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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Για την περάτωση των σπουδών µας στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτηµα 

Καρδίτσας, Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, προβήκαµε 

στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

 Το θέµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε είναι το ακόλουθο: «Μελέτη της 
ρύπανσης εσωτερικών χώρων από φορµαλδεΰδη σε νεόδµητες κατοικίες».  

   Ασχοληθήκαµε µε την παρακάτω έρευνα διότι κρίναµε ενδιαφέρον να 

µελετήσουµε  τη χηµική αυτή ουσία που συναντάµε διαρκώς γύρω µας, παρόλο 

που µια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού αγνοεί την ύπαρξή της. 

         Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να επισηµανθούν τα 

επίπεδα της φορµαλδεΰδης που υπάρχουν σε νεόδµητες κατοικίες στην περιοχή 

της πόλης της Καρδίτσας. Επιπλέον, καταγράφονται οι χρήσεις της ουσίας αυτής 

στην καθηµερινότητά µας, οι πηγές εκποµπής της, καθώς επίσης οι βλαβερές και 

οι ευεργετικές της ιδιότητες. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

          Στις µέρες µας «βοµβαρδιζόµαστε» καθηµερινά από πληθώρα υποδείξεων 

και απαγορεύσεων που αποκλείουν και αποστέλλουν στο περιθώριο της ζωής µας 

πολλά καταναλωτικά αγαθά καθηµερινής χρήσης απαραίτητα για τη διαβίωσή µας. 

Ζαλισµένοι ανάµεσα σε «πρέπει» και «µη», αναζητώντας τα «καθαρά αγαθά», 

ξιφοµαχούµε για την εύρεση µη τοξικών, µη καρκινογόνων, και υγιεινών λύσεων.     

Συγκατοικούµε εν αγνοία µας µε πολλές τοξικές ουσίες που εισβάλλουν στο σπίτι 

µας θέλοντας και µη. Οι καρκινογόνες ουσίες συνθέτουν ένα χηµικό πόλεµο 

προκαλώντας το λεγόµενο «σύνδροµο του παθογόνου κτιρίου» µε θύµα την 

υγεία µας και όχι µόνο, ανάµεσα τους συναντάµε και τη φορµαλδεΰδη.   

Τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά µας να αντιµετωπίσουµε την ακρίβεια 

παγιδευόµαστε σε µια συνεχώς µείωση της ποιότητας του βιοτικού µας επιπέδου, 

χρησιµοποιώντας όλο και περισσότερο υποκατάστατα προϊόντα. Στη βιοµηχανία 

του επίπλου έχει παραγκωνιστεί σηµαντικά το συµπαγές ξύλο (µασίφ), το οποίο 

είναι το µόνο οικολογικό στη διάθεσή µας το οποίο εµπεριέχει φορµαλδεΰδη σε 

πολύ χαµηλά ποσοστά χωρίς να προκαλούν βλαβερές επιπτώσεις στον άνθρωπο, 

και τη θέση του πήραν η µοριοπλάκα (κν. νοβοπάν), η ινοπλάκα (κν. MDF), καθώς 

και άλλα προϊόντα που στη µάζα τους περιέχουν φορµαλδεΰδη λόγω της 

συγκολλητικής ουσίας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τους.   

 

 

 

1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η 
 
            Η φορµαλδεΰδη,  ή αλλιώς µεθανάλη, οξείδιο µεθυλενίου, µεθυλαλδεΰδη 

και µυρµηγκική αλδεΰδη, είναι µια οργανική χηµική ένωση η οποία ανήκει και 

αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο στην κατηγορία των λιπαρών αλδεϋδών. Είναι 

το πρώτο και το πιο απλό µέλος της κατηγορίας αυτής. Ο χηµικός της  τύπος είναι  

CH2O  (HCHO)  και η χηµική της δοµή είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω: 
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  Αλδεΰδη σηµαίνει αλκοόλη αφυδρογονωµένη. Το σηµείο βρασµού της είναι πιο 

χαµηλό από το σηµείο βρασµού των αλκοολών που έχουν βαριά και αποπνικτική 

οσµή όταν το µοριακό τους βάρος είναι µικρό. Η απανταχού παρούσα αυτή αέρια 

ουσία που υπάρχει στη φύση, εµφανίζεται στον άνθρωπο ως µεταβολικό µέσο 

καθώς και στο σύµπαν και είναι αρκετά σηµαντική στις απαιτούµενες ποσότητες. 

    Τη φορµαλδεΰδη παρήγαγε ο Ρώσος χηµικός  Alexander Mikhailovich τυχαία. 

Έπειτα από οκτώ χρόνια (1867), η φορµαλδεΰδη, παρασκευάστηκε από τον 

August Wilhelm von Hofmann µε τη χρήση του αέρα 

και µίγµατος µεθανόλης.  

Το µίγµα αυτό το πέρασε πάνω από ένα λευκόχρυσο 

σπιράλ ως καταλύτη µε αποτέλεσµα την οξείδωση 

της µεθανόλης στους 600οC περίπου  µέχρι τελικά 

να αποµονωθεί και να τακτοποιηθεί το 1892 από τον 

Friedrich von Stradonitz. Για την οξείδωση της 

µεθανόλης, χρησιµοποιούσαν τον καταλύτη 

µετάλλων (ασήµι στη σηµερινή εποχή αντί του 

χαλκού παλαιότερα), ή τον καταλύτη µεταλλικών 

οξειδίων. Παρόµοιες µέθοδοι παραγωγής 

χρησιµοποιούνται σε πολλές χώρες παγκοσµίως. Ακόµη, µπορούµε να την 

παράγουµε χρησιµοποιώντας ατµούς µεθυλικής αλκοόλης αναµεµιγµένη µε αέρα 

καταλύτη (κωκ). 
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                   Η βιοµηχανική παραγωγή της φορµαλδεΰδης, που ξεκίνησε το 1900, 

σήµερα βασίζεται στη µέθοδο του Hofmann (οξείδωση της µεθανόλης µε αέρα) 

χρησιµοποιώντας ως καταλύτη άλλο µέταλλο και την κατατάσσει ανάµεσα στα 25 

χηµικά προϊόντα µεγαλύτερου σε όγκου παραγωγής. Στον παρακάτω (πίν.1) 

αναγράφεται η παραγωγή της φορµαλδεΰδης σε ορισµένες χώρες. 

 
Πίνακας 1. Παραγωγή χηµικών προϊόντων (Πηγή: Formacare) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ(κιλοτόννους)b XΩΡΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1982 1986 1990 

Βραζιλία 152 226 - 

Καναδάς 70 117 106 

Κίνα 286 426 467 

∆ανία - 3 0.3 

Φινλανδία - 5 48 

Γαλλία 79 80 100 

Γερµανία 630 714 680 

Ουγγαρία 13 11 - 

Ιταλία 125 135 114 

Ιαπωνία - 1188 1460 

Μεξικό 83 93 - 

Πολωνία 219 154 - 

Πορτογαλία - 70 - 

Ισπανία - 91 136 

Σουηδία - 223 244 

Ταϊβάν - 204 215 

Τουρκία - 21 - 

Αγγλία 107 103 80 

Η.Π.Α. 2185 2517 3048 
 

          Η φορµαλδεΰδη σε υγρή ή στερεά µορφή είναι άχρωµη, εύφλεκτη µε 

έντονη αποπνικτική οσµή που θυµίζει καµένο ξύλο. Επίσης είναι αρκετά τοξική, 

χαρακτηρίζεται σαν καρκινογόνος ουσία, διαλύεται στο νερό, την ακετόνη, την 
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αιθανόλη και το βενζόλιο και είναι εξαιρετικά πολική ένωση. Η ουσία αυτή 

ευθύνεται για ένα ευρύ φάσµα παθήσεων στους ζωντανούς οργανισµούς. Στη 

φυσική της κατάσταση έχει µοριακό βάρος 30,026 g / mol, ειδικό βάρος στους -20 

οC 0,815 g / mol, σηµείο βρασµού στους  -21 οC , σηµείο ανάφλεξης στους -53,2 
οC  και σηµείο αυτανάφλεξης στους 424 οC .  Η αποσύνθεση της αρχίζει πάνω από 

τους 150οC, διαµορφώνεται φυσικά στην τροπόσφαιρα κατά τη διάρκεια οξείδωσης 

των υδρογονανθράκων οι οποίοι αντιδρούν µε το όζον διαµορφώνοντας τη 

φορµαλδεΰδη και  µε άλλες αλδεΰδες σε µια σειρά αντιδράσεων που τελικό 

αποτέλεσµα έχουν το σχηµατισµό του µονοξειδίου και του διοξειδίου του άνθρακα, 

σε υδρογόνο και νερό (Zimmermann et al. 1978, Calvert 1980). Τα τερπένια που 

εκπέµπονται από το φύλλωµα αντιδρούν µε το όζον και διαµορφώνουν τη 

φορµαλδεΰδη ως ενδιάµεσο προϊόν (Zimmermann et al. 1978). 

     Η φορµαλδεΰδη εισάγεται στην ατµόσφαιρα ακόµη και από φυσικές 

πηγές σαν προϊόν ατελούς καύσης των υλικών που περιέχουν άνθρακα. 

Φορµαλδεΰδη εκπέµπεται από πυρκαγιές και από άµεσες ανθρώπινες πηγές 

όπως η απεριόριστη χρήση των καυσίµων στα µηχανοκίνητα οχήµατα, τα οποία 

είναι και η µεγαλύτερη πηγή εκποµπής της HCHO στο περιβάλλον, κυρίως στον 

Καναδά και σε κάθε άλλη  χρήση τους στη βιοµηχανία. Στο σηµείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της φορµαλδεΰδης που µετρούνται 

στο περιβάλλον εµφανίζονται κοντά στις ανθρωπογενείς πηγές. Αυτός είναι και ο 

λόγος της αρχικής ανησυχίας για τις επιπτώσεις σε εµάς και το βιόκοσµο.  

     Στο εµπόριο, την προµηθευόµαστε µε µορφή υδατικού διαλύµατος µε 35 

- 45 %  φορµαλδεΰδη, 0,5 – 15 % ανοξείδωτης µεθανόλης, που έχει το ρόλο του 

σταθεροποιητή και εµποδίζει τον πολυµερισµό της φορµαλδεΰδης γνωστό και ως   

«φορµόλη». Σε στερεά µορφή τη φορµαλδεΰδη την εµπορευόµαστε ως trioxane 

(CH2Ο)3, ενώ δεν τη βρίσκουµε σε αέρια µορφή.  

                 Έχει πολύ µικρό χρόνο ηµιζωής, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να 

εξαφανιστεί το 50% της ουσίας είναι λιγότερο από 24 ώρες. Η ηµιζωή µειώνεται 

έπειτα από δύο περίπου ώρες.  ∆ιασπάται γρήγορα από ορισµένα βακτήρια και 

την αυξανόµενη ακτινοβολία του ηλίου (π.χ. το καλοκαίρι και στα µέσα της ηµέρας. 

Στο εσωτερικό των κατοικιών, παλαιών και νεόδµητων, η διαδικασία της 

διάσπασης (ηµιζωή) µπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά µε την εξασφάλιση 
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εξαερισµού χωρίς να απαιτούνται ειδικά µέσα, αρκεί ο φυσικός αερισµός της οικίας 

µε το άνοιγµα των παραθύρων και των πορτών. Συνεπώς δεν είναι τόσο εύκολη η 

συσσώρευσή της στην ατµόσφαιρα και στο ανθρώπινο σώµα. Η συνεχής όµως 

απελευθέρωση και ο σχηµατισµός της, οδηγούν στη µακροπρόθεσµη έκθεση 

κοντά στις πηγές απελευθέρωσης και σχηµατισµού. Όταν η φορµαλδεΰδη 

απελευθερώνεται ή διαµορφώνεται στον αέρα σε µεγάλο ποσοστό διασκορπίζεται 

ενώ λιγοστό είναι το µέρος όπου διακινείται στο νερό. Αντιθέτως, εάν ο 

σχηµατισµός της γίνει µέσα στο νερό δεν διαφεύγει προς το εναέριο περιβάλλον 

παρά µόνο διαχωρίζεται µέσα σε αυτό. Η φορµαλδεΰδη είναι επίσης εύκολα 

βιοδιασπάσιµη στο έδαφος λόγω του ότι ο συντελεστής εδαφολογικής 

προσρόφησης είναι πολύ χαµηλός, η διύλιση είναι αρκετά εύκολη και η 

κινητικότητα στο έδαφος είναι πολύ υψηλή. Ένα µίγµα φορµαλδεΰδης µε αέρα είναι 

πολύ εύφλεκτο σε ποσοστό 65-70% όταν η κλίµακα για το χαρακτηρισµό αυτό 

κυµαίνεται από 12,5% έως 80%. Σαν αντιδραστική πτητική ένωση, η φορµαλδεΰδη 

προκαλεί ενοχλήσεις στους ανθρώπους και τα ζώα όταν βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα στις εναέριες διαδροµές. Επηρεάζεται από τη θερµοκρασία και την 

υγρασία και γι΄αυτό οι εσωτερικές συγκεντρώσεις ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή. 

Με την αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10 οC τριπλασιάζεται το ποσοστό 

συγκέντρωσής της.  

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει την εκλυόµενη φορµαλδεΰδη 

είναι και η ηλικία της πηγής, σε παλαιές οικίες τα ποσοστά των συγκεντρώσεων 

είναι χαµηλότερα.  Η φορµαλδεΰδη πολυµερίζεται εύκολα, είναι ασταθής ουσία και 

µετατρέπεται γρήγορα από τη συνηθισµένη θερµοκρασία σε στερεά πολυµερή, τα 

πολυοξυµεθυλένια από τα οποία αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν το 

τριοξυµεθυλένιο και το τετραοξυµεθυλένιο. Σε αυτή τη µορφή το σηµείο τήξης της 

είναι 92οC.                

    

 

1.2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ 
 
 
             Η φορµαλδεΰδη είναι µια σηµαντική χηµική ουσία η οποία διαδραµατίζει 

έναν πολύ καθοριστικό ρόλο σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Τα οφέλη της έχουν 
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βελτιώσει τη ζωή µας για περισσότερο από έναν αιώνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν 

συναντάται µόνο σε εκατοντάδες προϊόντα της καθηµερινότητάς µας, αλλά 

αποτελεί εξίσου σηµαντική πηγή ζωής στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. 

                 Σε βιολογικό επίπεδο βρίσκεται σε µικρές ποσότητες στους 

περισσότερους ζωντανούς οργανισµούς και τους ανθρώπους, διότι παράγεται ως 

ενδιάµεσο φυσικό συστατικό του µεταβολισµού των κυττάρων. Η παρουσία της σε 

όλα τα ζωντανά κύτταρα είναι καθοριστική και απαραίτητη για το σωστό 

µεταβολισµό τους. Στην ατµόσφαιρα εκλύεται τόσο από ανθρωπογενείς όσο και 

από φυσικές πηγές. 

 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η φορµαλδεΰδη 

διαδραµάτισε έναν κεντρικό ρόλο την δεκαετία του 1960 στην 

ήττα της πολιοµυελίτιδας µε την βοήθεια του Jonas Salk για να 

ανακαλυφθεί ένα εµβόλιο που σκοπό είχε την ενδυνάµωση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος ενάντια σε έναν ιό που µέχρι τότε 

είχε προκαλέσει αναπηρίες σε πολλούς ανθρώπους και σε χιλιάδες άλλες των 

περιπτώσεων είχε επέλθει ακόµη και ο θάνατος.  Σήµερα η φορµαλδεΰδη παίζει 

ένα σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή εµβολίων, καθώς η χρήση της  ως συστατικό, 

σε περιεκτικότητα λιγότερη από 200 µέρη ανά εκατοµµύριο ppm, δεν παρέχει µόνο 

προστασία ενάντια σε τουλάχιστον 400 διαφορετικές ασθένειες, ανάµεσά τους τη 

χολέρα, πανούκλα, ηπατίτιδα Α, τέτανο, γρίπη, αλλά επιπλέον αποτρέπει τον 

κίνδυνο δηµιουργίας βακτηριακών ή µυκητιακών µολύνσεων σε πολλά 

φαρµακευτικά είδη.   

             Η χρήση της στον τοµέα της ιατρικής λόγω των βιοκτόνων και 

µυκητοκτόνων ιδιοτήτων της δεν περιορίζεται όµως µόνο στην κατασκευή 

εµβολίων, αλλά επιπλέον επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα, όπως στην 

παραγωγή βαλβίδων καρδιάς, φαρµακευτικών αντισηπτικών, επιστρωµάτων 

χαπιών, καλλυντικών κ.α. 

            Από την άλλη πλευρά σε τεχνικό επίπεδο συναντάµε πολλά είδη, των 

οποίων µέχρι σήµερα αγνοούσαµε ότι για την κατασκευή τους απαιτείται 

οπωσδήποτε η χρήση της φορµαλδεΰδης. Τσιπ υπολογιστών, φορητά εργαλεία, 

πίνακες κυκλωµάτων, θερµαντικά σώµατα, κόλλες, βαλβίδες και σωλήνες, 

ραδιόφωνα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα, είναι λίγα από τα 
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χιλιάδες προϊόντα, τα οποία χρησιµοποιούµε στην καθηµερινότητά µας 

καλύπτοντας πολλές από τις δευτερεύουσες ανάγκες µας. 

      Ιδιαίτερα στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, η φορµαλδεΰδη συµβάλλει 

στην δηµιουργία ενός τυπικού πλαστικού, του POM (polyoxymethylene) που 

θεωρείται ένα εξαιρετικό θερµοπλαστικό υλικό µε ιδιαίτερη ευκαµψία, ελαστικότητα, 

αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η 

χρήση του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό µέρος του αυτοκινήτου είναι 

αρκετά σηµαντική, καθώς όχι µόνο έχει µειώσει την κατανάλωση καυσίµου κατά 

6%, αλλά έχει συµβάλλει και στη δηµιουργία ενός καλύτερου αισθητικού 

αποτελέσµατος στη σύγχρονη βιοµηχανία.         

 

 

 

1.3. Η ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ 
 
             Από το ξύλο ως φυσικό προϊόν έχουµε τη δυνατότητα 

να παράγουµε περισσότερα από 2000 προϊόντα µε χηµική και 

µηχανική επεξεργασία. Βασικό συστατικό για να επιτύχουµε 

σύνθετα προϊόντα ξύλου είναι οι συγκολλητικές ουσίες τις οποίες 

συναντάµε σε πολλές κατηγορίες. Οι συγκολλητικές ουσίες 

διακρίνονται σε φυσικές και συνθετικές. Στην κατηγορία των φυσικών 

συγκολλητικών ουσιών λαµβάνουν χώρα ουσίες µε φυσική και ζωική προέλευση.                      

           Οι φυσικές κόλλες ήταν οι µόνες διαθέσιµες για συγκολλήσεις έως 

περίπου το έτος 1930. Η αντικατάσταση τους έως σήµερα από τις συνθετικές 

κόλλες είναι σχεδόν πλήρης. Στις κόλλες φυτικής προέλευσης συναντάµε την 

αµυλόκολλα και την κόλλα σόγιας και στις ζωικής προέλευσης έχουµε την κόλλα 

από δέρµατα, κόκαλα και αίµα καθώς και την κόλλα καζεΐνης.  

              Οι κόλλες από συνθετικές ρητίνες είναι προϊόντα εργαστηριακής 

παρασκευής µε αρχή το 1872 και εµφάνισή τους στην αγορά το 1930.  Για την 

παραγωγή τους χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες γαιάνθρακες, πετρέλαιο και 

φυσικά αέρια. 
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                Η πρώτη συνθετική ρητίνη  που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 

ήταν η φαινόλη-φορµαλδεΰδη. Η ρητίνη αυτή εµφανίστηκε µε µορφή λεπτών 

φύλλων, στην αρχή του 1929 (Tegofilm) και έπειτα από 6 χρόνια ως υγρό. Μια 

άλλη ρητίνη εµφανίστηκε το 1931 µε την ονοµασία ουρία-(καρβαµιδιο-) 

φορµαλδεΰδη και προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας κάνει την εµφάνισή της η 

µελαµίνη-φορµαλδεΰδη. Επίσης το 1943 µια άλλη ρητίνη, η ρεζορσινόλη-

φορµαλδεΰδη συµβάλλει στη δηµιουργία των συνθετικών ρητινών. 

              Τις συνθετικές ρητίνες που προαναφέραµε τις διακρίνουµε σε 

θερµοσκληρυνόµενες οι οποίες µε την επίδραση της θερµότητας αρχικά 

µαλακώνουν και εν συνεχεία υφίσταται µόνιµη σκλήρυνση και τις θερµοπλαστικές 

οι οποίες µαλακώνουν µε την επίδραση της θερµότητας και µένουν µαλακές όσο 

επιδρά πάνω σε αυτές και σκληραίνουν κατά τη ψύξη. 

             Στις θερµοσκληρυνόµενες ανήκει η φαινόλη-φορµαλδεΰδη, η ουρία 

φορµαλδεΰδη, η µελαµίνη-φορµαλδεΰδη και η ρεζορσινόλη-φορµαλδεΰδη. 

              Η φαινόλη-φορµαλδεΰδη προσφέρεται ως παχύρευστο υγρό µε σκοτεινό 

ερυθρό χρώµα, εµποτισµένα φύλλα χαρτιού (Film) και σκόνη. Είναι διαθέσιµη σε 

συνθέσεις που απαιτούν µεγάλες θερµοκρασίες για σκλήρυνση (115-150οC) και 

άλλες που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασία δωµατίου (20οC). Οι 

δεσµοί που δίνουν αν και εφόσον η συγκόλληση είναι επιτυχηµένη είναι πολύ καλοί 

µε εξαιρετικά µεγάλη µηχανική αντοχή, επίσης είναι ανθεκτικοί στο ψυχρό και στο 

θερµό νερό και δεν προσβάλλονται από µύκητες – έντοµα και χηµικές ουσίες. 

Παρόλα αυτά είναι δυνατό να µεταχρωµατίσουν τις ανοιχτόχρωµες επιφάνειες 

ξυλοφύλλων λόγω του σκοτεινού τους χρώµατος και απαιτείται µεγάλη προσοχή 

κατά την εφαρµογή τους. 

              Η ουρία-φορµαλδεΰδη στην αγορά είναι διαθέσιµη και αυτή ως υγρό, 

σκόνη και µορφή εµποτισµένων φύλλων χαρτιού. Σκληραίνεται σε µεγάλες 

θερµοκρασίες από 95 έως 130οC ή σε θερµοκρασίες δωµατίου έως και 3οC και 

δίνει δεσµούς άχρωµους ή µε ανοικτό καστανό χρώµα ανθεκτικούς σε 

µικροοργανισµούς. Είναι φθηνή συγκρινόµενη µε τις άλλες θερµοσκληρυνόµενες 

ρητίνες, η συγκόλλησή της µε υψίσυχνο ρεύµα είναι γρήγορη µε µόνο µειονέκτηµα 

ότι αµβλύνει τα εργαλεία κατεργασίας.  
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                   Η µελαµίνη-φορµαλδεΰδη προσφέρεται στην αγορά µε µορφή 

υδατοδιαλυτής σκόνης, διότι σε υγρή µορφή η αποθήκευσή της είναι δύσκολη, 

καθώς επίσης και σε µορφή εµποτισµένου φύλλου χαρτιού. Σκληραίνει µεταξύ 50ο 

και 100ο C και οι δεσµοί της είναι άχρωµοι, ανθεκτικοί σε υγρασία και βραστό νερό 

και σε µικροοργανισµούς. Το κόστος της είναι υψηλό, αµβλύνει τα εργαλεία και 

καθαρίζεται δύσκολα από τα σκεύη παρασκευής της. Μια ακόµη χρήση της εκτός 

από τη συγκόλληση είναι και η βελτίωση της ουρίας-φορµαλδεΰδης. 

              Τέλος στην κατηγορία των θερµοσκληρυνόµενων συνθετικών ουσιών 

έχουµε την ρεζορσινόλη-φορµαλδεΰδη σε υγρή µορφή µε σκοτεινό κόκκινο χρώµα 

και θερµοκρασία σκλήρυνσης µε ευρύ φάσµα 5ο έως 100οC. Αποδίδει ισχυρούς 

δεσµούς σαν τη φαινόλη-φορµαλδεΰδη αλλά είναι και αυτή επίσης ακριβή. 

Σηµαντικό είναι ότι δίνει επιτυχής συγκόλληση ακόµη και σε ξύλα µε µεγάλη 

περιεχόµενη υγρασία έως και 18%. Στο εµπόριο υπάρχουν συγκολλητικές ουσίες 

φαινόλης-ρεζορσινόλης µε µικρό κόστος που διατηρούν αρκετές ιδιότητες της 

ρεζορσινόλης-φορµαλδεΰδης. 

 

 

 

1.4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ 
 
               Είναι γεγονός ότι µπαίνοντας µέσα σε µια νεόδµητη κατοικία το πρώτο 

που θα κάναµε θα ήταν να ανοίξουµε τα παράθυρα για να ανανεώσουµε τον αέρα 

από αυτή την πικάντικη, ενοχλητική και συγχρόνως διακριτική, σε όλους µας 

γνωστή µυρωδιά της καινούργιας οικίας. Αυτή η οσµή του «καινούριου» όπως 

συνηθίζουµε να την αποκαλούµε δεν είναι άλλη από ένα µίγµα ρύπων που πηγάζει 

από τα υλικά της οικοδοµής. Από αυτό το συνονθύλευµα των σύγχρονων ρύπων 

δε θα έλειπε φυσικά και η φορµαλδεΰδη η οποία κατέχει και το µεγαλύτερο 

ποσοστό στο σύνολο ανάµεσα στην ακεταλδεΰδη, το στυρένιο, την πεντανάλη και 

άλλες αέριες οργανικές (πτητικές) ουσίες.  

                 Η ουσία αυτή είναι ερεθιστική όταν εισέρχεται στον οργανισµό µας µέσω 

της ρινικής και της στοµατικής κοιλότητας, µε την επαφή του δέρµατος και των 

µατιών. Η οσµή αυτή, στα πρώτα κιόλας λεπτά της έκθεσής µας, προκαλεί χωρίς 
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να το καταλάβουµε τις πρώτες ενοχλήσεις στο λαιµό, στα µάτια, στη µύτη καθώς 

επίσης και ζαλάδες, πονοκεφάλους, κούραση και µια σωρεία άλλων προβληµάτων. 

Η έκθεση στη φορµαλδεΰδη µπορεί να είναι είτε χρόνια είτε στιγµιαία και οι 

επιπτώσεις της χαρακτηρίζονται ως παροδικές  και χρόνιες ανάλογα µε το µέγεθος 

της βλάβης που προκαλούν στον οργανισµό. Η έκθεση στην εκλυόµενη 

φορµαλδεΰδη δεν έχει σε όλους τους οργανισµούς τα ίδια αποτελέσµατα, ούτε και 

την ίδια ένταση των όµοιων προβληµάτων, συγκρίνοντάς τα στα ίδια επίπεδα 

συγκεντρώσεων. Σε αρκετούς ανθρώπους, είναι πιθανό, να µην εκδηλωθούν 

αντιδράσεις όταν εκτίθενται σε χαµηλά επίπεδα. Η φορµαλδεΰδη απορροφάται εξ’ 

ολοκλήρου κατά την εισπνοή από το αναπνευστικό σύστηµα µε µεγάλη ταχύτητα.  

                 Σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω σε ζώα, βλέπουµε πως στους 

αρουραίους η ουσία απορροφάται ολοκληρωτικά από το ρινικό τους σύστηµα 

(Heck 1983) ενώ στις µαϊµούδες καταλαµβάνει προσωρινά το ρινικό σύστηµα, την 

τραχεία σε µικρό βαθµό και άλλες περιοχές όπως το βασικό βρόγχο (Morgan 

1991).  

                   Κατά την εισπνοή της ουσίας σε χαµηλά επίπεδα έκθεσης µεταξύ 0,2 – 

5,0 ppm, οι ενοχλήσεις στο αναπνευστικό σύστηµα αρχίζουν να είναι αισθητές. 

Μέσα σε αυτά τα όρια δηµιουργείται νωθρότητα, ναυτία, υπερβολική δίψα, 

αδυναµία, δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια συντονισµού και 

αποπροσανατολισµός. Στο όριο µεταξύ 10 – 20 ppm, σε ένα µέτριο επίπεδο, τα 

συµπτώµατα είναι εντονότερα και περισσότερα. Εµφανίζεται «κάψιµο» του 

φάρυγγα και της µύτης, έντονη δύσπνοια, τάσεις λιποθυµίας και βήχας. Σε 

υψηλότερες δόσεις της τάξης των 50 – 100 ppm, όπου και η άµεση επαφή µε ένα 

ζωντανό οργανισµό είναι σχεδόν απίθανη λόγω του ότι η ένταση της οσµής την 

καθιστά άκρως ανυπόφορη και αποπνικτική, οι επιπτώσεις είναι σαφώς πιο 

σοβαρές. Το πνευµονικό οίδηµα, η πνευµονίτιδα, η θωρακική συστολή και το 

άλγος, η ταχυκαρδία και η αρρυθµία είναι µερικές από τις αντιδράσεις του 

οργανισµού, καθώς εισέρχεται σε αυτόν υπερβολική ποσότητα φορµαλδεΰδης.  
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Πίνακας 2. Όρια φορµαλδεΰδης και συµπτώµατα (Πηγή: Formacare) 
 

Ολική 
συγκέντρωση 

∆υσφορία και εµφάνιση    
ερεθισµών 

Κλίµακα έκθεσης 

<0,2 mg/m³ Κανένας ερεθισµός ή δυσφορία Κλίµακα άνεσης 

0,2-3,0 mg/m³ Πιθανός ερεθισµός ή δυσφορία 
ανάλογα µε την αλληλεπίδραση µε 

τους άλλους παράγοντες 

Κλίµακα 
έκθεσης σε 
πολλούς 

παράγοντες 
3,0-25 mg/m³ Εµφάνιση συµπτωµάτων – Πιθανή 

εµφάνιση πονοκεφάλου ανάλογα µε 
την επίδραση άλλων παραγόντων 

Κλίµακα 
δυσφορίας 

>25 mg/m³ Επιπρόσθετες νευροτοξικές 
συνέπειες εκτός από τον  

πονοκέφαλο είναι δυνατό να 
εµφανιστούν 

Κλίµακα τοξικής 
έκθεσης 

 

                  Εξετάζοντας τη φορµαλδεΰδη στην υγρή της µορφή, διαπιστώνουµε 

πως και εδώ οι επιπτώσεις είναι αρκετές και σοβαρές καθώς αυξάνονται τα όρια 

της συγκέντρωσης στο ανθρώπινο σώµα. Η πρόσληψή της µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί είτε µε την άµεση επαφή µας από το δέρµα είτε µε την κατάποση 

αν και είναι πολύ δύσκολο χωρίς να το καθιστά αδύνατο λόγω απροσεξίας ή και 

άγνοιας κυρίως από παιδιά και ηλικιωµένους ανθρώπους. Είναι σε όλους µας 

γνωστό πως το δέρµα είναι ζωτικό όργανο όπως είναι το συκώτι, ο πνεύµονας  

κ.α. το οποίο αναπνέει και έχει τη δυνατότητα να αποβάλει και να εγκλωβίζει υγρά 

από το σώµα. Μια επαφή του δέρµατος µε ήπιο διάλυµα φορµαλδεΰδης, είναι 

δυνατό να έχει ως συνέπεια τον ερεθισµό του προκαλώντας κνησµό και 

δερµατίτιδα, λόγω της σκλήρυνσής του µε αποτέλεσµα το ράγισµά του.  Με 

διάλυµα µεγαλύτερης περιεκτικότητας, φορµόλη, η επαφή γίνεται πιο επικίνδυνη 

έχοντας ως συνέπεια τις έντονες αναφυλαξίες, τραχύτητα, µαύρισµα του δέρµατος 

και σκληρότητα, αλλεργικό σοκ και την πρόκληση εγκαύµατος πρώτου βαθµού. Με 

την κατάποση της φορµόλης, σε όποιο βαθµό περιεκτικότητας, τα προβλήµατα 

είναι εξίσου σοβαρά. Έντονοι πόνοι στην κοιλιακή χώρα, στα έντερα και στο 

στοµάχι, κάψιµο του στόµατος και του λαιµού, δυσκολία κατάποσης, διάρροια, 

σπασµοί καθώς και εσωτερικά εγκαύµατα.  Έπειτα εµφανίζεται πτώση της 

θερµοκρασίας του σώµατος, ζάλη και κώµα. Η φορµαλδεΰδη επηρεάζει δυσµενώς, 
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όταν έρθει σε επαφή µε τα µάτια ενός ανθρώπου ή ζώου. Είναι σαν ουσία 

χαρακτηρισµένη ως ερεθιστική, συνεπώς έχει άσχηµες επιπτώσεις όταν η επαφή 

είναι άµεση σε οποιαδήποτε µορφή και αν έχει η φορµαλδεΰδη. Το αποτέλεσµα 

αυτής της επαφής ενδέχεται να επιφέρουν µόνιµη και σοβαρή βλάβη στους 

οφθαλµούς όπως προσωρινή θολωµένη όραση ή και απώλεια θέας, τραυµατισµό, 

ακόµα και την ανάφλεξη των βλεφάρων όταν η περιεκτικότητα της ουσίας  στον 

αέρα είναι πολύ υψηλή.  Με όποιο τρόπο και αν «εισβάλει» η φορµαλδεΰδη µέσα 

µας, οι επιπτώσεις δεν εµφανίζονται µεµονωµένες. Ο οργανισµός αντιδρά 

επιφέροντας αρνητικά  συµπτώµατα όχι µόνο στην  δίοδο πρόσληψης της ουσίας 

(π.χ. µύτη, µάτια) αλλά και σε άλλα µέρη του σώµατος.  

 Οι επιπτώσεις που επιφέρει η φορµαλδεΰδη, κυρίως στις υψηλές 

συγκεντρώσεις, σε πολλές περιπτώσεις είναι χρόνιες µε πιθανή την έκβαση 

ορισµένων από αυτών που αναφέρονται σε θανάσιµο αποτέλεσµα. Η ευαισθησία 

που παρουσιάζουν οι ζωντανοί οργανισµοί σε κάθε επαφή, ακόµα και όταν τα 

επίπεδα της εκλυόµενης φορµαλδεΰδης είναι χαµηλά, προκαλούν αλλεργική 

αντίδραση του οργανισµού. Τα εκζέµατα που παρουσιάζονται κυρίως από τη 

συνεχή έκθεση σε διαλύµατα φορµαλδεΰδης έχουν ως αποτέλεσµα το µόνιµο 

κνησµό, συνεχές µούδιασµα, τη φαγούρα, ζηµιές στα νύχια και το ξεφλούδισµα του 

δέρµατος των χεριών, των µπράτσων, των µασχαλών, του λαιµού και των 

βλεφάρων. Μια άλλη χρόνια επίπτωση του δέρµατος είναι η δερµατίτιδα της 

οποίας τα συµπτώµατα ξεκινούν από την απλή ερυθρότητα µέχρι τη δηµιουργία 

φουσκαλών και ραγάδων της επιδερµίδας. Η άµεση επαφή µε τους οφθαλµούς 

επιφέρει το κάψιµο του κερατοειδούς χιτώνα έως και τύφλωση. Με τη χρόνια 

εισπνοή της φορµαλδεΰδης σαν αέριο ή εξάτµιση του υγρού παρουσιάζονται 

χρόνια ρινίτιδα, αναπνευστική εξασθένιση, τραυµατισµός των νεφρών, πνευµονική 

ευαισθησία, βρογχίτιδα, υγρό στους πνεύµονες και ανωµαλία της αναπνευστικής 

λειτουργίας κυρίως κατά το βραδινό ύπνο, γνωστή και ως άπνοια, προκαλείται από 

τη φορµαλδεΰδη σε άτοµα µε άσθµα όταν εκτίθενται σε αυτήν (Norback 1995). Η 

ουσία αυτή κατά την επαναλαµβανόµενη εισπνοή για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

έχει ως νευροψυχολογικά αποτελέσµατα εκτός από τις αναταραχές στον ύπνο, την 

αλλαγµένη αίσθηση της ισορροπίας, την απότοµη αλλαγή της διάθεσης και την 

απώλεια µνήµης. Πιθανή ακόµα είναι η δευτεροβάθµια στειρότητα και οι 



 

                    «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
  

                                                          των σπουδαστριών  Βουλή Ε. & Γονιτσιώτη Χ. 18

εµµηνορροϊκές αναταραχές. Η φορµαλδεΰδη έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος 

ουσία για τον άνθρωπο και τα ζώα καθώς επίσης και υπεύθυνη για τερατογενέσεις 

και καρκινογενέσεις. Είναι γονιδιακά τοξική σε θηλαστικά και βακτηριακά κύτταρα 

και για το λόγο αυτό έχει µεταλλακτική ικανότητα.  

 Μελέτες που έγιναν σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες τις Αµερικής σε 

ανθρώπους και πειραµατόζωα από την Αµερικανική Εταιρεία Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) καθώς επίσης και την Κυβερνητική Υπηρεσία της Αµερικής 

για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSHA) έδειξαν πως η ουσία αυτή 

είναι πιθανή αιτία για την καρκινογένεση. Σε άτοµα που εκτίθενται συχνά σε ατµούς 

φορµαλδεΰδης παρουσιάστηκαν γενετικές επιδράσεις στα βοηθητικά 

λεµφοκύτταρα. Η χρόνια επίδρασή της αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης 

ανωµαλιών στα χρωµοσώµατα, στους πυρήνες και σε γενετικές διαφοροποιήσεις 

σε πολλά κύτταρα ανθρώπων και τρωκτικών (IARC 1995). Στον άνθρωπο, η 

µακροχρόνια έκθεση στη φορµαλδεΰδη, προκαλεί φθορές στο DNA των 

συνεκτικών οστών των κυττάρων. Αυτές οι επιπτώσεις που επιφέρει η ουσία αυτή 

υποδεικνύουν ότι η δοµή του DNA των πρωτεϊνών σχετίζονται σηµαντικά µε την 

ανάπτυξη των όγκων. Στους αρουραίους προκαλεί βλάβες στα τραχειακά 

επιθηλιακά τους κύτταρα και αταξίες στο DNA της ρινικής µεµβρανώδους πλάκας 

καθώς επίσης και στην άνω γνάθο κατά τον σχηµατισµό τους. Η πιθανότητα ενός 

ατόµου, καπνιστή,  το οποίο εργάζεται σε χώρο µε εκλυόµενη φορµαλδεΰδη της 

τάξης του 0,1 ppm να προσβληθεί από καρκίνο είναι περίπου 1 στα 10 

εκατοµµύρια ενώ για τους µη καπνιστές είναι 1 στο ένα δισεκατοµµύριο κάτω από 

τις ίδιες εργασιακές συνθήκες). Αυτή η ουσία που ακούσια της ανοίγουµε τις 

πόρτες του σπιτιού µας και συγκατοικεί µαζί µας χωρίς να το γνωρίζουµε έχει 

χαρακτηριστεί, όπως προαναφέρθηκε, καρκινογόνος και έχουν δηµοσιευθεί δυο 

χωριστές ταξινοµήσεις από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Αντικαρκινικού Αγώνα (IARC) και 

τις χώρες της Ε.Ε. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη αναθεώρηση (Ιούνιος 2004) της 

IARC, η φορµαλδεΰδη έχει ταξινοµηθεί ως η πρώτη καρκινογόνος ουσία για τον 

άνθρωπο βασισµένη στους σπάνιους καρκίνους που παρατηρήθηκαν σε 

εργαζοµένους σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης της ουσίας. Παρόλα αυτά µεγάλος 

αριθµός ερευνών δεν έχει αποδείξει µε στοιχεία ότι η φορµαλδεΰδη παράγει τον 

καρκίνο στον άνθρωπο. Ο χαρακτηρισµός αυτός ως  «πρόδροµος καρκινογόνος 
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ουσία» σκοπό έχει να κρατήσει τις συγκεντρώσεις της φορµαλδεΰδης στους 

εργασιακούς χώρους στα χαµηλότερα επίπεδα.  

   Στις ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε την οδηγία επικίνδυνων ουσιών, η  

φορµαλδεΰδη κατατάσσεται στην κατηγορία 3 (C3). Στην κατηγορία αυτή 

κατατάσσονται οι ουσίες που έχουν περιορισµένα στοιχεία µιας καρκινογόνου 

επίδρασης. Είναι η πιο αδύνατη τάξη για τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου από µια 

ουσία.  
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2.1 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
 
              Το «σύνδροµο του παθογόνου κτιρίου», γνωστό ευρέως ως Sick 

Building Syndrome, είναι ένα φαινόµενο το οποίο φυσικά και αυτονόητα δεν 

απασχολεί µόνο τη χώρα µας και τα σπίτια µας. Τα υλικά καθώς και όλες τις πηγές 

έκλυσης ρύπων τις συναντούµε σε πολλές ευρωπαϊκές και µη χώρες.  

                 Έρευνες και πειραµατικές µελέτες, λοιπόν, για τη φορµαλδεΰδη 

υπάρχουν αρκετές σε πολλά κράτη µε διαφορετικό τρόπο µέτρησης, µε  άλλα  

κάθε φορά υλικά και διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες. Παρακάτω 

παρουσιάζονται µερικές µελέτες  µε τα αποτελέσµατά τους. 

                 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 275.000 Αµερικάνοι που 

αναγκάστηκαν να ζήσουν σε τροχόσπιτα ως προσωρινές κατοικίες λόγω της 

καταστροφής των κατοικιών τους από τον τυφώνα «Κατρίνα». Τους τελευταίους 17 

µήνες πολλοί από αυτούς παρουσίαζαν πλέον σοβαρά αναπνευστικά 

προβλήµατα, έντονους πονοκεφάλους, αδικαιολόγητη κόπωση και ερεθισµούς.  

Αιτία οι κατασκευασµένες από κακής ποιότητας συγκολληµένα προϊόντα ξύλου 

κατοικίες σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερα υγρό κλίµα του Κόλπου του Μεξικού, που 

εκλύαν τοξικά αέρια, όπως φορµαλδεΰδη «πνίγοντας» τους ενοίκους τους και 

καθιστώντας ουσιαστικά απαγορευτική τη διαµονή σε αυτές. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση οι µετρήσεις έδειξαν ότι  30 έως και 50 φορές µεγαλύτερα από τα 

επιτρεπόµενα όρια ήταν τα ποσοστά φορµαλδεΰδης, τα οποία έλαβε η ∆ιεύθυνση 

Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας από τους αποθηκευτικούς χώρους. 

                Μια παλαιότερη µελέτη σε 500 κατοικίες στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 

έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις της εκλυόµενης φορµαλδεΰδης τους καλοκαιρινούς 

µήνες κυµαίνονταν από 0,072 ppm µέχρι 0,078 ppm κατά τους χειµερινούς µήνες 

(Sexton κ.α. 1986). Πρόσφατη έρευνα στην Αυστραλία έδειξε ότι τα επιτρεπτά όρια 

σε νέες κατοικίες είχαν ξεπεραστεί πάνω από 20 φορές. Οι ουσίες που 

µετρήθηκαν, σύµφωνα µε την µελέτη ήταν φορµαλδεΰδη, στυρένιο και 

φαινυλοκυκλοεξάνιο (Brown 2000). Επιπλέον πριν από 6 χρόνια στη Γαλλία, στο 

Παρίσι, ενδιαφέρουσα ήταν η αύξηση των περιπτώσεων άσθµατος κυρίως στις 
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µικρές ηλικίες µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη προβληµατισµών γύρω από τα 

ποσοστά των ρύπων στους χώρους της οικίας. Επιλέχτηκαν 61 κατοικίες στο 

Παρίσι και στα προάστια του µε σκοπιµότητα οι πιθανές µετρήσεις να έχουν 

απόκλιση µεταξύ τους για τον καλύτερο προσδιορισµό των αλδεΰδων. Το 47% των 

οικιών ήταν χτισµένα πριν από το 1950. Τα αποτελέσµατα της εκλυόµενης 

φορµαλδεΰδης ανέρχονται σε επίπεδα 0,2 ppm. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

µελέτης, σηµαντικό ρόλο για την αύξηση των εσωτερικών ρύπων είχε και η µέγιστη 

περιβαλλοντική θερµοκρασία. Ακόµη µια µελέτη στην Ταϊβάν έδειξε ότι η 

συγκέντρωση φορµαλδεΰδης βρέθηκε να κυµαίνεται µεταξύ 0,10 έως 0,89 ppm 

(Wu κ.α. 2003), µε  την µεγαλύτερη συγκέντρωση σε κτίριο ηλικίας 5 ετών στο 

οποίο απασχολούνταν πολλοί εργαζόµενοι. Μια παλαιότερη έρευνα, επίσης στη 

Γαλλία, το 1984 και 1989 δίνει ως ποσοστό συγκέντρωσης τις τιµές 0,24-0,60 ppm 

και στη Γερµανία τις τιµές 0,22-0,68 ppm. Μελέτη του ποσοστού της εκλυόµενης 

φορµαλδεΰδης στη Βρετανία αναφέρει κατά τη χειµερινή περίοδο 0,15-0,40 ppm 

συγκέντρωσης. Μια έκθεση σχετικά µε τις τιµές της φορµαλδεΰδης από την 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας σε 5 ευρωπαϊκές χώρες µας δίνει ποσοστό 0,07-

0,57 ppm  για τις συγκεντρώσεις εσωτερικών χώρων. Μια συγκριτική µελέτη των 

ατµοσφαιρικών ρύπων και συγκεκριµένα της φορµαλδεΰδης, του διοξειδίου του 

αζώτου και χλωριωµένων πτητικών ενώσεων παρουσιάζεται µεταξύ της Ιαπωνίας 

και της Σουηδίας. Η χρονική περίοδος κατά την οποία έλαβε µέρος η έρευνα ήταν 

για την Ιαπωνία ο µήνας Φεβρουάριος το έτος 1998 και τη Σουηδία το διάστηµα 

από το µήνα Φεβρουάριο µέχρι το Μάρτιο 2000. Για το συγκριτικό αυτό πείραµα 

κατηγοριοποιήθηκαν οι κατοικίες των χωρών και εξετάστηκαν σπίτια περίπου 

κατασκευασµένα µε τα ίδια υλικά. Τα σπίτια ήταν στην Ούψαλα (Σουηδία) και στην 

Νάγκουα (Ιαπωνία) ήταν 59% ξύλινα. Τα αποτελέσµατα από το πείραµα κατά το 

Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών Υγείας στην Ιαπωνία ήταν 0,05-0,08 ppm και στην 

Σουηδία ήταν 0,01-0,08 ppm αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι στην Ιαπωνία όπου τα 

έπιπλα ήταν από κόντρα πλακέ µε κόλλα βασισµένη στη φορµαλδεΰδη και µεγάλα 

ποσοστά συγκέντρωσης εσωτερικού καπνίσµατος οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ 

µεγαλύτερες από ότι ήταν στη Σουηδία όπου δεν ίσχυε τίποτα από τα παραπάνω. 
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2.2 ΟΡΙΑ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆ΗΣ 
 
               Σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες η φορµαλδεΰδη αποτελεί βασικό 

συστατικό πολλών προϊόντων και τροφίµων που χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Οι 

συγκεντρώσεις της φορµαλδεΰδης σε µια πρόσφατη αξιολόγηση κινδύνου το 2006 

από το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Ίδρυµα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

συγκέντρωση 0,1 ppm εσωτερικά σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν από 10 

έτη ή και περισσότερο, προτείνεται ως ασφαλές επίπεδο όσον αφορά την 

καρκινογένεση της φορµαλδεΰδης στους ανθρώπους και δεν επιφέρει επιπτώσεις 

στην υγεία, αντιθέτως η υπέρβαση αυτού του ορίου µπορεί να προκαλέσει 

συµπτώµατα δυσφορίας, ερεθισµών, αλλεργιών, βλαβών στο καρδιαγγειακό 

σύστηµα, βλαβών στο νευρικό σύστηµα, αλλά ακόµη και δηλητηριάσεις. 

               Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας έχει θεσπιστεί ως 

ανώτατο επιτρεπόµενο όριο τα 0,082 ppm στο εσωτερικό των κατοικιών, ενώ 

αντιθέτως στην Καλιφόρνια αυτή η τιµή µειώνεται στα 0,05 ppm. Ωστόσο το Εθνικό 

Ίδρυµα Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ θέτει ως όριο τα 0,016 

ppm για όλους τους εργασιακούς χώρους. 

                Στο εµπόριο έχουν θεσπιστεί  για τις µοριόπλακες ορισµένες κατηγορίες 

που υποδεικνύουν το ποσοστό περιεχόµενης φορµαλδεΰδης που εµπεριέχεται σε 

αυτές. Ο διαχωρισµός ανάλογα µε τα όρια της φορµαλδεΰδης σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή βιοµηχανία  γίνεται σε 4 διαφορετικές κλάσεις µετρηµένες µε τη µέθοδο 

Perforator, ξεκινώντας από την κλάση Ε0, η οποία έχει σχεδόν µηδέν 

φορµαλδεΰδη απόλυτα φιλική µε το περιβάλλον και ανεβαίνοντας στην ανώτερη 

κλάση φορµαλδεΰδης Ε3 η οποία σπάνια παράγεται διότι δεν χρησιµοποιείται 

λόγω της υψηλής εκποµπής της φορµαλδεΰδης. Τα προϊόντα κλάσης Ε3 έχουν 

επιτρεπτή χρήση αν και εφ’ όσον έχουν επικάλυψη προϊόντων κλάσης Ε1. 

Παρακάτω παρατίθενται οι τιµές συγκέντρωσης που προαναφέρθηκαν για κάθε 

κλάση (Πίν. 3). 

 

 
 
 
 



 

                    «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
  

                                                          των σπουδαστριών  Βουλή Ε. & Γονιτσιώτη Χ. 23

Πίνακας 3. Κλάσεις εκποµπής φορµαλδεΰδης (Πηγή: Formacare) 
 

Κλάση Περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη 
E0 0,5 mg/100g και κατωτέρω 
E1 9 mg/100g και κατωτέρω 
E2 >9mg/100g έως 30mg/100g 
E3 >30mg/100g 

   
 
                Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ιαπωνική βιοµηχανία παραγωγής 

µοριοπλακών υπάρχουν δύο διαφορετικοί µέθοδοι για τη µέτρηση της 

φορµαλδεΰδης. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υιοθέτησαν τη Perforator µέθοδο δοκιµής 
που µετρά την περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη µέσα στο δείγµα. Τα ιαπωνικά 

βιοµηχανικά πρότυπα ευνοούν τη µέθοδο δοκιµής Desiccator  που µετρά την 

πραγµατική εκποµπή φορµαλδεΰδης που απελευθερώνεται από το δείγµα. Στον 

Πίν. 4 παρατίθενται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια έκθεσης στη φορµαλδεΰδη σε 

διάφορες χώρες του κόσµου. 

 
Πίνακας 4. Ανώτερα επιτρεπτά όρια έκθεσης στη φορµαλδεΰδη σε διάφορες χώρες           

(Μαντάνης και Μαρκεσίνη 1998) 
 

Χώρα 
Κατοικία 

Συγκέντρωση 

φορµαλδεΰδης (ppm) 

Εργασία 
Συγκέντρωση 

φορµαλδεΰδης (ppm) 

Η.Π.Α. 0,10 1,0 

∆ανία 0,12 0,3 

Φινλανδία 0,12 0,5 

Νορβηγία 0,10 0,5 

Σουηδία 0,20 0,5 

Αυστρία 0,10 0,5 

Γερµανία 0,10 0,5 

Ελβετία 0,10 0,5 

Μ. Βρετανία καµία ρύθµιση 2,0 

Βέλγιο καµία ρύθµιση 1,0 

Ολλανδία 0,10 καµία ρύθµιση 

Γαλλία καµία ρύθµιση 2,0 
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Ιταλία 0,10 καµία ρύθµιση 

Αυστραλία 0,10 1,0 

Καναδάς 0,10 1,0 

Ελλάδα καµία ρύθµιση   2,0 * 

* Προεδρικό διάταγµα 90/1999 

 

                  Η µέτρηση της φορµαλδεΰδης στο εξωτερικό δεν πραγµατοποιείται 

µόνο για τα συγκολληµένα προϊόντα ξύλου αλλά και για άλλα αγαθά της 

καθηµερινής µας ζωής όπως είναι τα τρόφιµα. Στο φρέσκο αγελαδινό γάλα 

κυµαίνονται από 0,00357 mg/m3 έως 0,057 mg/m3, ενώ στο επεξεργασµένο γάλα 

από 0,075 mg/m3 έως 0,255 mg/m3 λόγω της συσκευασίας και των επεξεργασιών 

του. Σε ποικίλα οινοπνευµατώδη ποτά κυµαίνονται από 0,04 mg/m3 έως 1,7 mg/m3 

στην Ιαπωνία και από 0,02 mg/m3 έως 3,8 mg/m3 στην Βραζιλία  

(Πηγή: Formacare).     
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

      Έχοντας κατανοήσει το φαινόµενο του παθογόνου κτιρίου και έχοντας 

αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για την ουσία φορµαλδεΰδη, στα πλαίσια της 

πτυχιακής µας εργασίας, προβήκαµε σε έρευνα  που πραγµατοποιήθηκε σε 

νεόδµητες κατοικίες στην περιοχή της Καρδίτσας. Οι µετρήσεις µας ελήφθησαν σε 

3 εποχιακές περιόδους, το καλοκαίρι και το χειµώνα του 2006, καθώς και την 

άνοιξη του 2007. 

 

 

 

3.1 ΥΛΙΚΑ  
 

      Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός ειδικού οργάνου 

Formaldehyde meter τύπου Triple Plus+ της εταιρείας Crowcon στο οποίο τα 

αποτελέσµατα δίνονταν µε ακέραια κλίµακα σε µονάδα µέτρησης µερών ανά 

εκατοµµύριο (ppm).  

 

                
Εικ. 1.  Formaldehyde meter τύπου Triple Plus+ 

 

Πρώτα κάναµε αρχική ρύθµιση (calibration) στο µηχάνηµα σε 

εξωτερικό περιβάλλον θεωρώντας ότι η περιεκτικότητα του αέρα 

σε εξωτερικές συνθήκες έχει 0 ppm. Το µηχάνηµα πάνω από την 

µέτρηση των 20 ppm εξέπεµπε ηχητικό και οπτικό σήµα (alarm) 

προειδοποιώντας για τα εξαιρετικά υψηλά και επικίνδυνα όρια.  
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Ακόµα, χρησιµοποιήσαµε θερµόµετρο εσωτερικών χώρων σε 

µέτρηση calcium.   

 

 
 
 
3.2   ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

     Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε σε 30 τυχαία νεόδµητα διαµερίσµατα 

της πόλης της Καρδίτσας που έγιναν από 7 διαφορετικούς κατασκευαστές. Τα 

διαµερίσµατα ήταν σε στάδιο µη κατοικήσιµο έως και κατοικήσιµο. Οι κατοικίες οι 

οποίες µετρήσαµε είχαν τουλάχιστον ένα υπνοδωµάτιο, σαλόνι – καθιστικό, λουτρό 

και κουζίνα.  

 Η διαδικασία λήψης των µετρήσεων έγινε ως εξής: 

Αρχικά επιλέγαµε το χώρο όπου τα παράθυρα και όλες 

οι πηγές αερισµού ήταν κλειστές και καταγράφαµε την 

θερµοκρασία του χώρου. Εν συνεχεία 

ενεργοποιούσαµε τον µετρητή και τον αφήναµε ανοιχτό 

για τρία λεπτά παίρνοντας τη µέτρηση της εκλυόµενης 

φορµαλδεΰδης στο χώρο του καθιστικού, της κουζίνας και των υπνοδωµατίων σε 

διαφορετικές κάθε φορά µετρήσεις στο µέσον του δωµατίου. Έπειτα από τριάντα 

λεπτά φυσικού αερισµού του χώρου (ανοιχτά παράθυρα)  επαναλαµβάναµε την 

ίδια διαδικασία της θερµοµέτρησης και καταγράφαµε το ποσοστό της εκλυόµενης  

ουσίας που αναγραφόταν στο µετρητή.  

                Ένα άλλο µέρος του πειράµατος ήταν η 

µέτρηση της φορµαλδεΰδης εσωτερικά των 

ντουλαπών των υπνοδωµατίων και των ντουλαπιών 

της κουζίνας. Η διαδικασία λήψης των ποσοστών της 

φορµαλδεΰδης γινόταν µε τον παρακάτω τρόπο. 

Τοποθετούσαµε το µετρητή στο εσωτερικό των 

ντουλαπών και των ντουλαπιών  για 5 λεπτά µε κλειστά τα πορτάκια. Έπειτα από 
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πέντε λεπτά ανοίγαµε το πορτόφυλλο και καταγράφαµε τη µέτρηση που 

αναγραφόταν στο καντράν του οργάνου.  

     Συνολικά ο χρόνος που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της όλης 

διαδικασίας ήταν 60 µε 90 λεπτά σε κάθε διαµέρισµα. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

     Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που καταγράψαµε το µήνα Ιούλιο 2006 

παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία (βλ. Πίν. 4). 

      Από τα τριάντα διαµερίσµατα και για το χώρο του καθιστικού σε δέκα 

διαµερίσµατα παρατηρήθηκε συγκέντρωση 2 µε 3 ppm, σε ένα διαµέρισµα 

καταγράψαµε 4 ppm, ενώ µόνο σε τρία διαµερίσµατα είχαµε µηδενική ένδειξη. Στο 

χώρο του υπνοδωµατίου καταγράψαµε µετρήσεις 2 µε 3 ppm στα δέκα δωµάτια 

και µόνο τέσσερα δωµάτια µε µηδενική ένδειξη. Στα εσωτερικά των ντουλαπιών 

της κουζίνας καταγράψαµε εφτά διαµερίσµατα µε ποσοστό 2 µε 3 ppm, εφτά 

διαµερίσµατα 4 µε 5 ppm, έξι διαµερίσµατα 9 µε 12 ppm, δύο διαµερίσµατα µε την 

ανώτερη τιµή 21 και 25 ppm ενώ µόνο ένα ντουλάπι µας έδειξε µηδενική ένδειξη, 

τα υπόλοιπα διαµερίσµατα παρουσίασαν 0 µε 1 ppm.  Μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η µέτρηση των ντουλαπιών του υπνοδωµατίου καθότι παρατηρήσαµε 

µόνο δέκα διαµερίσµατα να έχουν τιµές από 5 ppm και κάτω ενώ τα υπόλοιπα 

µεγαλύτερες µέχρι και 12 ppm και µόνο εφτά ντουλάπια που οι τιµές τους 

κυµαίνονταν από 3 έως και 20 ppm. 

    Μετά τον αερισµό υπήρξε δραµατική µείωση στο χώρο του καθιστικού και 

του υπνοδωµατίου και καταγράψαµε µόνο δύο µετρήσεις που άγγιζαν τα 3 ppm 

ενώ όλες οι άλλες ήταν από µηδέν µέχρι 1 ppm. Η ανώτερη θερµοκρασία που 

παρατηρήθηκε πριν τον αερισµό ήταν 30,2οC και η κατώτερη 25,3οC. Μετά τον 

αερισµό η µεγαλύτερη θερµοκρασία ήταν 30 οC  και η µικρότερη 25,2 οC. 
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Πίνακας 4. Μετρήσεις εκλυόµενης φορµαλδεΰδης (Ιούλιος 2006) 

  ∆ΙΑΜ.1 ∆ΙΑΜ.2 ∆ΙΑΜ.3 ∆ΙΑΜ.4 ∆ΙΑΜ.5 ∆ΙΑΜ.6 ∆ΙΑΜ.7 ∆ΙΑΜ.8

ΧΩΡ. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2 ppm 1 ppm 3 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΧΩΡ. ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm  1 ppm 2 ppm 3 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

3 ppm 3 ppm 3 ppm 4 ppm 3 ppm 1 ppm 11 ppm 2 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
9 ppm 20 ppm 13 ppm 6 ppm 9 ppm 5 ppm 2 ppm 3 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  oC  25,3 25,5 25,5 25,7 25,7 26,0 27,0 26,5 
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΌ 30΄ ΑΕΡΙΣΜΟ 

1 ppm  0 ppm 3 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
1 ppm  1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 25,2 25,4 25,4 25,5 25,5 25,9 26,8 26,4 

 

 ∆ΙΑΜ.9 ∆ΙΑΜ.10 ∆ΙΑΜ.11 ∆ΙΑΜ.12 ∆ΙΑΜ.13 ∆ΙΑΜ.14 ∆ΙΑΜ.15 
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 0 ppm 2 ppm 1 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm 3 ppm 2 ppm 3 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

5 ppm 2 ppm 4 ppm 4 ppm 4 ppm 25 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
13 ppm 18 ppm 19 ppm 8 ppm 8 ppm 17 ppm 4 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
oC  26,4 27,5 28,4 28,6 28,5 30,0 28,9 

ΧΩΡ. 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

1 ppm 0 ppm 1 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 2 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
o C  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
26,2 27,3 28,3 28,5 28,4 28,8 28,8 
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 ∆ΙΑΜ.18 ∆ΙΑΜ.19 ∆ΙΑΜ.20 ∆ΙΑΜ.21 ∆ΙΑΜ.22 ∆ΙΑΜ.23 

ΧΩΡ. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 1 ppm 2 ppm 
ΧΩΡ. ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm  2 ppm 2 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm  1 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
4 ppm 4 ppm 7 ppm 1 ppm 4 ppm 4 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  oC  29,3 29,7 29,0 28,8 30,2 29,6 
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
1 ppm  1 ppm  1 ppm  1 ppm  0 ppm 1 ppm  

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
2 ppm 2 ppm 1 ppm  1 ppm  0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

29,0 29,5 28,8 28,5 30,0 29,3 

 
 ∆ΙΑΜ.24 ∆ΙΑΜ.25 ∆ΙΑΜ.26 ∆ΙΑΜ.27 ∆ΙΑΜ.28 ∆ΙΑΜ.29 ∆ΙΑΜ.30 

ΧΩΡ. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 ppm 1 ppm 3 ppm 2 ppm 1 ppm  1 ppm  4 ppm 
ΧΩΡ.  ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm  1 ppm  0 ppm 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

21 ppm 12 ppm 5 ppm 5 ppm 9  ppm 10 ppm 10 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
10 ppm 11 ppm 7 ppm 13 ppm 7 ppm 12 ppm 6 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  oC  29,6 27,0 27,3 27,0 27,0 29,7 28,8 
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 2 ppm 1 ppm  1 ppm 2 ppm 1 ppm  3 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 1 ppm 1 ppm  0 ppm 1 ppm  1 ppm  0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

29,5 26,9 27,2 26,8 26,9 29,5 28,7 
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      Κατά τις µετρήσεις του Απριλίου - Μαΐου 2007, οι παρατηρήσεις που 

καταγράψαµε έχουν ως εξής: στο χώρο του καθιστικού 29 διαµερίσµατα είχαν 

συγκέντρωση 0 έως 2 ppm ενώ µόνο ένα άγγιξε το όριο των 3 ppm. Στον χώρο του 

υπνοδωµατίου όλες οι µετρήσεις που πήραµε κυµάνθηκαν ανάµεσα στα όρια 0 – 2 

ppm. Στο εσωτερικό των ντουλαπιών της κουζίνας τέσσερα ντουλάπια άγγιξαν τα 3 

ppm και όλα τα υπόλοιπα κυµάνθηκαν από 0-2 ppm, ενώ στις ντουλάπες 

υπνοδωµατίου πέντε µετρήσεις µόνο ήταν 3-4 ppm.  Μετά τον αερισµό όλες οι 

µετρήσεις είχαν σχεδόν µηδενική ένδειξη. Οι θερµοκρασίες που καταγράψαµε πριν 

τον αερισµό ήταν 25οC και 22οC η ελάχιστη και µετά τον αερισµό 24,7οC η µέγιστη 

και 22οC η ελάχιστη, αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 5. Μετρήσεις εκλυόµενης φορµαλδεΰδης (Απρίλιος – Μάιος 2007) 

  ∆ΙΑΜ.1 ∆ΙΑΜ.2 ∆ΙΑΜ.3 ∆ΙΑΜ.4 ∆ΙΑΜ.5 ∆ΙΑΜ.6 ∆ΙΑΜ.7 ∆ΙΑΜ.8
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm 2 ppm 1ppm 0 ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

2 ppm 1 ppm 0 ppm 3 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
2 ppm 0 ppm 2ppm 1ppm 1 ppm 3 ppm 1 ppm 2 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
oC  23,4 22,3 24,0 23,8 24,2 23,6 23,0 23,8 

ΧΩΡ. 
 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 30΄ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
o C  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
22,5 23 23,2 22,9 23,8 22,9 23,3 23,0 
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  ∆ΙΑΜ.9 ∆ΙΑΜ.10 ∆ΙΑΜ.11 ∆ΙΑΜ.12 ∆ΙΑΜ.13 ∆ΙΑΜ.14 ∆ΙΑΜ.15 

ΧΩΡ. 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 3 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 2 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 2ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 1 ppm 3 ppm 1 ppm 1ppm 2 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
1 ppm 4 ppm 1 ppm 2 ppm 1 ppm 1 ppm 4 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
oC  24,4 24,6 25 23,8 24,2 23,5 25,3 

ΧΩΡ. 
 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 30΄ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
o C  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
24,4 24,4 24,2 22,7 24,7 22,9 24,7 
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  ∆ΙΑΜ.
16 

∆ΙΑΜ.
17 

∆ΙΑΜ.
18 

∆ΙΑΜ.
19 

∆ΙΑΜ.
20 

∆ΙΑΜ.
21 

∆ΙΑΜ.
22 

∆ΙΑΜ.
23 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 0 ppm 1 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 3 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm  1 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
2ppm 1 ppm 1 ppm 3ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C 22,6 23,7 23,1 25,0 24,0 24,7 22,9 23,6 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙ
ΟΥ  ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 

30΄ ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

22,0 23,0 23,5 24,5 23,7 23,9 22,7 23,0 
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     Παρατηρούµε (Πίν. 6) ότι κατά τις µετρήσεις του ∆εκεµβρίου – 

Ιανουαρίου 2007 στον χώρο του καθιστικού δύο από τα τριάντα διαµερίσµατα 

παρουσίασαν τιµή 2 ppm, ενώ τα υπόλοιπα παρουσίασαν τιµές 0 έως 1 ppm. Στον 

χώρο του υπνοδωµατίου ένα διαµέρισµα µόνο έδωσε τιµή 2 ppm, ενώ τα 

  ∆ΙΑΜ.24 ∆ΙΑΜ.25 ∆ΙΑΜ.26 ∆ΙΑΜ.27 ∆ΙΑΜ.28 ∆ΙΑΜ.29 ∆ΙΑΜ.30

ΧΩΡ. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm  1 ppm  1 ppm 

ΧΩΡ. ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 2 ppm 1ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm  1 ppm  0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

0 ppm 2 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 2 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
3 ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 0 ppm 1 ppm 2ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C 23,8 24,5 24,2 23,7 24,0 24,3 23,0 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 23,0 24,0 23,6 23,0 23,6 23,6 22,65 
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υπόλοιπα κυµαίνονταν από 0 µέχρι 1 ppm. Εσωτερικά των ντουλαπιών της 

κουζίνας µόνο δύο φορές καταγράφηκε ένδειξη 2 ppm, ενώ στα υπόλοιπα 

χαµηλότερη µέτρηση µε περισσότερες ενδείξεις στο 1 ppm.  Στις ντουλάπες 

παρατηρήθηκαν µεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης της φορµαλδεΰδης και από 

τους χώρους και από τα εσωτερικά της κουζίνας και είχαµε ένδειξη στα τέσσερα 

από τα τριάντα διαµερίσµατα 2 µε 3 ppm, ενώ τα υπόλοιπα κυµάνθηκαν από 0 έως 

1 ppm. 

     Κατά τον µήνα που διεξάχθηκαν αυτές οι µετρήσεις η ανώτερη 

θερµοκρασία που καταγράψαµε πριν τον αερισµό ήταν 19,1οC  ενώ η κατώτερη 

ήταν 9,6οC.  Μετά τον αερισµό παρατηρήθηκαν ότι όλα τα διαµερίσµατα σε όλους 

τους χώρους είχαν 0 ppm µε µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία 18οC και 9οC, 

αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 6. Μετρήσεις εκλυόµενης φορµαλδεΰδης (∆εκέµβριος  –  Ιανουάριος  2007) 

  ∆ΙΑΜ.1 ∆ΙΑΜ.2 ∆ΙΑΜ.3 ∆ΙΑΜ.4 ∆ΙΑΜ.5 ∆ΙΑΜ.6 ∆ΙΑΜ.7 ∆ΙΑΜ.8

ΧΩΡ. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
2 ppm 2 ppm 3 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  oC  19,1 17,5 16,7 17,2 18,5 16,2 16,0 11,7 
ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 16,2 16,0 16,0 16,5 17,2 15,6 15,2 11,1 
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  ∆ΙΑΜ.
16 

∆ΙΑΜ.
17 

∆ΙΑΜ.
18 

∆ΙΑΜ.
19 ∆ΙΑΜ.20 ∆ΙΑΜ.21 ∆ΙΑΜ.22 ∆ΙΑΜ.23 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑ
Τ. 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm  1 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
0 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
OC 11,9 10,7 11,3 11,1 11,2 10,7 10,3 10,6 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑ
ΤΙΟΥ  ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΌ 30΄ ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o 

C  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

11,2 10,0 10,7 10,6 10,8 10,0 9,5 10,0 

  ∆ΙΑΜ.9 ∆ΙΑΜ.10 ∆ΙΑΜ.11 ∆ΙΑΜ.12 ∆ΙΑΜ.13 ∆ΙΑΜ.14 ∆ΙΑΜ.15
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
oC  11,7 10,8 9,6 10,0 9,7 10,4 10,6 

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
Υ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 
30΄ ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑ
ΤΙΟΥ  ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΌ 30΄ 
ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   
o C  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
11,0 10,2 9,0 9,5 9,1 9,9 10,0 
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  ∆ΙΑΜ.24 ∆ΙΑΜ.25 ∆ΙΑΜ.26 ∆ΙΑΜ.27 ∆ΙΑΜ.28 ∆ΙΑΜ.29 ∆ΙΑΜ.30

ΧΩΡ.ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2 ppm 1 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm  1 ppm  1 ppm 

ΧΩΡ.ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤ. 2 ppm 0 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm  1 ppm  0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 ppm 0 ppm 0 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
3 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 0 ppm 1 ppm 1 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ OC 18,5 17,5 18,2 17,9 17,0 17,2 18,4 
ΧΩΡ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΌ 30΄ ΑΕΡΙΣΜΟ 

0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΧΩΡ. 
ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟΥ  
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 30΄ 

ΑΕΡΙΣΜΟ 
0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  o C  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ 17,1 17,2 17,9 17,2 16,7 16,8 18,0 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

     Γενικά, τα υλικά που συναντήσαµε στα 30 νεόδµητα διαµερίσµατα στα 

οποία πραγµατοποιήσαµε την έρευνα αυτή ήταν ποικίλα. Μεταξύ των οποίων 

διακρίναµε την επενδεδυµένη µοριοπλάκα και την ινοπλάκα σε έπιπλα, πλαστικά 

και συγκολλητική κόλλα πλακιδίων. Όλα τα παραπάνω υλικά είναι ορισµένα που 

πιθανόν να ευθύνονται για τις συγκεντρώσεις της φορµαλδεΰδης στις κατοικίες. 

Επίσης τα διαµερίσµατα ήταν φρεσκοβαµµένα και σε µερικά από αυτά είχε 

τοποθετηθεί πρόσφατα µονωτικό υλικό. Όλα τα διαµερίσµατα στα οποία κάναµε 

µετρήσεις είχαν σχεδόν τα ίδια τετραγωνικά µέτρα και επιλέχθηκε να είναι 

κατοικηµένα από 0 έως 3 µήνες.   

      Μελετώντας τις µετρήσεις διαπιστώσαµε ότι κύριος παράγοντας για την 

αύξηση του ποσοστού της φορµαλδεΰδης που εµπεριέχεται στον εναέριο 

εσωτερικό χώρο των κατοικιών είναι η θερµοκρασία. Η εκποµπή της σε υψηλή 

θερµοκρασία συγκέντρωνε τα υψηλότερα ποσοστά, αντιθέτως κατά την πτώση της 

τους χειµερινούς κυρίως µήνες τα ποσοστά είχαν σηµαντική µείωση. Ανησυχητικό 

και άξιο προβληµατισµού ήταν το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των κατοικιών είχε 

ξεπεράσει κατά πολύ τα ανώτερα επιτρεπτά όρια, εκτός βέβαια από λίγες 

µεµονωµένες περιπτώσεις όπου τα ποσοστά κυµαίνονταν κοντά στα όρια που 

έχουν θεσπιστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. 

    Ένα ακόµη  αξιοσηµείωτο γεγονός υπήρξε είναι ότι εσωτερικά των 

ντουλαπιών και των ντουλαπών όπου επρόκειτο να τοποθετηθούν ή είχαν 

τοποθετηθεί τρόφιµα, µαγειρικά σκεύη και ενδύµατα, προϊόντα που έρχονται σε 

άµεση καθηµερινή επαφή µε τον άνθρωπο, είχαν κατασκευαστεί κατά τον κύριο 

όγκο τους από επενδεδυµένη µοριόπλακα. Ορισµένες µετρήσεις είχαν ξεπεράσει 

τραγικά τα όρια, παίρνοντας ενδείξεις πολύ µεγαλύτερες ακόµη και από τα 10 ppm. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τόσο την άγνοια και την αδιαφορία των 

κατασκευαστών για νέα υλικά ή προϊόντα κλάσης Ε1 όσο και των αγοραστών 

πάνω σε αυτό το επικίνδυνο για την υγεία µας ζήτηµα.  

          Το σύγχρονο αυτό φαινόµενο του παθογόνου κτιρίου, αν και είναι άκρως  

ανησυχητικό, δεν πρέπει να µας πανικοβάλλει διότι υπάρχουν τρόποι µείωσης των 
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ποσοστών των ρύπων εσωτερικού χώρου που αναπνέουµε τόσο από την πλευρά 

των κατασκευαστών  όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. Τον κύριο λόγο 

για τη µείωση του ποσοστού της ουσίας στα συγκολληµένα προϊόντα ξύλου έχουν 

κυρίως οι βιοµηχανίες παραγωγής τους. Ορισµένοι από τους τρόπους 

παρατίθενται κάτωθι: 

 

• συγκολλητικές ουσίες µε µικρό µοριακό λόγο φορµαλδεΰδης/ουρίας 

• χρήση δεσµευτικών της φορµαλδεΰδης  

• χρήση διαλυτών 

• επικάλυψη ή  βαφή χρωµάτων 2 συστατικών των γυµνών µοριοπλακών 

• επεξεργασία µε χρήση αµµωνίας κατά την παραγωγή (δαπανηρή µέθοδος) 

• τέλος µε συνεχή έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η διατήρηση των ορίων σε λογικά επίπεδα 

 

Σαν καταναλωτές µπορούµε να βοηθήσουµε για πιο υγιεινό περιβάλλον στο σπίτι 

µας µε τους εξής τρόπους: 

• αγορά σύνθετων προϊόντων ξύλου των κλάσεων Ε1 ή ακόµα καλύτερα Ε0. 

• συχνός και επιµεληµένος αερισµός των κατοικιών. 

• µείωση έως και αποφυγή του καπνίσµατος στους εσωτερικούς χώρους 

• αποφυγή ακραίων θερµοκρασιών  

• διατήρηση της σχετικής υγρασίας σε σταθερά επίπεδα 

• και διαρκής ενηµέρωση για νέα προϊόντα µε χαµηλή κλάση φορµαλδεΰδης 

καθώς και άσκηση πίεσης στους κατασκευαστές για παραγωγή αυτών. 

 

  

          Εν κατακλείδι, παρατηρούµε επίσης πως η εισαγωγή φρέσκου αέρα για 

λίγα µόνο λεπτά, µε τον πιο απλό και ανέξοδο τρόπο, τον οποίο όλοι µπορούµε 

καθηµερινά να εφαρµόσουµε, τον αερισµό, είναι ικανή για να µειώσει σηµαντικά το 

ποσοστό της φορµαλδεΰδης που εµπεριέχεται στον αέρα και αναπνέουµε εν 

αγνοία µας τις πρώτες µέρες εγκατάστασής µας στη νέα µας κατοικία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής κρίναµε σκόπιµο να συντάξουµε ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο να απευθύνεται σε ένα τυχαίο πληθυσµό ανθρώπων 

στην περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων µε σκοπό να διαπιστώσουµε  την 

κατάσταση που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό.  

 Το ερωτηµατολόγιο το οποίο συντάξαµε  παρατίθεται παρακάτω: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Άνδρας:…………………………….   Γυναίκα :……………………… 
Καρδίτσα:………………………… Τρίκαλα : ……….………………..                                             
Ηλικία :   <25………..   25-30……….  35-50 ………….  >50………. 
Επίπεδο σπουδών : ∆ηµοτικού…… Γυµνασίου….Λυκείου….…ΑΕΙ/ΤΕΙ…… 
Ηλικία οικίας :  <1 ετ. ….….. 2-5 ετ. ………. 5-15 ετ. ………. >15 ετ. ………. 
 

1.  Γνωρίζετε ή έχετε ακούσει ποτέ (από εφηµερίδα, TV, ραδιόφωνο) τι 
είναι η φορµαλδεΰδη ;  

2.  Πόσο συχνά και πότε κάνετε «εξαερισµό» στο σπίτι ή το διαµέρισµα 
σας ; 

3. Γνωρίζετε ποια προϊόντα (που υπάρχουν µέσα στο σπίτι σας)  
εκπέµπουν φορµαλδεΰδη ; 

4. Γνωρίζετε τι επιπτώσεις µπορεί να επιφέρει η φορµαλδεΰδη στην 
υγεία;  

5. Αν γνωρίζατε ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις φορµαλδεΰδης είναι 
επιβλαβείς για την υγεία, θα αλλάζατε τον τρόπο τελικής επιλογής των 
επίπλων σας ;  

6. Ζητάτε να ενηµερωθείτε από τους κατασκευαστές της κουζίνας ή των 
επίπλων σας για την ποιότητα των κατασκευών ή τα κυριότερα 
κριτήρια για εσάς είναι η τιµή ή η εξωτερική εµφάνιση ; 
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Τα στοιχεία τα οποία συλλέξαµε παρουσιάζονται µε γραφήµατα εν συνεχεία: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η;

ΌΧΙ
64%

ΝΑΙ
36%

ΌΧΙ
ΝΑΙ

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ Ή ΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΣ ;

80%

8%
12%

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

2-3 ΦΟΡΕΣ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ

2-3 ΦΟΡΕΣ
ΤΗΝ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ;

ΝΑΙ
30%

ΌΧΙ
70%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ 
Η ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ;

ΝΑΙ
80%

ΌΧΙ 
20%

ΝΑΙ
ΌΧΙ 
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΑΣ ;

60%

40%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΝΕΤΕ Η 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΑΣ ;

35%

40%

25%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
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 Επίσης καταγράψαµε κάποια επιπρόσθετα στοιχεία που κρίναµε απαραίτητα 

όπως το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων,  έτσι ώστε να κατανοήσουµε κατά 

πόσον η µόρφωση παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση του συγκεκριµένου 

θέµατος και την ηλικία των κατοικιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆O ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
16%

ΛΥΚΕΙΟ
33%

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
16%

ΑΕΙ / ΤΕΙ
35%

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

10%

15%

45%

30%

< 1 ΕΤΗ
2-5 ΕΤΗ
5-15 ΕΤΗ
> 15 ΕΤΗ
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                                                          των σπουδαστριών  Βουλή Ε. & Γονιτσιώτη Χ. 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
  

                                                          των σπουδαστριών  Βουλή Ε. & Γονιτσιώτη Χ. 50

         Ολοκληρώνοντας την πτυχιακή εργασία µας οφείλουµε να ευχαριστήσουµε 

θερµά τους επιβλέποντες καθηγητές µας κ. Μαντάνη Γ. και κ. Νταλό Γ. που µας 

βοήθησαν  για την περάτωση της παρούσας εργασίας. 

                Επιπλέον, ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους κατασκευαστές και ενοίκους των 

κατοικιών όπου έγιναν οι µετρήσεις της παρούσας ερευνητικής εργασίας.   

 

 
 
 
 



 
 

 


