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Πηηηικές Οργανικές Ενώζεις (VOC) 

Πηγή: Καύζδ ηαοζίιςκ, όπςξ αεκγίκδ, πεηνέθαζμ, λοθάκεναηαξ, θοζζηό αένζμ. 

Δζαθύηεξ ηαζ πνώιαηα. Αοημηίκδηα. 

Επιπτώσεις στην σγεία: Σοιιεηέπμοκ εκενβά (πνςημβεκώξ ηαζ δεοηενμβεκώξ) ζημ 

ζπδιαηζζιό ημο θςημπδιζημύ κέθμοξ. Πμθθέξ VOCs πνμλεκμύκ ζμαανά πνμαθή-

ιαηα οβείαξ, όπςξ ηανηίκμ. 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Ονζζιέκεξ VOCs, όπςξ δ θμνιαθδεΰδδ ηαζ ημ αζεο-

θέκζμ, είκαζ επζαθααείξ ζηα θοηά. 

Οζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκώζεζξ VOC  απμηεθμύκ ιία ζδιακηζηή ηαηδβμνία 

αηιμζθαζνζηώκ νύπςκ, πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζε αζηζηά ηέκηνα ηαζ αζμιδπακζηέξ 

πενζμπέξ. Σημκ όνμ VOC πενζθαιαάκμκηαζ εηαημκηάδεξ εκώζεζξ. Σύιθςκα ιε ημκ 

αοζηδνό μνζζιό ηςκ VOCs, ζηδκ ηαηδβμνία αοηή εα έπνεπε κα πενζθαιαάκμκηαζ 

μνβακζηέξ εκώζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ πανμύζεξ ζηδκ αηιόζθαζνα ζε αένζα ηαηάζηαζδ, 

αθθά μζ μπμίεξ, ηάης από ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ, εα ήηακ 

οβνά ή ζηενεά. Δδθαδή ζημοξ 20 C εα είπακ ηάζδ αηιώκ ιζηνόηενδ από 760 torr(101,3 

kPa) ηαζ ιεβαθύηενδ από 1 torr (101,3 kPa). Όιςξ, ιε αάζδ ημκ μνζζιό αοηό, πμθθέξ 

μνβακζηέξ εκώζεζξ πμο νοπαίκμοκ ηδκ αηιόζθαζνα δεκ εα ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζηζξ 

VOCs. Σύιθςκα ιε έκακ πζμ πθαηύ μνζζιό, μ όνμξ VOC πενζθαιαάκεζ όθεξ ηζξ 

εκώζεζξ πμο πενζέπμοκ άκεναηα, ιε ελαίνεζδ ημ ζημζπεζώδδ άκεναηα, ημ CΟ ηαζ ημ 

C02, μζ μπμίεξ εονίζημκηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα. Ο μνζζιόξ αοηόξ πενζθαιαάκεζ ηαζ 

μλοβμκμύπεξ, αθμβμκμύπεξ ηαζ εεζμύπεξ μνβακζηέξ εκώζεζξ. 

Οζ VOCs εηπέιπμκηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα είηε από ακενώπζκεξ δναζηδνζόηδηεξ 

(ακενςπμβεκείξ πδβέξ), είηε από θοζζηέξ πδβέξ. Σηδκ πνώηδ ηαηδβμνία πενζθαι-

αάκμκηαζ ηα αοημηίκδηα (ηονίςξ αθζθαηζημί ηαζ ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ), μζ 

αηιμί πεηνεθαζμεζδώκ πμο εηπέιπμκηαζ ηαηά ηδ δζύθζζδ, ιεηαθμνά ηαζ πνήζδ ημοξ, δ 

πνήζδ δζαθοηώκ, δ ηαθή απμννζιιάηςκ, δ παναβςβή ηνμθίιςκ ηαζ δ βεςνβία. Σηδ 

δεύηενδ ηαηδβμνία ειπίπημοκ εηπμιπέξ από θοηά ηαζ δέκδνα, θςηζέξ δαζώκ, ηαζ 

δζάθμνεξ ακαενόαζεξ δζενβαζίεξ. 

Η ελάηιζζδ ηςκ δζαθοηώκ από οθζηά πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα επζζηνώζεζξ επζ-

θακεζώκ (πνώιαηα, αενκίηζα, ιεθάκεξ, η.θπ.) είκαζ ιία ζδιακηζηή πδβή VOC ζηδκ 

αηιόζθαζνα, ηδκ μπμία ζίβμονα εα έπεηε ακζπκεύζεζ ιε ηδκ όζθνδζδ. Δζαθύηεξ 

επίζδξ πνδζζιμπμζμύκηαζ ηαζ ζε άθθεξ δζενβαζίεξ, όπςξ αοηή ηδξ εηπύθζζδξ θοηζηώκ 

εθαίςκ από ηανπμύξ, δ παναβςβή θανιαηεοηζηώκ ηαζ ηαθθοκηζηώκ, μ ηαεανζζιόξ 

ιεηαθθζηώκ ηαζ πθαζηζηώκ επζθακεζώκ ηαζ μ ζηεβκόξ ηαεανζζιόξ νμύπςκ. Η ελόνολδ 

πεηνεθαίμο ηαζ δ δζύθζζδ ημο βζα ηδκ παναβςβή δζαθόνςκ ηαοζίιςκ είκαζ ιία 

ζδιακηζηή πδβή VOC ζε πμθθά ιένδ ημο πθακήηδ. Αοηό πενζθαιαάκεζ ημκ 

ζπδιαηζζιό ηαζ ηδκ έηθοζδ δζαθόνςκ αενίςκ ηαζ αηιώκ ηαηά ηζξ δζάθμνεξ 

δζενβαζίεξ επελενβαζίαξ ημο πεηνεθαίμο ηαζ ηδκ ελάηιζζδ ανβμύ πεηνεθαίμο ηαζ ηςκ 

παναβώβςκ ημο ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημοξ. Σηδκ ηαηδβμνία αοηή πνέπεζ επίζδξ κα 



ζοιπενζθάαμοιε ηαζ ηζξ ελαηιίζεζξ ηδξ αεκγίκδξ ηαηά ημ βέιζζια ηςκ δμπείςκ ηςκ 

αοημηζκήηςκ. Όπςξ βκςνίγεηε, μζ εηπμιπέξ από ηα αοημηίκδηα μθείθμκηαζ ζηδκ 

αηεθή ηαύζδ ημο ηαοζίιμο, ηαεώξ ηαζ ζηδκ ελάηιζζδ ηαοζίιμο πνζκ από ηδκ ηαύζδ 

ημο. Είκαζ πνμθακέξ όηζ οπάνπεζ έκα πθαηύ εύνμξ πδβώκ VOC. Η ζπεηζηή ζοκεζζθμνά 

ηδξ ηάεε δναζηδνζόηδηαξ δζαθένεζ από πώνα ζε πώνα. Η πμζμζηζαία ζοκεζζθμνά ηδξ 

ηάεε ηαηδβμνίαξ δζαθένεζ ζδιακηζηά, ακάθμβα ιε ηζξ ηύνζεξ δναζηδνζόηδηεξ ηαζ ημοξ 

ημιείξ ακάπηολδξ ηδξ ηάεε πώναξ. Πνέπεζ, ςζηόζμ, κα επζζδιάκμοιε ηδ ζδιακηζηή 

ζοκεζζθμνά ηςκ ηζκδηώκ πδβώκ (αοημηζκήημο) ηαζ ζηζξ ηνεζξ πώνεξ. 

Οζ επζπηώζεζξ ηςκ VOC ζηδκ αηιόζθαζνα ιπμνμύκ κα ηαλζκμιδεμύκ ζηζξ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ: 

• ηαηαζηνμθή ζηναημζθαζνζημύ όγμκημξ, 

• θςημπδιζηή παναβςβή όγμκημξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ, 

• ημλζηέξ ή ηανηζκμβεκείξ επζπηώζεζξ ζημκ άκενςπμ, 

• ζοκεζζθμνά ζημ θαζκόιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 

Πμθθέξ μνβακζηέξ εκώζεζξ είκαζ ανηεηά ζηαεενέξ, ώζηε κα θηάζμοκ ζηδ 

ζηναηόζθαζνα, όπμο, ιέζς ηδξ θςηόθοζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ ιε οδνμλοθζηέξ νίγεξ, 

πανάβμοκ εκώζεζξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ημ όγμκ. Κμκηά ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ πμθθέξ 

μνβακζηέξ εκώζεζξ ζοιιεηέπμοκ ζε θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ παναβςβήξ όγμκημξ. 

Εηηόξ από αοηέξ ηζξ δεοηενμβεκείξ επζπηώζεζξ ηςκ κεε8, πμθθέξ εκώζεζξ είκαζ ημλζηέξ 

ή πνμλεκμύκ ηανηίκμ ζημκ άκενςπμ. Οζ εκώζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ημ αεκγόθζμ ηαζ 

ημ 1,3 αμοηαδζέκζμ πμο πνμλεκμύκ θεοπαζιία, ηδ θμνιαθδεΰδδ πμο πνμλεκεί ηανηίκμ, 

ημοξ πμθοπονδκζημύξ ανςιαηζημύξ  οδνμβμκάκεναηεξ πμο πνμλεκμύκ ηανηίκμ ημο 

πκεύιμκμξ, ηζξ πμθοπθςνζςιέκεξ δζθεκοθζηέξ  εκώζεζξ (PCBs), ηζξ πμθοπθςνζςιέκεξ 

ηεηναθεκοθζηέξ εκώζεζξ (PCTs), ηζξ δζμλίκεξ, ηζξ θμονάκεξ η.θπ. 

Η εηπμιπή VOC (ιδ πενζθαιαακμιέκμο ημο ιεεακίμο) από ακενςπμβεκείξ πδβέξ ζε 

δζάθμνεξ πώνεξ ηδξ Εονώπδξ, ηαεώξ επίζδξ ζημκ Κακαδά ηαζ ηζξ ΗΠΑ, πανμο-

ζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 2.10 βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1980-2000. 

Η ιείςζδ ηςκ εηπμιπώκ VOC από ζηαεενέξ πδβέξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηέζζενζξ 

δζαθμνεηζημύξ ηνόπμοξ ή ζοκδοαζιμύξ αοηώκ: 

1 Δζαπείνζζδ ζηδκ πδβή: αεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ζηδκ πδβή ηαζ ημο εθέβπμο ηςκ 

δζενβαζζώκ έηζζ, ώζηε κα εθαπζζημπμζδεεί δ παναβςβή ηαζ εηπμιπή VOC. 

2. Επακαζπεδζαζιόξ ημο πνμσόκημξ: ιείςζδ ή ελάθεζρδ ηςκ μνβακζηώκ δζαθοηώκ από 

δζάθμνα πνμσόκηα, όπςξ π.π. πνμσόκηα επζηαθύρεςξ επζθακεζώκ. Αοηό ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιε ηδκ ακάπηολδ ηαζ παναβςβή κέςκ πνμσόκηςκ ιε ορδθή 

πενζεηηζηόηδηα ζηενεώκ ηαζ παιδθή πενζεηηζηόηδηα δζαθοηώκ, ιε ηδ πνήζδ 

πνμσόκηςκ ααζζζιέκςκ ζημ κενό, ιε ηδ πνήζδ αηηζκμαμθίαξ βζα ηδ ζηαεενμπμίδζδ 

ηδξ επζηάθορδξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ πνμσόκηςκ ζηδ ιμνθή ζηόκδξ. 



3. Επέιααζδ ζηδ δζενβαζία: μζ εηπμιπέξ ιπμνμύκ κα ιεζςεμύκ ιε αεθηζώζεζξ ηαζ 

δζάθμνεξ αθθαβέξ ζηδ δζενβαζία παναβςβήξ ή ιεηαπμίδζδξ πνμσόκηςκ. 

4. Τεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ: δ επελενβαζία ηςκ νεοιάηςκ ηςκ 

δζενβαζζώκ πμο πενζέπμοκ VOC ιε ελεζδζηεοιέκεξ ηεπκμθμβίεξ, μζ μπμίεξ είηε 

ηαηαζηνέθμοκ, είηε ζοβηναημύκ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ νύπμοξ. 

Οζ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ ηςκ απαενίςκ ιπμνμύκ κα ηαλζκμιδεμύκ ζε δύμ 

πθαηεζέξ ηαηδβμνίεξ: ζε αοηέξ μζ μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηζξ VOCs ηαζ ζε αοηέξ πμο 

ακαηημύκ ηζξ VOCs από ημ απόαθδημ νεύια. Μεηαλύ ηςκ ηεπκμθμβζώκ ηαηαζηνμθήξ 

ηςκ VOCs δ απμηέθνςζδ έπεζ ηδκ πνςηεύμοζα ζδιαζία. Οζ απμηεθνςηέξ 

δζαηνίκμκηαζ ζημοξ εενιζημύξ, ζημοξ μπμίμοξ δ εενιμηναζία ημο αένζμο νεύιαημξ 

αολάκεηαζ πάκς από ημοξ 750 °C, ηαζ ημοξ ηαηαθοηζημύξ, ζημοξ μπμίμοξ δ ηαύζδ ηςκ 

VOCs βίκεηαζ ζε παιδθόηενδ εενιμηναζία (200-300 °C) ζηδκ επζθάκεζα ηαηαθοηώκ 

ηδξ μιάδαξ ημο θεοημπνύζμο. Ονζζιέκεξ θμνέξ πνδζζιμπμζμύκηαζ αζμθμβζηέξ 

δζενβαζίεξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ VOCs, όπςξ π.π. αζόθζθηνα, ζηα μπμία 

ακαπηύζζεηαζ έκαξ πθδεοζιόξ ιζηνμμνβακζζιώκ, μ μπμίμξ αζμαπμζημδμιεί ηζξ 

μνβακζηέξ εκώζεζξ. Η εονύηενα πνδζζιμπμζμύιεκδ ηεπκμθμβία ακάηηδζδξ ηςκ VOCs 

είκαζ δ πνμζνόθδζδ, ζοκήεςξ ζε εκενβό άκεναηα, αθθά αηόια ηαζ ζε γεόθζεμοξ ηαζ 

άθθα οθζηά Τα μνβακζηά ιόνζα νμθώκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ζηενεώκ αοηώκ, δ 

μπμία επζθάκεζα ακά ιμκάδα ιάγαξ ημο ζηενεμύ είκαζ πμθύ ιεβάθδ (100-1000 m
2
/g). 

Όηακ δ επζθάκεζα ημνεζηεί, αημθμοεεί εηνόθδζδ ηςκ VOCs ιε εένιακζδ ηαζ 

ακάηηδζδ ημοξ.  

Σηα αοημηίκδηα, δ ηαηαζηνμθή ηςκ VOCs βίκεηαζ ιε ημοξ ηνζμδζημύξ ηαηαθύηεξ, μζ 

μπμίμζ πνμηαθμύκ ηδκ ηαύζδ ηςκ μνβακζηώκ εκώζεςκ ιε ανηεηά ιεβάθδ απόδμζδ. 
 


