώρο της οικίας 2 µεγάλη αφθονία παρουσιάζουν τα 

διχλωριωµένα PCB (8+5),  τα τριχλωριωµένα PCB 18, (20+33), 22, 28 και το 

τετραχλωριωµένο PCB 52.    

 

 Στον εξωτερικό χώρο της οικίας 3 τα µέλη µε τη µεγαλύτερη αφθονία 

είναι το τριχλωριωµένο PCB 18 τα τετραχλωριωµένα PCB 52, (41+64), 66, 70, 

74, τα πενταχλωριωµένα PCB (90+101), 110 και τα εξαχλωριωµένα PCB 138 και 

153.  Στο εσωτερικό της οικίας 3 υψηλές συγκεντρώσεις παρουσιάζουν τα 

διχλωριωµένα PCB (8+5), (10+4), το τριχλωριωµένο PCB 18, τα 

τετραχλωριωµένα PCB (47+48+75), 52 και τα εξαχλωριωµένα PCB138 και 153. 

 

 Σε γενικές γραµµές παρατηρείται ότι στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών 

χώρων µεγαλύτερη αφθονία παρουσιάζουν λιγότερο χλωριωµένα µέλη. 

  

 

 

 5.4.2.1 Κατανοµή των PCBs στην αέρια φάση 

 
 Η οµαδοποίηση των µελών των PCBs παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα, στον οποίο βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση των PCBs στην αέρια φάση (συλλεγµένης σε αφρό πολυουρεθάνης 

(PUF)) για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των οικιών. 
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Πίνακας 5.19  % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση της 

αέριας φάσης. 

 
Οικία 1 

εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 1 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εσωτερικός 
χώρος 

2-Cl 7,72 29,72 7,49 35,40 4,18 22,15 
3-Cl 36,28 46,44 28,84 28,83 12,86 22,92 
4-Cl 24,10 10,52 29,42 15,32 36,72 26,73 
5-Cl 12,79 3,44 17,15 8,26 27,68 14,11 
6-Cl 14,50 9,17 14,75 10,78 16,11 10,12 
7-Cl 0,87 0,50 1,29 0,91 2,38 2,36 
8-Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 
9-Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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%Συγκέντρωση οικίας 3
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Σχήµα 5.12  Γραφήµατα  % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της αέριας φάσης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήµατα στην ατµόσφαιρα των 

εσωτερικών χώρων των οικιών παρατηρείται µία µετατόπιση της κατανοµής προς 

τα λιγότερα χλωριωµένα µέλη, σε σχέση µε αυτή των εξωτερικών χώρων.  Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία εσωτερικών πηγών 

πολυχλωριωµένων διφαινυλίων, µπορεί να οφείλεται στην εναπόθεση των 

βαρύτερων µελών στις επιφάνειες των εσωτερικών χώρων, οι οποίες αποτελούν 

πηγή δευτερογενής ρύπανσης. 

 

5.4.3 Αναλυτικά αποτελέσµατα για τη σωµατιδιακή φάση 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι αναλυτικές συγκεντρώσεις  

των PCBs (pg/m3) στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των 

οικιών για την σωµατιδιακή φάση.   

 

Μέλος 
Οικία 1 

εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 1 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εσωτερικός 
χώρος 

PCB (8+5*) 0,00 0,22 0,28 0,00 0,00 0,35 

PCB 18 0,00 0,32 0,39 0,00 0,17 0,23 

PCB 17 0,00 0,16 0,09 0,00 0,11 0,10 

PCB (16+32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,17 
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PCB 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 

PCB 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 
PCB 31 0,00 0,35 0,49 0,00 0,23 0,12 
PCB 28 0,00 0,40 0,44 0,00 0,34 0,24 

PCB (20*+33) 0,00 0,34 0,61 0,76 0,24 0,22 
PCB 22 0,00 0,23 0,38 0,00 0,19 0,00 
PCB 52 0,00 0,34 0,36 0,59 0,83 0,79 
PCB 49 0,00 0,13 0,19 0,25 0,37 0,20 

PCB (47+48+75*) 0,00 0,14 0,12 0,26 0,45 0,32 
PCB 44 0,00 0,00 0,26 0,00 0,40 0,31 

PCB (59+42) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

PCB (41+64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,22 

PCB 74 0,00 0,18 0,26 0,46 0,55 0,22 
PCB 70 0,00 0,23 0,34 0,86 1,21 0,58 
PCB 66 0,00 0,16 0,42 0,66 0,80 0,48 
PCB 95 0,33 0,19 0,49 0,60 0,80 7,36 
PCB 91 0,00 0,00 0,25 0,00 0,38 0,00 

PCB (92+84*) 0,21 0,15 0,00 0,00 0,14 0,00 
PCB 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,31 

PCB (90*+101) 0,50 0,21 0,35 1,08 1,46 1,57 
PCB 99 0,00 0,00 0,00 0,34 0,84 0,00 
PCB 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 
PCB 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 
PCB 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 
PCB 136 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20 0,00 
PCB 110 0,64 0,32 0,70 1,70 2,33 0,63 
PCB 151 0,00 0,00 0,00 0,43 0,39 0,30 
PCB 135 0,16 0,00 0,00 0,19 0,18 0,00 
PCB 149 1,33 0,62 1,07 3,33 2,06 0,95 
PCB 118 1,08 0,00 1,03 2,14 2,41 0,55 

PCB 146 0,22 0,00 0,22 1,52 0,68 0,00 
PCB 153 2,04 0,81 1,55 3,53 4,00 1,26 
PCB 105 0,00 0,37 0,00 0,00 1,64 0,00 
PCB 132 0,73 0,46 0,93 1,89 1,16 0,50 
PCB 141 0,00 0,00 0,41 0,98 0,85 0,25 

PCB(138+164*+163*) 4,15 1,61 2,85 6,98 7,32 2,11 
PCB(158+160*) 0,46 0,00 0,27 0,58 0,71 0,28 

PCB 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 
PCB 128 0,00 0,20 0,00 0,00 2,05 0,00 

PCB 167 0,00 0,10 0,00 0,00 0,92 0,00 

PCB 174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 
PCB 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 
PCB 172 1,86 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 
PCB 180 2,17 1,00 1,47 3,32 4,85 1,50 
PCB 193 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 
PCB 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 
PCB 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 

PCB (170+190) 1,54 0,72 1,31 3,16 3,09 1,60 
PCB 201 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 2,13 

PCB (196+203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 

Σύνολο (pg/m3) 17,95 10,44 17,77 36,64 52,17 30,42 
Πίνακας 5.20 Συγκεντρώσεις των PCBs στη σωµατιδιακή φάση στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των οικιών. 
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 Στη σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας και των τριών οικιών τόσο 

στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους τα µέλη µε τη µεγαλύτερη 

αφθονία είναι κοινά.  Το πενταχλωριωµένο PCB 110, τα εξαχλωριωµένα PCB 

(138+164+163), 149, 153 και τα επταχλωριωµένα PCB (170+190) και 180 

παρουσιάζουν και στις τρεις περιπτώσεις τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στη 

σωµατιδιακή φάση.  Είναι εµφανής η µετατόπιση της αφθονίας των µελών προς 

τα περισσότερο χλωριωµένα, σε σχέση µε τα µέλη που υπερίσχυαν στην αέρια 

φάση. 

 

 Επιπλέον παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις των PCBs στην 

σωµατιδιακή φάση είναι πολύ µικρότερες σε σχέση µε την αέρια.  Πιο 

συγκεκριµένα το ποσοστό των PCBs στην σωµατιδιακή φάση σε σχέση µε την 

συνολική ποσότητα τους για τον εξωτερικό χώρο της οικίας 1 είναι 2,85% και για 

τον εσωτερικό 1,19%, για το εξωτερικό της  οικίας 2 είναι 2,34% και για το  

εσωτερικό 3,2%,  ενώ για το εξωτερικό της οικίας 3 είναι 5,59% και για το 

εσωτερικό είναι 2,97%. 

 

 5.4.3.1 Κατανοµή των PCBs στην σωµατιδιακή φάση 

 
 Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την συνεισφορά (%) της κάθε 

οµόλογης οµάδας στη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην σωµατιδιακή φάση 

(συλλεγµένης σε φίλτρο ινών ύαλου πολυουρεθάνης (GFF)) της ατµόσφαιρας 

των οικιών. 

 
Οικία 1 

εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 1 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 2 
εσωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εξωτερικός 
χώρος 

Οικία 3 
εσωτερικός 
χώρος 

2-Cl 0,00 2,15 1,57 0,00 0,00 2,43 
3-Cl 0,00 11,86 13,50 2,06 3,12 3,93 
4-Cl 0,00 14,34 10,91 8,41 10,36 10,23 
5-Cl 15,33 17,77 15,94 15,98 21,89 32,07 
6-Cl 50,67 36,49 41,09 53,50 39,30 34,17 
7-Cl 33,09 16,50 15,67 18,69 19,48 10,19 
8-Cl 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 6,99 

 

Πίνακας 5.21  % συνεισφορά  της κάθε οµάδας στη συνολική συγκέντρωση της 

σωµατιδιακής φάσης. 
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% Συγκέντρωση οικίας 3
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Σχήµα 5.13 Γραφήµατα της % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της  σωµατιδιακής φάσης. 
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 Σε γενικές γραµµές παρατηρείται οµοιότητα στην κατανοµή των 

οµόλογων οµάδων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των οικιών.  Τα 

µέλη που υπερισχύουν και στις τρεις οικίες είναι τα εξαχλωριωµένα διφαινύλια σε 

αντίθεση µε τα λιγότερο χλωριωµένα µέλη που υπερίσχυαν στην αέρια φάση.   

Στα παρακάτω γραφήµατα φαίνεται αναλυτικά η διαφοροποίηση της 

σύστασης αέριας και σωµατιδιακής φάσης. 
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 Οικία 2 εσωτερικός χώρος
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Σχήµα 5.14  Γραφήµατα  % συνεισφοράς  της κάθε οµάδας στη συνολική 

συγκέντρωση της αέριας και σωµατιδιακής φάσης για κάθε οικία. 
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 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήµατα και σε αυτήν την περίπτωση 

υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ της σύστασης των δειγµάτων της αέριας φάσης και 

των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης.  Τα πλέον χλωριωµένα µέλη είναι αυτά 

που συνεισφέρουν σηµαντικά στο επίπεδο των συγκεντρώσεων της 

σωµατιδιακής φάσης ενώ τα λιγότερο χλωριωµένα είναι αυτά που 

συνεισφέρουν στη συγκέντρωση των PCBs της αέριας φάσης. 

 

 

 

 5.4.4 Κατανοµή των PCBs µεταξύ της αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης 

 

   Υπολογίστηκαν οι συντελεστές αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής (Kp) 

για τα PCBs και κατόπιν έγινε η συσχέτιση του logKP µε το λογάριθµο της 

πτητικότητας, ώστε να µελετηθεί η κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και 

σωµατιδιακής φάσης. 

 

 Η µέση τιµή της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών 

κυµάνθηκε από 15-22 0C.  Η τάση ατµών για κάθε δείγµα είναι εξαρτώµενη της 

θερµοκρασίας και υπολογίστηκε για όλα τα µέλη των PCBs (Falconer and 

Bidleman, 1994), λαµβάνοντας υπόψη τη µέση τιµή της θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συλλογής των δειγµάτων.   

 

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράµµατα συσχέτισης του logKP ως προς 

το λογάριθµο της πτητικότητας για όλους τους χώρους που µελετήθηκαν. 
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Οικία 1 εσωτερικός
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Οικία 2 εσωτερικός
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Οικία 3 εσωτερικός
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Οικία 3 εξωτερικός
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Σχήµα 5.15 ∆ιαγράµµατα συσχέτισης του logKP ως προς το λογάριθµο της 

πτητικότητας. 
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Σε όλα τα δείγµατα ο συντελεστής συσχέτισης του logKP σε σχέση µε 

τον logP0 βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός.  Ο συντελεστής R2 

κυµάνθηκε από 0,56-0,94.  Η καλή γραµµική συσχέτιση που υπάρχει είναι 

σύµφωνη µε τη θεωρία του γραµµικού ισόθερµου µοντέλου που περιγράφει την 

κατανοµή των SOCs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης (Pankow, 1987; 

Pankow and Bidleman, 1992). 

 

 Oι τιµές της κλίσης απέχουν από την θεωρητική τιµή –1.  Οι  πιθανοί 

παράγοντες εξαιτίας των οποίων παρατηρείται απόκλιση από την τιµή αυτή 

αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.4. 

 

 

5.4.5 Αναφορά σε άλλες µελέτες 

 

Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στην ατµόσφαιρα εσωτερικών 

χώρων οικιών, µια και σε αυτές ο µέσος πληθυσµός περνάει µεγάλο µέρος του 

χρόνου του.  Σε όλες τις µελέτες οι συγκεντρώσεις των εσωτερικών χώρων ήταν 

υψηλότερες των εξωτερικών, επιδεικνύοντας ότι τα PCBs εξακολουθούν να 

παραµένουν στις διάφορες οικίες παρόλη την εικοσαετή απαγόρευση τους.  Οι 

συγκεντρώσεις οικιών που µετρήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας 

είναι οι µικρότερες που έχουν αναφερθεί έως τώρα και πιθανώς αποτελούν 

απόδειξη της µείωσης των PCBs στους εσωτερικούς χώρους λόγω των 

απαγορεύσεων στη χρήση τους.  Μερικές από τις ανάλογες µελέτες αναφέρονται 

παρακάτω. 

 

Σε µελέτη των Currado and Harrad (1998) σε 14 οικίες η µέση τιµή των 

συγκεντρώσεων ήταν 9 ng/m3 (κυµάνθηκαν από 1.2 έως 69 ng/m3 ).  Σε έρευνα 

της MacLeod, (1981) οι συγκεντρώσεις των PCBs κυµάνθηκαν από 100 έως 310 

ng/m3, ενώ σε άλλες µελέτες αναφέρονται συγκεντρώσεις από 174 έως 457 

ng/m3. 
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Το διαφοροποιηµένο προφίλ PCBs µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων έχει εντοπιστεί και στη µελέτη των Vorhees et al., (1999).  Στην 

συγκεκριµένη µελέτη η διαφοροποίηση αποδίδεται στις διαφορετικές 

φυσικοχηµικές ιδιότητες µεταξύ των µελών PCBs, οι οποίες επηρεάζουν την 

κατανοµή και την παραµονή τους στους διαφόρους χώρους, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι η διαδικασίες αποικοδόµησης τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον 

χώρο στον οποίο βρίσκονται.   

 

Σε άλλη µελέτη των ίδιων (Vorhees et al.,1997) οι συγκεντρώσεις των 

PCBs στην ατµόσφαιρα σπιτιών κοντά σε ρυπασµένη περιοχή κυµάνθηκαν 

µεταξύ 7,9 και 61 ng/m3, ενώ στην ατµόσφαιρα σπιτιών αποµακρυσµένων από τη 

συγκεκριµένη περιοχή οι συγκεντρώσεις κυµάνθηκαν από 5,2 έως 51 ng/m3.  Και 

σε αυτήν την περίπτωση το προφίλ των PCBs στους εσωτερικούς χώρους 

διαφοροποιείται µε µια µετατόπιση προς τα λιγότερο χλωριωµένα µέλη για οικίες 

που δεν περιέχουν εσωτερικές πηγές PCBs.  Αντίθετα σε οικίες που περιέχουν 

εσωτερικές πηγές, το προφίλ είναι µετατοπισµένο σε περισσότερο χλωριωµένα 

µέλη.   Αξιόλογη στη συγκεκριµένη εργασία είναι η διαπίστωση ότι το χειµώνα ο 

λόγος των εσωτερικών συγκεντρώσεων προς των εξωτερικών αυξάνεται σε 

σχέση µε τον αντίστοιχο λόγο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  Το γεγονός 

αυτό εξηγείται λαµβάνοντας υπόψη ότι το χειµώνα η εξάτµιση PCBs από 

εξωτερικές πηγές µειώνεται λόγω χαµηλών θερµοκρασιών,  σε αντίθεση µε τις 

θερµοκρασίες εσωτερικών χώρων, οι οποίες παραµένουν σχετικά σταθερές κατά 

τη διάρκεια του χρόνου.  Το συµπέρασµα αυτό ισχύει και για την παρούσα 

µελέτη, αν συγκρίνουµε το λόγο των εσωτερικών συγκεντρώσεων προς των 

εξωτερικών της οικίας 1 (03/2004) και της οικίας 3 (06/2004) που βρίσκονται σε 

κοντινή απόσταση.        

 

 

 

 

 

 116



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
  
 Τα βασικότερα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη συγκεκριµένη 

εργασία  είναι τα παρακάτω: 

 

1. Για το κτίριο της δηµόσιας υπηρεσίας 

 

 Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δηµόσια υπηρεσία είναι ρυπασµένο από 

PCBs εξαιτίας της λειτουργίας µετασχηµατιστών στους χώρους των 

υπογείων. 

 

 

 

 

 

Η αποµάκρυνση των µετασχηµατιστών από το κτίριο είχε ως αποτέλεσµα 

την µείωση των συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν στους ορόφους 

του κτιρίου κατά τη τρίτη δειγµατοληψία σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη (2η δειγµατοληψία).  Η µείωση στις συγκεντρώσεις 

κυµαίνεται από 60 ως 78% στους ορόφους ενώ στο υπόγειο υπήρξε 

µείωση 71%. 

Η τιµή των συγκεντρώσεων σε ορισµένους χώρους του κτιρίου της 

δηµόσιας υπηρεσίας ξεπερνά το όριο των 300 ng/m3 που στη Γερµανία 

θεωρείται ως «τιµή στόχος» («target value» ή Richtwerte: RW) για τα 

PCBs.  Παρά λοιπόν την µεγάλη µείωση που σηµειώνεται λόγω της 

αποµάκρυνσης των µετασχηµατιστών το υπόγειο παραµένει η πηγή των 

PCBs στην ατµόσφαιρα του κτιρίου.   

 

 Η κατανοµή των οµόλογων οµάδων παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα στην 

ατµόσφαιρα όλων των ορόφων του κτιρίου.  Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει  ότι η παρουσία PCBs στο κτίριο οφειλόταν σε κοινή πηγή, 

που είναι το υπόγειο.   
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 Οι υψηλές συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στο υπόγειο προέρχονται από 

την συνεχή εκποµπή των PCBs από τις επιφάνειες του χώρου 

(δευτερογενής ρύπανση) λόγω της σηµαντικής επιβάρυνσης που υπέστη 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παλαιού µετασχηµατιστή. 

 

 Η χρήση και ο επαρκής αερισµός των ορόφων αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για την ρύθµιση των επιπέδων των PCBs στην ατµόσφαιρα 

των χώρων αυτών. 

 

 Αξιόλογη είναι η σύγκριση της κατανοµής των οµόλογων οµάδων µεταξύ 

της πρώτης, δεύτερης και τρίτης δειγµατοληψίας.  Σε γενικές γραµµές 

παρατηρείται µία µετατόπιση της αφθονίας των µελών προς τα λιγότερα 

χλωριωµένα µέλη.  Η µεταβολή αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην 

εκρόφηση από τις επιφάνειες του κτιρίου των πτητικότερων µελών, 

γεγονός που ευνοήθηκε από τις υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούσαν 

κατά τη δεύτερη και τρίτη δειγµατοληψία. 

 

 Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην σωµατιδιακή φάση είναι πολύ 

µικρότερες σε σχέση µε την αέρια.  Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί και 

σε άλλες µελέτες (Simcik et al., 1998; Μανδαλάκης, 2002). 

 

 Είναι προφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ της σύστασης των 

δειγµάτων της αέριας φάσης και των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης. 

Τα πλέον χλωριωµένα µέλη είναι αυτά που συνεισφέρουν σηµαντικά στο 

επίπεδο των συγκεντρώσεων της σωµατιδιακής φάσης ενώ τα λιγότερο 

χλωριωµένα είναι αυτά που συνεισφέρουν στη συγκέντρωση των PCBs 

της αέριας φάσης. 
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2. Για το κτίριο της ιδιωτικής εταιρίας 

 

 

 Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο κτίριο της  είναι σαφώς 

υψηλότερες (57-170 φορές στους ορόφους και 685 φορές στο υπόγειο) 

από αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα της Αθήνας 

(Μανδαλάκης, 2002).  Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη 

εσωτερικής πηγής PCBs. 

 Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν είναι σαφώς 

χαµηλότερα στους ορόφους (0,02-0,06 µg/m3) και λίγο χαµηλότερα στο 

υπόγειο (0,24 µg/m3) από την τιµή (RW I) των 0,30 µg/m3 και 1,00 µg/m3  

που δίνουν αντίστοιχα ως επιθυµητή ανώτατη συγκέντρωση η Γερµανική 

Νοµοθεσία και το National Institute of Occupational Safety & Health 

(NIOSH) των ΗΠΑ για τον αέρα.  

 

 Όσον αφορά την διακύµανση των συγκεντρώσεων στους χώρους του 

κτιρίου παρατηρούµε ότι η υψηλότερη συγκέντρωση εντοπίζεται στο 

χώρο του υπογείου.  Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι οι 

µετασχηµατιστές, που στεγάζονται στο υπόγειο, αποτελούν την πηγή των 

PCBs στην ατµόσφαιρα του κτιρίου. 

 

 Η κατανοµή των οµόλογων οµάδων παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα στην 

ατµόσφαιρα όλων των ορόφων του κτιρίου.  Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει  ότι η παρουσία PCBs στο κτίριο οφειλόταν σε κοινή πηγή, 

που είναι το υπόγειο.   

 

 Αν συγκρίνουµε τα δεδοµένα του κτιρίου για τον αέρα µε αντίστοιχη 

µελέτη (Mandalakis et al., 2002) που διεξήχθη στην ατµόσφαιρα της 

Αθήνας (στο κέντρο και σε παράκτιες περιοχές) θα διαπιστώσουµε ότι  

υπάρχει κάποια οµοιότητα ως προς τη σύσταση των PCBs. 
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 Η διερεύνηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των δειγµάτων που 

συλλέχθηκαν στο κτίριο έδειξε ότι τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια που 

προσδιορίστηκαν συσχετίζονται κατά 85-90% µε το προϊόντα Aroclor 

1232 και Clophen A30. Τα εν λόγω µίγµατα έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί 

ως συστατικά των υγρών των µετασχηµατιστών. 

 

 Οι συγκεντρώσεις στο κτίριο της ιδιωτικής εταιρίας είναι σαφώς 

χαµηλότερες από τις τιµές που υποδεικνύονται σε άλλες µελέτες κτιρίων 

που περιείχαν µετασχηµατιστές µε εµπορικά µίγµατα PCBs.  

 

 

 

 Η κατανοµή των οµόλογων οµάδων στην αέρια φάση παρουσιάζει µεγάλη 

οµοιότητα στην ατµόσφαιρα των χώρων του κτιρίου που µελετήθηκαν. 

3. Για το κτίριο του Παν. Κρήτης 

 

 Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στο κτίριο της είναι σαφώς 

υψηλότερες ( 13- 28 φορές ) από αυτές που προσδιορίστηκαν στην 

ατµόσφαιρα του εξωτερικού χώρου του κτιρίου. 

Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν είναι πολύ χαµηλότερα 

στους ορόφους από την τιµή (RW I) των 0,30 µg/m3 και 1,00 µg/m3  που 

δίνουν αντίστοιχα ως επιθυµητή ανώτατη συγκέντρωση η Γερµανική 

Νοµοθεσία και το National Institute of Occupational Safety & Health 

(NIOSH) των ΗΠΑ για τον αέρα.  

 

 

 Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην σωµατιδιακή φάση είναι πολύ 

µικρότερες σε σχέση µε την αέρια. 

 

 Τα πλέον χλωριωµένα µέλη είναι αυτά που συνεισφέρουν σηµαντικά στο 

επίπεδο των συγκεντρώσεων της σωµατιδιακής φάσης ενώ τα λιγότερο 

χλωριωµένα είναι αυτά που συνεισφέρουν στη συγκέντρωση των PCBs 

της αέριας φάσης. 
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Στην κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης ο 

συντελεστής συσχέτισης του logKP σε σχέση µε τον logP0 βρέθηκε να 

είναι στατιστικά σηµαντικός.  Η καλή γραµµική συσχέτιση που υπάρχει 

είναι σύµφωνη µε τη θεωρία του γραµµικού ισόθερµου µοντέλου που 

περιγράφει την κατανοµή των SOCs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής 

φάσης (Pankow, 1987; Pankow and Bidleman, 1992). 

Οι τιµές της κλίσης απέχουν από την θεωρητική τιµή –1.  Παρά το 

θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσµατα από µελέτες πεδίου (Yamasaki 

et al., 1982; Pankow, 1987; Ligochi and Pankow, 1989), πολλές µελέτες 

αναφέρονται σε τιµές mr αρκετά διαφορετικές από την τιµή –1 (Foreman 

and Bidleman, 1990; Simcik et al., 1998).   

 

 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του διηλεκτρικού υγρού  ήταν αρνητικά 

σχετικά µε τη χρήση εµπορικού µίγµατος PCBs ως διηλεκτρικό υγρό στο 

µετασχηµατιστή.  

 

 Η διερεύνηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των δειγµάτων που 

συλλέχθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, έδειξε ότι τα πολυχλωριωµένα 

διφαινύλια που προσδιορίστηκαν συσχετίζονται κατά 82-90% µε το 

προϊόν Aroclor 1232.  Αντίθετα τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια, που 

προσδιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, συσχετίζονται κατά 

91% µε το προϊόν Aroclor 1248. 

Οι συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν στη µελέτη του συγκεκριµένου 

κτιρίου ( µέση τιµή 3 ng/m3) είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό µικρότερες σε 

σύγκριση µε τις άλλες µελέτες.  Για τον λόγο αυτό η συγκεκριµένη µελέτη 

πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενδεικτική. 
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4. Για τις οικίες 

 

 Οι συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα χαµηλές και 

παραπλήσιες µε τις συγκεντρώσεις των εξωτερικών χώρων, γεγονός που 

πιστοποιεί την ανυπαρξία εσωτερικών πηγών στους χώρους αυτούς.   

 

 

 

 

  Oι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στις οικίες είναι ελάχιστα 

αυξηµένες σε σχέση µε αυτές που προσδιορίστηκαν στην ατµόσφαιρα των 

αντίστοιχων εξωτερικών χώρων. 

 

 Οι υψηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της 

δειγµατοληψίας της οικίας 3 είχαν ως αποτέλεσµα τον υπολογισµό 

αυξηµένων συγκεντρώσεων.    

 

 Στην ατµόσφαιρα των εσωτερικών χώρων των οικιών παρατηρείται µία 

µετατόπιση της κατανοµής προς τα λιγότερα χλωριωµένα µέλη, σε σχέση 

µε αυτή των εξωτερικών χώρων.   

 

 Όσον αφορά τη σωµατιδιακή φάση παρατηρείται µετατόπιση της 

αφθονίας των µελών προς τα περισσότερο χλωριωµένα, σε σχέση µε τα 

µέλη που υπερίσχυαν στην αέρια φάση.  Επιπλέον παρατηρούµε ότι οι 

συγκεντρώσεις των PCBs στην σωµατιδιακή φάση είναι πολύ µικρότερες 

σε σχέση µε την αέρια. 

Στην κατανοµή των PCBs µεταξύ αέριας και σωµατιδιακής φάσης 

παρατηρούµε ότι σε όλα τα δείγµατα ο συντελεστής συσχέτισης του logKP 

σε σχέση µε τον logP0 βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός.  Oι τιµές 

της κλίσης απέχουν από την θεωρητική τιµή –1. 
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 Σε όλες τις µελέτες, σε αντίστοιχους χώρους, οι συγκεντρώσεις των 

εσωτερικών χώρων ήταν υψηλότερες των εξωτερικών, επιδεικνύοντας ότι 

τα PCBs εξακολουθούν να παραµένουν παρόλη την εικοσαετή 

απαγόρευση τους. 

 

 Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια αποτελούν ενώσεις εξαιρετικά 

επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.  Παρά την υπάρχουσα 

νοµοθεσία και την πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί σχετικά µε την µείωση των 

εκποµπών και την έκθεση του ανθρώπου, εξακολουθούν να υφίστανται ελλείψεις.  

Απουσιάζει µια ολοκληρωµένη και συστηµατική προσέγγιση.  Υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη για δράση, ώστε να µειωθούν περαιτέρω οι εκποµπές και να 

αποφευχθούν οι δυσµενείς επιδράσεις των ενώσεων αυτών.    

 

 Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθεί µια στρατηγική για την µείωση και 

σταδιακή εξάλειψη των ενώσεων αυτών από το περιβάλλον.  Η τωρινή 

προσέγγιση θα πρέπει να αξιολογηθεί και ενδεχοµένως να αναθεωρηθεί, ώστε να 

λάβει υπόψη τις  τελευταίες εξελίξεις. 

 

 

 

 Σηµαντικό είναι να ενθαρρυνθεί κάθε είδους έρευνας, η οποία σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη των µεθόδων µέτρησης, θα είναι σε θέση να 

συµβάλλει στην µείωση των επιπτώσεων. Επιπλέον η ανταλλαγή πληροφοριών 

και εµπειριών µεταξύ των κρατών όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και την ευαισθητοποίηση είναι εξίσου σηµαντική.  Τέλος, ο καθορισµός µέγιστων 

ορίων σε ένα αυστηρό αλλά εφικτό επίπεδο, το οποίο θα µειώνεται προοδευτικά 

µε το χρόνο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση και τη διασφάλιση 

ενιαίας εφαρµογής.   
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