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1. Εισαγωγή – Ανασκόπηση Επιδράσεων σε
Ευπαθή Υλικά
Τα μουσεία μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για πολιτισμούς του παρελθόντος και μας
βοηθούν να μελετήσουμε την ιστορία. Η συνεισφορά των μουσείων στη διαμόρφωση της
παιδείας των επόμενων γενεών είναι πολύ σημαντική. Αρχαιολογικά ευρήματα
διατηρήθηκαν για πολλούς αιώνες στο φυσικό τους περιβάλλον ή θαμμένα μέσα στη Γη. Η
μεταφορά των υλικών αυτών στα μουσεία έγινε για τη διαφύλαξη τους από πιθανή
καταστροφή τους. Τα μουσεία αποτελούν σημαντικό οικοδόμημα κάθε κράτους στο οποίο
διαφυλάσσονται κρίσιμα στοιχεία από την ιστορία του κάθε λαού. Σύμφωνα με το Διεθνές
Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), “μουσείο” ορίζεται ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, που έχει
ως έργο του τη συλλογή, την μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση
τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και του περιβάλλοντος, με στόχο την μελέτη, την
εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία (Ambrose and Paine, 2006).

Είναι ήδη γνωστό, ότι η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες όπως εσωτερικές πηγές εκπομπής ρυπαντών (χαλιά, ξύλινα έπιπλα, παρκέ κ.ά.),
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του κάθε χώρου (κάπνισμα, μαγείρεμα, τζάκι
κ.ά.), τον αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτηρίων, τα συστήματα εξαερισμού και τέλος το
εξωτερικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από την
επιστημονική κοινότητα το οποίο επικεντρώνεται στις επιδράσεις των αέριων ρύπων στα
εκθέματα και τις συλλογές των μουσείων και τον τρόπο που αυτοί επιδρούν για την
αλλοίωση και καταστροφή τους (Grzywacz, 2006; Grau-Bové and Strlič, 2013; Sung et al.,
2011; Santis et al., 1992)

Στα διάφορα μουσεία κάθε χώρας, αρχαιολογικά, λαογραφικά, τεχνολογικά κ.ά. φυλάσσεται
μια πληθώρα έργων τέχνης και αντικειμένων ιστορικής αξίας, όπως είναι οι πίνακες
ζωγραφικής, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, υφαντά, εργόχειρα, ενδύματα, εκκλησιαστικά
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υφάσματα σημαίες και λάβαρα, κούκλες, βιβλία, χάρτες, ιστορικά έγγραφα, αρχεία και
φωτογραφίες, ξυλόγλυπτα, γυάλινα διακοσμητικά ή οικιακής χρήσης αντικείμενα, βιτρό,
κεραμικά, εργαλεία, όπλα, κοσμήματα, αρχιτεκτονικά μνημεία και αγάλματα. Η κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τα πιο πάνω αντικείμενα, εξαρτάται από δύο κύριους παράγοντες – το
υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα και τις συνθήκες στις οποίες έχουν εκτεθεί κατά
τη διάρκεια της ζωής τους.

Τα έργα τέχνης στα μουσεία μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες ομάδες:
o

Έργα τέχνης από οργανικά υλικά (π.χ. χαρτί, ξύλο, πίνακες ζωγραφικής, υφαντά)

o

Έργα τέχνης από ανόργανα υλικά (π.χ. αγάλματα, γλυπτά).

Τα οργανικά υλικά, θεωρούνται γενικά ότι είναι πιο ευάλωτα στην φθορά, αλλά κανένα
υλικό δεν είναι σταθερό κάτω από όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η φθορά μπορεί να
οφείλεται σε χημικές, φυσικές και/ή βιολογικές επιδράσεις και το μέγεθός της εξαρτάται
σημαντικά από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι χημικές αντιδράσεις που προκαλούν την
φθορά τους είναι θερμικές, φωτοχημικές, οξειδωτικές και αντιδράσεις υδρόλυσης. Οι
αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα υπό την επίδραση ορατού φωτός και υπεριώδους (UV)
ακτινοβολίας, καθώς και υγρασίας, υψηλής θερμοκρασίας και αέριων ρύπων όπως O3, NO2
και SO2. Επιπρόσθετα, οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί (βιοαεροζόλ) που έρχονται σε
επαφή με τα εκθέματα, αποτελούν ένα περαιτέρω κίνδυνο για την αλλοίωσή τους. Οι
μικροοργανισμοί εκκρίνουν ουσίες που δύναται να προξενήσουν αλλοιώσεις.

Ειδικότερα ένας σημαντικός παράγοντας επικινδυνότητας για έργα τέχνης στη σύγχρονη
εποχή μας είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Σε

ορισμένα

μουσεία

εφαρμόζονται

κατάλληλες

περιβαλλοντικές

συνθήκες

που

περιλαμβάνουν κατάλληλο φωτισμό και συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και μέτρα
περιορισμού της ρύπανσης του αέρα μέσα σε αυτά. Προστασία των εκθεμάτων μέσα σε
κατάλληλες προθήκες είναι μια μέθοδος προστασίας για την αποφυγή ανεπιθύμητης έκθεσης
των υλικών σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το κτίριο επίσης πρέπει να παρέχει
τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την προστασία των εκθεμάτων (21 οC
and 50% RH). Ειδικά η υγρασία είναι μεγάλος κίνδυνος για τις συλλογές στα μουσεία μια
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και τα αποτελέσματα της μπορεί να είναι καταστροφικά για τα αντικείμενα και να
επιταχύνουν την χημική τους αποικοδόμηση.
Ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι μουσείων είναι
να περιορίσουν τους αέριους ρύπους στο εσωτερικό τους. Αέριοι ρύποι που προκαλούν
αρνητικές επιπτώσεις στα έργα τέχνης είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), το διοξείδιο του
αζώτου (NO2), το όζον (O3), τα σουλφίδια (H2S, OCS) και τα αιωρούμενα σωματίδια. Στον
Πίνακα 1 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ορισμένων αερίων ρύπων σε υλικά.

Διαφορετικά υλικά επηρεάζονται από διαφορετικούς ρύπους. Οι αέριοι ρύποι μπορούν να
εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο από τον εξωτερικό αέρα ή να παραχθούν μέσα στον
εσωτερικό χώρο. Ρύποι που παράγονται μέσα στον εσωτερικό χώρο μπορούν να μειωθούν με
τη χρήση εγκαταστάσεων εξαερισμού. Επίσης η χρήση κατάλληλων συστημάτων
εξαερισμού, φίλτρων και σωστής μελέτης για την αρχιτεκτονική του κτιρίου μπορούν να
περιορίσουν την είσοδο ρυπασμένου αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Πηγές αερίων ρύπων
μέσα στα μουσεία αποτελούν οι πηγές καύσης, τα διάφορα μηχανήματα μέσα στα μουσεία
καθώς και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας των
επισκεπτών και εκπομπές από τα υλικά του κτιρίου.

Πίνακας 1: Επιδράσεις αερίων ρύπων σε υλικά.
Ρύποι
Διοξείδιο του θείου (SO2)

Διοξείδιο του αζώτου (ΝO2)
Όζον (O3)
Υδρόθειο (Η2S)

Καρβονύλιο του θείου (OCS)
Μυρμηκικό οξύ (HCOOH)

Κηλιδώνει, μαυρίζει, γανιάζει τα μέταλλα,
καταστρέφει τις χρωστικές, εξασθενεί τα υφάσματα.
Εξασθενεί τα υφάσματα, καταστρέφει το φωτογραφικό
φίλμ.
Καταστρέφει τα φωτογραφικά υλικά και τα βιβλία
Κηλιδώνει, μαυρίζει, γανιάζει τα μέταλλα και ιδιαίτερα
το ασήμι.
Κηλιδώνει, μαυρίζει, γανιάζει τα μέταλλα και ιδιαίτερα
το ασήμι.
Διαβρώνει ορισμένα μέταλλα, επιτίθεται σε
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ασβεστώδη υλικά και δείγματα ορυκτών.
Οξικό οξύ (CΗ3COOH)

Διαβρώνει ορισμένα μέταλλα, επιτίθεται σε
ασβεστώδη υλικά και ίσως στο χαρτί και το ύφασμα.

Φορμαλδεΰδη (HCHO)

Μπορεί να οξειδωθεί σε μυρμηκικό οξύ.

Αιωρούμενα σωματίδια

Προκαλεί αποχρωματισμό.

Όπως είδαμε τα υλικά στις συλλογές των μουσείων μπορούν να χωριστούν στα οργανικά και
ανόργανα υλικά. Πιο ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές συνθήκες και σε αέριους ρύπους είναι
τα οργανικά υλικά. Μια κατηγοριοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα
των υλικών μέσα στα μουσεία οδηγεί τους παρακάτω τρεις κύριους παράγοντες:


Κλιματικές συνθήκες: ακατάλληλες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτισμού.



Αέρια ρύπανση: αέριοι και σωματιδιακοί ρύποι που προέρχονται από εσωτερικές και
εξωτερικές πηγές.



Μικροβιολογία.

Κλιματικές συνθήκες
Η υγρασία, η θερμοκρασία και ο φωτισμός είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να
εξετάζονται στο εσωτερικό των μουσείων. Περιορισμένες μεταβολές της σχετικής υγρασίας
είναι επιθυμητές μέσα στα μουσεία για την προστασία των εκθεμάτων. Τα οργανικά υλικά
πρέπει να αποθηκεύονται επίσης σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας που πρέπει να είναι
μεταξύ 40 –70 % για τη σχετική υγρασία. Το φως και η υπεριώδης ακτινοβολία πρέπει να
εξετάζονται για ευαίσθητα στο φως αντικείμενα (Camuffo, 1998).

Αέρια ρύπανση

Η μελέτη της αέριας ρύπανσης μέσα σε μουσεία επικεντρώνεται όπως εξετάσαμε παραπάνω
στο διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOX), το όζον (O3), το υδρόθειο
(H2S), τα αιωρούμενα σωματίδια και τις οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC) καθώς και το
μυρμηκικό και οξικό οξύ. Για τα οργανικά υλικά πιο επικίνδυνοι αέριοι ρύποι είναι το SO2,
NOX and O3. (Bimblecombe κ. ά., 1999). Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν επίσης
σημαντικούς παράγοντες επικινδυνότητας (Camuffo, 1998).
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Μικροβιολογία

Μύκητες μπορούν να προσβάλουν διάφορα αντικείμενα σε μουσεία με υψηλές τιμές
υγρασίας. Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι ακόμη και βακτήρια μπορούν να αποτελέσουν
παράγοντες επικινδυνότητας για τα υλικά (Brimblecombe κ.ά., 1999).

Στο παρελθόν, ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών στα διάφορα μουσεία
προσανατολιζόταν κυρίως στην εξυπηρέτηση των πελατών και του προσωπικού. Ωστόσο,
σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων στους
εσωτερικούς χώρους των μουσείων πρέπει να αποσκοπεί στη διατήρηση των υλικών, αλλιώς
υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης ή ακόμη και καταστροφής των εκθεμάτων (Karagiannidou,
2008; Pavlogeorgatos, 2003).
Οι μουσειακές συλλογές αποτελούνται από ευαίσθητα υλικά πολιτιστικής κληρονομιάς που
είναι ευπαθή στις περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως (Pavlogeorgatos, 2003; Sciurpi et al.,
2015):
1)

Μεταβολές στη σχετική υγρασία

2)

Μεταβολές στη θερμοκρασία

3)

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

4)

Φωτισμός

5)

Προϊόντα μεταβολισμού και απεκκρίσεις των μικροοργανισμών

6)

Θόρυβος και δονήσεις

Οι πιο πάνω παράγοντες τυγχάνουν ενδελεχούς μελέτης και έρευνας για το πώς επηρεάζουν
τις συλλογές και τα διάφορα εκθέματα των μουσείων με απώτερο σκοπό την βελτίωση των
συνθηκών συντήρησης και μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται
διατήρηση των εκθεμάτων στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Επίδραση Μικροκλίματος
O όρος “Κλίμα” αναφέρεται στις συνδυασμένες φυσικές ιδιότητες του αέρα του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η θερμοκρασία, η υγρασία,
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ατμοσφαιρική πίεση, ο άνεμος, η βροχή και πολλά άλλα μετεωρολογικά στοιχεία σε μια
περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το “μικροκλίμα” είναι το χαρακτηριστικό κλίμα μιας
περιοχής περιορισμένης κλίμακας, όπως για παράδειγμα ενός πάρκου, μιας γειτονιάς, μιας
οδού ή ενός μουσείου (Camuffo, 1998).

Σχετική Υγρασία
Σχετική υγρασία είναι ο λόγος της ποσότητας ή της μάζας των υδρατμών, που περιέχει ο
αέρας, προς εκείνη την ποσότητα ή το βάρος των υδρατμών τους οποίους μπορεί να
συμπεριλάβει (στην συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση) μέχρις ότου αυτός κορεσθεί
(Σεργίδου, 2015). Η σχετική υγρασία εκφράζεται επί τοις %. Η σχετική υγρασία μπορεί να
εκφραστεί από τη σχέση:
Σχετική Υγρασία = Υ΄/Υ × 100
όπου, Υ΄η ποσότητα υπαρχόντων υδρατμών και Υ η ποσότητα που καθιστά τον αέρα
κεκορεσμένο ή η μέγιστη τάση υδρατμών.
Ο κεκορεσμένος αέρας έχει σχετική υγρασία 100 %, ενώ ο τελείως ξηρός αέρας έχει υγρασία
0 %.
Τα διάφορα εκθέματα επηρεάζονται αρνητικά από το ποσοστό της σχετικής υγρασίας στο
χώρο των μουσείων κυρίως με τους πιο κάτω τρόπους:
- Αλλαγές στο σχήμα και στο μέγεθος των εκθεμάτων
- Μεταβολή στο ρυθμό των χημικών αντιδράσεων που προκαλούν αλλοίωση των εκθεμάτων
- Αλλαγές στο μικροβιολογικό φορτίο του μουσείου.
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Σχήμα 1: Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων σε ιστορικό βιβλίο (Sterflinger, 2010).

Αλλαγές στο σχήμα και στο μέγεθος των εκθεμάτων
Όταν η σχετική υγρασία στο χώρο του μουσείου αυξάνεται διάφορα υγροσκοπικά υλικά
όπως ξύλα, κόκκαλα, ελεφαντόδοντο, περγαμηνές, ρουχισμός, δέρματα κ.ά. έχουν την τάση
να την απορροφούν. Λόγω τούτου τα υλικά αυτά διογκώνονται και μεταβάλλεται το σχήμα
τους. Αντίθετα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με αυξημένη
θερμοκρασία τα υλικά συρρικνώνονται αφού αποβάλουν το νερό που υπάρχει στη δομή τους.
Αυτός ο συνεχόμενος κύκλος αυξομείωσης του μεγέθους έχει ως αποτέλεσμα τα εκθέματα
να γίνονται πιο εύθραυστα, να παραμορφώνονται και να δημιουργούνται ρωγμές στην
επιφάνεια τους.

Επιπλέον, με αυξημένα ποσοστά σχετικής υγρασίας ευνοείται η ανάπτυξη μούχλας και
άλλων μικροοργανισμών πάνω στα εκθέματα, ειδικότερα σε εκθέματα που αποτελούνται
κυρίως από οργανικά υλικά. Όπως αναμένεται, τα υλικά αυτά έχουν διαφορετικές
αντιδράσεις στην παρουσία ή απουσία υγρασίας ενώ ο υψηλότερος βαθμός αλλοίωσης
κάποιου από αυτά τα υλικά μπορεί να οδηγήσει στην απόσπαση τμήματος ενός αντικειμένου
ή ακόμα να οδηγήσει σε καταστροφή του. Αλλοιώσεις μπορεί επίσης να προκύψουν σε
αντικείμενα από το ίδιο υλικό σε διαφορετικές κατευθύνσεις και με διαφορετικές ταχύτητες
(Camuffo, 1998).
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Μεταβολή στο ρυθμό των χημικών αντιδράσεων που προκαλούν αλλοίωση των
εκθεμάτων
Η αλλοίωση ή καταστροφή των εκθεμάτων από χημικές αντιδράσεις λόγω μεταβολών στη
σχετική υγρασία χωρίζονται σε 4 κυρίως κατηγορίες:
- Εκκίνηση ή επιτάχυνση της οξείδωσης μεταλλικών αντικειμένων
- Ξεθώριασμα/Αλλοίωση βαφών σε χρωματιστά υλικά όπως ρούχα, χαρτί, στολές, πίνακες
κ.ά.
- Μείωση της ανθεκτικότητας χάρτινων και υφασμάτινων εκθεμάτων
- Αλλοίωση γυάλινων αντικειμένων
Το ποσοστό της σχετικής υγρασίας πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα τέτοια ώστε να
αποφεύγονται χημικές αντιδράσεις μετάλλων όπως για παράδειγμα του σιδήρου και του
χαλκού. Στην παρουσία υγρασίας και οξυγόνου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα
διάβρωσης σε μέταλλα. Επίσης σχηματίζονται εύκολα οξείδια, χλωριούχα, θειούχα και
ανθρακικά άλατα που είναι σταθερές ενώσεις.
Αλλοίωση των χρωματιστών υλικών
Πληθώρα υλικών όπως το μαλλί, το βαμβάκι, το λινάρι και τα μεταξωτά υφάσματα
φθείρονται σε υψηλότερα ποσοστά σχετικής υγρασίας. Ωστόσο, στις πλείστες περιπτώσεις ο
ρυθμός μεταβολής των χρωματιστών υλικών διπλασιάζεται όταν αυξάνεται η σχετική
υγρασία από το 30% στο 60%. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν σε ένα μουσείο η
πλειοψηφία των εκθεμάτων είναι υφάσματα τότε προτείνεται το ποσοστό της σχετικής
υγρασίας να είναι γύρω στο 45% (Thomson , 1986).

Φθορά γυάλινων εκθεμάτων
Γενικά το γυαλί θεωρείται ως ένα σταθερό υλικό στις συνθήκες ενός μουσείου. Τα γυάλινα
σκεύη χρησιμοποιούντο κυρίως για την αποθήκευση νερού και/ή άλλων υγρών εντούτοις
υπάρχουν κάποια είδη γυάλινων αντικειμένων που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υγρασία.
Η συμπεριφορά αυτή που είναι γνωστή ως “αρρώστια του γυαλιού” και γίνεται κατανοητή αν
γνωρίζουμε την γενική δομή του γυαλιού. Το γυαλί αποτελείται από ένα μη κανονικό
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τρισδιάστατο πλέγμα αρνητικά φορτισμένων πολυπυριτικών ιόντων (SiO3=) μέσα στο οποίο
είναι διεσπαρμένα θετικά φορτισμένα ιόντα νατρίου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου και
αργιλίου τα οποία εξουδετερώνουν τα αρνητικά φορτία του πολυπυριτικού δικτύου. Εάν η
αναλογία των ιόντων ασβεστίου, μαγνησίου και αργιλίου μειωθεί κάτω από ένα ορισμένο
όριο, αυξάνεται η ευκινησία των ιόντων νατρίου και καλίου, τα οποία παρουσιάζουν μερική
διαλυτότητα στο νερό και το γυαλί γίνεται ευπρόσβλητο από την ατμοσφαιρική υγρασία. Με
την παρουσία υγρασίας τα ιόντα αυτά μετατρέπονται σε υδροξείδια του νατρίου και του
καλίου (NaOH, KOH) τα οποία αμέσως αντιδρούν με το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του
άνθρακα και μετατρέπονται σε ανθρακικό νάτριο και κάλιο αντίστοιχα. Σαν αποτέλεσμα των
πιο πάνω στα γυάλινα αντικείμενα εμφανίζονται κηλίδες ή μικρές ρωγμές και χάνεται η
διαπερατότητας τους (Glass Conservation [Online]).

Θερμοκρασία
Η θερμοκρασία συνιστά σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση των εκθεμάτων των
μουσείων. Με την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των μουσείων προκαλούνται
ποικίλες αλλαγές και αντιδράσεις όπως:
- Επιταχύνονται χημικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα να προκαλείται φθορά των εκθεμάτων.
Για παράδειγμα, μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά πέντε βαθμούς κελσίου, επιταχύνει το
ρυθμό διάβρωσης της κυτταρίνης κατά 250%
- Αυξάνονται οι φυσικές διεργασίες μεταφοράς νερού και αέρα διαμέσου των υλικών
- Προκαλείται διαστολή των υλικών
- Επέρχεται σταδιακή ξήρανση εκθεμάτων (ξύλο, χαρτί, δέρμα κ.ά.), ειδικότερα αν η
υγρασία δεν είναι σταθερή, με αποτελέσματα να γίνονται πιο εύθραυστα
Επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας εντός των μουσείων προκαλείται και λόγω του φυσικού
ή του τεχνητού φωτισμού (Pavlogeorgatos, 2003).

Φωτισμός
Το φως είναι μια μορφή ενέργειας και παράγει θερμότητα. Το φώς, φυσικό ή τεχνητό,
αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή ενέργειας στα μουσεία. Είναι ευρέως γνωστό ότι για την
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φθορά των υλικών απαιτείται ενέργεια. Αυτό συμβαίνει λόγω των χημικών αντιδράσεων που
λαμβάνουν χώρα όταν μια πηγή ενέργειας αλλάζει τη χημική δομή της επιφάνειας ενός
αντικειμένου. Η ποσότητα της ενέργειας που εκπέμπεται από μια πηγή φωτός μπορεί να
απεικονιστεί στο φάσμα του φωτός. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε ζώνες
διαφορετικών συχνοτήτων που κυμαίνονται από χαμηλές (ραδιοκύματα) μέχρι υψηλές
(ακτίνες γ). Το εύρος των μηκών κύματος από πηγές φωτός (φως ημέρας και τεχνητό φως)
διαιρείται σε τρεις περιοχές: υπεριώδης ακτινοβολία UV (300 - 400 nm), ορατή ακτινοβολία
(400 - 760 nm) και υπέρυθρη ακτινοβολία (760 nm πάνω). Στην ουσία, τα αντικείμενα
αλλοιώνονται διότι το φώς δρα καταλυτικά προς την οξείδωση τους. Αυτός είναι ο λόγος που
η ποσότητα του φωτός που εισέρχεται διαμέσου των παραθύρων ελαχιστοποιείται στις
αίθουσες των μουσείων. Οι τεχνητές πηγές φωτός που χρησιμοποιούνται σε γκαλερί και
χώρους αποθήκευσης είναι πηγές πυρακτώσεως, αλογόνου και φθορισμού γενικότερα και το
φώς φιλτράρεται ή διαχέεται στο χώρο των μουσείων (Pavlogeorgatos, 2003).

Επίδραση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Ατμοσφαιρική ή αέρια ρύπανση ορίζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ενός ή περισσοτέρων
ρύπων (π.χ σκόνη, καπνός, καυσαέρια, αέρια, ομίχλη, οσμή ή ατμός) σε τέτοιες
συγκεντρώσεις και τόση διάρκεια ώστε να προκαλούν ή να υπάρχει πιθανότητα να
προκαλέσουν βλαβερές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή να
παρεμβαίνουν στην άνετη εκτέλεση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Πίνακας 2: Ρύποι και οι επιδράσεις τους στα έργα τέχνης (Proietti et al., 2015).
Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Επιδράσεις

Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα

Θρυμματισμός τοιχογραφιών και
ασβεστολιθικών εκθεμάτων

Θειούχα παράγωγα (θειικό οξύ, διοξείδιο
του θείου, υδρόθειο)
Όζον

Οξείδωση υλικών και μεταλλικών
αντικειμένων.
Ξεφλούδισμα αντικειμένων από καουτσούκ,
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Αλογονούχες ενώσεις (φθοριούχα,

υποβάθμιση της ποιότητας υφασμάτων,

χλωριούχα, και τα οξέα τους)

καταστροφή των χρωμάτων, οξείδωση και

Πτητικές οργανικές ενώσεις ( αλκάνια,
κυκλοαλκάνια, αρωματικοί
υδρογονάνθρακες αλδεύδες)
Αιωρούμενα σωματίδια ( σκόνη, αιθάλη,

διάβρωση μετάλλων, αποσύνθεση χαλιών,
κεραμικών και πετρωμάτων, αποδόμηση
κεραμικών και ασβεστούχων αντικειμένων
(κοράλλια και κοχύλια), αποικοδόμηση
συνθετικών αντικειμένων.

καπνός, ίνες υφασμάτων)
Βιολογικοί ρύποι ( μικροοργανισμοί, άλγη,
πρωτόζωα, μύκητες, βακτήρια, έντομα,
φυτικά υλικά)

Υποβάθμιση πινάκων ζωγραφικής,
φωτογραφιών και χαρτιού.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τοπικό και παγκόσμιο πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία είκοσι χρόνια οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν μειωθεί σημαντικά σε
σχέση με τα οξείδια του θείου, οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω της αύξησης εκπομπών των
οξειδίων του αζώτου και οργανικών ενώσεων. Οι κύριες αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
είναι οι διεργασίες καύσης από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και τη γεωργία.
Αυτές οι διεργασίες οδηγούν σε εκπομπές διαφόρων χημικών ενώσεων που έχουν επιπτώσεις
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οξείδια του αζώτου (NOX) και του θείου (SOX), οι πτητικές
οργανικές ενώσεις, τα οργανικά οξέα και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM). Άλλες χημικές
ενώσεις, όπως το τροποσφαιρικό όζον (Ο3), σχηματίζονται από χημικές αντιδράσεις στον
αέρα και είναι γνωστές ως δευτερογενείς ρύποι. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία και το περιβάλλον, η ρύπανση είναι επίσης επιβλαβής για πολλά υλικά. Όταν τα
επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, οι άμεσες επιπτώσεις της
επί των υλικών είναι μάλλον περιορισμένες. Όμως, σε έκθεση των υλικών για μεγαλύτερες
χρονικές περιόδους μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές επιπτώσεις, όπως επιφανειακή
αλλοίωση, αλλαγή χρώματος ή ακόμα και αποδυνάμωση των υλικών. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό ευάλωτα υλικά με ιστορική και πολιτιστική αξία να φυλάσσονται υπό
ελεγχόμενες συνθήκες ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση τους ένεκα της ατμοσφαιρικής
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ρύπανσης. Παρακάτω αναλύονται οι πηγές των αέριων ρύπων και η επίδραση τους στα
μουσειακά εκθέματα (Santis et al., 1992; Camuffo, 1998; Vallero, 2007; Gysels et al., 2004;
Worobiec et al., 2010; Krupińska et al., 2012; Godoi et al., 2013).

Αιωρούμενα σωματίδια (PM)
Με τον όρο “αιωρούμενα σωματίδια” ορίζονται τα στερεά σωματίδια και σταγονίδια με
διάμετρο από 2×10-3 – 200 μm που βρίσκονται σε διασπορά στην αέρια φάση. Η σκόνη του
εδάφους, τα σταγονίδια της θάλασσας, ο καπνός, η ομίχλη, η κάπνα, η ιπτάμενη τέφρα κ.ά.
είναι διάφορες κατηγορίες αιωρούμενων σωματιδίων. Τα αιωρούμενα σωματίδια χωρίζονται
σε πρωτογενή και δευτερογενή.
Τα πρωτογενή σωματίδια εκπέμπονται απευθείας στην ατμόσφαιρα από φυσικές και
ανθρωπογενείς πηγές ενώ τα δευτερογενή σωματίδια σχηματίζονται από χημικές και φυσικές
αντιδράσεις των ατμοσφαιρικών αερίων. Οι κύριες φυσικές πηγές των πρωτογενών
σωματιδίων είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις, δασικές πυρκαγιές, βιολογικές πηγές (γύρη και
τα βακτήρια), διασπορά στο έδαφος και την παραγωγή των σταγονιδίων θαλασσινού νερού.
Ανθρωπογενείς πηγές περιλαμβάνουν τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία και την
οικιακή χρήση (Λαζαρίδης, 2010; Κουϊμτζής κ.. ά, 1998).

Μέσω των αιωρούμενων σωματιδίων μεταφέρονται, ανάλογα και με τον τόπο προέλευσης
τους, διάφορα οργανικά χημικά στοιχεία όπως άνθρακας αλλά και ανόργανα όπως ιόντα
θείου, ιόντα χλωρίου, βαρέα μέταλλα όπως χρώμιο (Cr), νικέλιο (Ni), ψευδάργυρος (Zn),
σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn) καθώς και άλλες οργανικές ουσίες (Pavlogeorgatos, 2003;
Krupińska et al., 2013).

Τα αιωρούμενα σωματίδια χαρακτηρίζονται από μικρή αεροδυναμική διάμετρο και έτσι
διεισδύουν εύκολα στο εσωτερικό των μουσείων και προκαλούν ζημιές στην επιφάνεια των
μουσειακών αντικειμένων (Camuffo, 1998; Worobiec et al., 2008). Μία από τις πιο συχνές
επιπτώσεις είναι η απώλεια της πυκνότητας του υλικού και η αλλαγή του χρώματος στους
πίνακες ζωγραφικής. Επιπλέον, περαιτέρω ζημιά παρατηρείται σε περιπτώσεις αυξημένης
υγρασίας. Με αυτό τον τρόπο επέρχεται υγροποίηση των σωματιδίων που καθιστά
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ευκολότερη την αντίδραση τους με άλλους αέριους ρύπους όπως τα NO2 και SO2 ή άλλα
υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή. Ο σχηματισμός του θειικού οξέως (H2SO4) και
νιτρικού οξέως (ΗΝΟ3) αντίστοιχα, προκαλεί αλλοίωση των χρωμάτων, βλάβες στα χάρτινα
και υφασμάτινα αντικείμενα και επιτάχυνση της διάβρωσης μετάλλων Επίσης οι κρύσταλλοι
του θειικού αμμωνίου ((NH4)2SO4) που σχηματίζονται έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία
θολότητας στις βερνικωμένες επιφάνειες των υλικών (Krupińska et al., 2013; Brimblecombe,
1990; Chughtai et al., 1998; Siegesmund et al., 2002). Τα σωματίδια περιέχουν επίσης, ποσότητες

αιθάλης (μαύρου άνθρακα). Η αιθάλη δρα ως μέσο προσρόφησης για το SO2 (Chughtai et al.,
1998). Όταν τα σωματίδια αυτά έρχονται σε επαφή με τον ασβεστόλιθο (CaCO3) τότε

σχηματίζεται γύψος (CaSO4). Λόγω του ότι ο γύψος είναι πολύ πιο πορώδης από τον
ασβεστόλιθο, τα σωματίδια μπορούν εύκολα να εισέλθουν στους πόρους προκαλώντας το
σχηματισμό μαύρης κρούστας (Siegesmund et al., 2002). Αιωρούμενα σωματίδια παράγονται
και από ζώντες οργανισμούς και ονομάζονται βιοαεροζόλ. Σε αυτά περιλαμβάνονται η γύρη,
τα σπόρια των μυκήτων, τα βακτήρια και οι ιοί (Godoi et al., 2013).
Οι επιπτώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω στα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς
φαίνεται να ποικίλλουν ευρέως για αυτό ο λεπτομερής χαρακτηρισμός τους στα μουσεία
κρίνεται επομένως απαραίτητος.

Οξείδια του θείου και του αζώτου του άνθρακα (SOx, NOx)
Διοξείδιο του θείου (SO2)
Το διοξείδιο του θείου (SO2) αποτελεί την σημαντικότερη πηγή θείου από αυτές που
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Το SO2 είναι άχρωμο, και υδατοδιαλυτό αέριο. Προέρχεται
τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς πηγές. Οι ωκεανοί εκπέμπουν μεγάλες
ποσότητες οργανικών θειούχων ενώσεων οι οποίες οξειδώνονται στην ατμόσφαιρα προς SO2.
Οι κύριες ανθρωπογενείς πηγές που εκπέμπουν SO2 είναι οι καύσεις κάρβουνου και
πετρελαίου (Λαζαρίδης, 2010; Σάββα, 2015).

Το ατμοσφαιρικό SO2 οξειδώνεται κάτω από κατάλληλες συνθήκες, υγρασίας και μετάλλων
που δρουν καταλυτικά, σε θειικό οξύ (H2SO4) και δρα επιζήμια στα εκθέματα των μουσείων.
Πρόκειται κυρίως για αντικείμενα που αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) όπως
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το μάρμαρο, ο ασβεστόλιθος και οι τοιχογραφίες, αλλά και της κυτταρίνης όπως χαρτί,
βαμβάκι, λινό και το μετάξι. Επίσης σε μεταλλικά αντικείμενα από σίδηρο (Fe) και χάλυβα
προκαλείται αλλοίωση και θάμβωση του υλικού (Pavlogeorgatos, 2003; Krupińska et al.,
2013). Βιβλία και πίνακες αποχρωματίζονται και γίνονται πιο εύθραυστα ενώ
αποσταθεροποιούνται δομικά κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα αντικείμενα.
Οξείδια του αζώτου (NOx)
Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) παράγονται από διεργασίες καύσης ως αποτέλεσμα της
οξείδωσης του αζώτου (Ν2) στον αέρα. Προέρχονται κυρίως από φυσικές πηγές παρά από
ανθρωπογενείς. Το NO2 είναι ένα τοξικό, καφεκόκκινο αέριο και δρα με παρόμοιο τρόπο με
το SO2 όσον αφορά τις ζημίες στα μουσειακά εκθέματα(Morris et al., 1964). Μετατρέπεται
παρουσία υγρασίας στον αέρα στο πτητικό νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) είτε φωτοχημικά είτε με
αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου (·ΟΗ) (Κουϊμτζής κ. ά.).
NO2 + O3  NO3 + O2

(1)

NO3 + NO2  N2O5

(2)

N2O5 + H2O  2HNO3

(3)

NO2 + HO·  HNO3

(4)

Το νιτρικό οξύ προκαλεί ξεθώριασμα των χρωμάτων έργων κλωστοϋφαντουργίας και
φωτογραφικών φιλμ βλάβη και αποδυναμώνει ίνες υφασμάτινων έργων.

Όζον (Ο3)
Το όζον (Ο3) αποτελεί τον σημαντικότερο δευτερογενή ρύπο της τροπόσφαιρας. Το
τροποσφαιρικό όζον προκαλεί βλάβες στην υγεία, το περιβάλλον και τα υλικά. Σε αντίθεση
με την περίπτωση των περισσότερων ρύπων, δεν υπάρχει άμεση πηγή εκπομπής όζοντος
στην ατμόσφαιρα. Το όζον σχηματίζεται δευτερογενώς κατά την χημική αντίδραση πτητικών
οργανικών ενέσεων (Μ) με τα οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός (Whitmore and
Cass, 1998).
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Υπεριώδης
ακτινοβολία

Ο2
ΝΟ2

ΝΟ

Ο

Ο3
Ο2

Σχήμα 1: Φωτοχημικός κύκλος των οξειδίων του αζώτου για παραγωγή όζοντος

Φωτοχημικές αντιδράσεις
NO2 + hv (380 – 660nm)

 NO2*

(1)

NO2*

 NO2 + hv (600 – 875nm)

(2)

NO2 + hv (295 < λ < 430nm)

 ΝΟ + Ο

(3)

Ο+Ο2 + Μ

Ο3 + Μ

(4)

ΝΟ + Ο3

 ΝΟ2 + Ο2

(5)

Το όζον είναι ένα ιδιαίτερα δραστικό αέριο λόγω των ισχυρών οξειδωτικών ιδιοτήτων του
και προκαλεί οξείδωση σε ποικιλία ευαίσθητων υλικών κυρίως μέσω αντιδράσεων
οζονόλυσης με ακόρεστες οργανικές ενώσεις. Μελέτες από τους Whitmore and Cass (1998)
για την επίδραση του όζοντος σε μια σειρά χρωστικών ουσιών και χρωματισμένων
υφασμάτων κατέδειξαν ότι τα υλικά βρίσκονται σε κίνδυνο μόνο εάν εκτίθενται στο όζον για
παρατεταμένη περίοδο. Ο αποχρωματισμός ή το ξεθώριασμα των χρωμάτων συμβαίνει
επειδή οι οργανικές χρωστικές ουσίες είναι ευαίσθητες στις αντιδράσεις οξείδωσης.
Επιπλέον, το όζον προκαλεί ζημιά σε φωτογραφικό υλικό, στο χαρτί και μειώνει την αντοχή
των εκθεμάτων από καουτσούκ (Krupińska et al., 2013).

Πτητικές οργανικές ενώσεις και οξέα
18

Η ατμόσφαιρα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό υδρογονανθράκων και άλλων οργανικών ουσιών.
Χωρίζονται στις πτητικές οργανικές ενώσεις και στις ημιπτητικές οργανικές ενώσεις
ανάλογα με την τάση ατμών τους όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3: Οργανικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα (Κουϊμτζής κ.ά, 1998).
Πτητικές (VOCs)

Ημιπτητικές (SVOCs)

Υδρογονάνθρακες

Πολυκυκλικοί

Αρωματικοί

Μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, Υδρογονάνθρακες
ισοβουτάνιο,
ακετυλένιο,

πεντάνιο,
βουτένιο,

αιθυλένιο, Ναφθαλίνιο,

φαινανθρένιο,

βουταδιένιο, χρυσένιο,

πυρένιο,

βενζο[α]ανθρακένιο,

βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο

βενζο[α]πυρένιο, κ.α.

Βιολκένια

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια

Ισοπρένιο, πινένια, μονοτερπένια, κ.α.
Αλδεύδες/κετόνες
Φορμαλδεύδη,

ακεταλδεύδη,

μεθυλο-ακετόνη, κ.ά.

Οργανοχλωριωμένες ενώσεις
ακετόνη, DDT, εξαχλωροκυκλοεξανιο, chlordane,
κ.ά.

Οξέα
Φορμικό, οξικό κ.ά.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι δυνητικά οξειδωτικές ουσίες. Το βενζόλιο και το
τολουόλιο δρουν ως διαλύτες στις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις βαφές,
προκαλώντας αποχρωματισμό των έργων τέχνης (Agelakopoulou et al., 2007; Godoi, 2008).
Επιπρόσθετα, τα πτητικά οξέα και οι αλδεΰδες όπως είναι το μυρμηκικό (φορμικό), το οξικό
οξύ και η φορμαλδεΰδη θεωρούνται επικίνδυνα για διάφορα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς
(Kontozova-Deutsch et al., 2011). Η προέλευση αυτών των οργανικών ρύπων οφείλεται στα
οικοδομικά υλικά που βρίσκονται εντός του μουσείου και χρησιμοποιούνται για κατασκευές
όπως ντουλάπια, συρτάρια, ράφια κλπ. Το οξικό οξύ εκπέμπεται από όλα τα φυσικά, σκληρά
ξύλα όπως είναι ο δρυς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές ατμών οξικού οξέος από τα
σκληρά ξύλα αυξάνεται με αύξηση της υγρασία και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος
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Προκαλούν διάβρωση των μέταλλων και των κραμάτων τους. Τα αντικείμενα από μόλυβδο
είναι επιρρεπή σε φθορά/βλάβη όταν αποθηκεύονται σε ξύλο ή ξύλινα ντουλάπια, τα οποία
εκλύουν τέτοιου είδους αέριους οργανικούς ρύπους. Η μικρογραφία αγαλματιδίων ενός
πολεμιστή και μιας απεικόνισης μάχης από μόλυβδο τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές
από το οξικό οξύ, φαίνονται στο Σχήμα 3 (Grzywacz, 2006; Schieweck and Salthammer, 2011).

Σχήμα 2: Επίδραση οξικού οξέος σε μικρογραφία αγαλματιδίων από μόλυβδο (Grzywacz,
2006; Schieweck and Salthammer, 2011).

Επιπλέον, λόγω του φορμικού και του οξικού οξέος προκαλείται “άνθηση” δηλαδή
κρυσταλλικές επικαθίσεις σε επιφάνειες από ασβεστολιθικά υλικά (πέτρες, κεραμικά) και
μείωση του βαθμού πολυμερισμού της κυτταρίνης σε χάρτινα αντικείμενα (Gibson and Watt,
2010; López-Aparicio et al., 2011).
Η έκθεση σε ατμούς οξικού οξέος οδηγεί σε ταχεία αποικοδόμηση των οργανικών και
ανόργανων κλασμάτων των αλκυδικών στρωμάτων βαφής. Το οξικό οξύ εμπλέκεται και
στην υδρόλυση του φθαλικού οξέος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση της ρητίνης, επομένως
οδηγεί στην επιδείνωση της πολυμερούς μεμβράνης. Επιπλέον το οξικό οξύ αντιδρά και με
ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο είναι κοινό υλικό που προστίθεται στην μπογιά για να
προσδώσει σκληρότητα, υφή ή να μειώσει το κόστος της βαφής (La Nasa et al., 2014).

Επίδραση Μικροοργανισμών
Μικροβιολογία του αέρα ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που περιλαμβάνεται στους
κλάδους της περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και ασχολείται με τους μικροοργανισμούς που
βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα και στον αέρα εσωτερικών χώρων. Κάθε κυβικό μέτρο
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του εσωτερικού ή ατμοσφαιρικού αέρα, μπορεί να περιέχει εκατομμύρια αερομεταφερόμενα
αιωρούμενα σωματίδια, μικροοργανισμούς και βιολογικά μόρια. Τα βιολογικής προέλευσης
αερομεταφερόμενα μόρια και σωματίδια αναφέρονται συλλογικά ως βιοαεροζόλ. Τα
βιοαεροζόλ μπορούν να είναι μικροοργανισμοί ή σωματίδια ή αέρια βιολογικής προέλευσης,
τα οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Ως παραδείγματα βιοαεροζόλ μπορούν να
αναφερθούν οι αερομεταφερόμενοι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες, η γύρη, τμήματα
μικροβιακών κυττάρων ή εντόμων, προϊόντα μεταβολισμού διαφόρων οργανισμών, πτητικές
οργανικές ενώσεις βιολογικής προέλευσης, όπως τοξίνες και άλλα (Κατσίβελα, 2011; Maier
et al., 2009; Pepper et al., 2009).

Τα αερομεταφερόμενα μικρόβια υπάρχουν, αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τόσο
στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Η εισαγωγή τους στον αέρα των
εσωτερικών χώρων γίνεται μεταξύ άλλων μέσω των συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και
εξαερισμού, καθώς επίσης και μέσω του φυσικού αερισμού από τα παράθυρα, τις πόρτες, τις
ρωγμές στους τοίχους και από ένα πλήθος φυσικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν σε εσωτερικούς χώρους,
προερχόμενα από συγκεκριμένες πηγές εκπομπής, όπως χαλιά, υφάσματα, υλικά
επιπλώσεων, σκόνη, κατοικίδια ζώα, φυτά εσωτερικών χώρων και άλλα. Τέλος, μια
σημαντική πηγή βιοαεροζόλ αποτελεί και ο ίδιος ο άνθρωπος εκτελώντας καθημερινές
δραστηριότητες (ομιλία, βήχας). Η θερμοκρασία, η υγρασία, τα θρεπτικά υποστρώματα (π.χ.
ξύλο, χαρτί, μπογιά), το οξυγόνο και το φως καθορίζουν την ανάπτυξη των βιοαεροζόλ.
Η μελέτη τους θεωρείται πολύ σημαντική λόγω των πολλών προβλημάτων που προκαλούν
σε διάφορους τομείς όπως στην ανθρώπινη υγεία, στη γεωργία και στα έργα τέχνης.
Η ύπαρξη των μικροοργανισμών στον αέρα περιγράφεται από:
Την αρχική εκπομπή αυτών των βιοαεροζόλ μέσα στον αέρα.
Την μετέπειτα μεταφορά τους μέσω διάχυσης και διασποράς.
Την εναπόθεση τους σε επιφάνειες.
Τα τελευταία χρόνια επιδεικνύεται μεγάλο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα για
το πώς οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν τα μουσειακά εκθέματα και ειδικότερα τους πίνακες
ζωγραφικής.
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Μικροβιακή αλλοίωση των εκθεμάτων στα μουσεία
Μικροοργανισμοί όπως τα βακτήρια και οι μύκητες προκαλούν αλλοιώσεις στα έργα
πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω της μικροβιακής τους δράσης. Η βιοδιάσπαση δηλαδή η
αλλοίωση που παρατηρείται στα έργα τέχνης, ορίζεται ως “οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή
σε ένα υλικό που προκύπτει από τις ζωτικές δραστηριότητες των μικροοργανισμών”
(Allsopp, 2011). Η αλλοίωση των υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω των
μικροοργανισμών καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τη χημική σύνθεση και τη
φύση του ίδιου του υλικού, το κλίμα και την έκθεση του αντικειμένου, τον τρόπο και την
συχνότητα του καθαρισμού των επιφανειών και γενικότερα των μουσείων (Sterflinger and
Piñar, 2013).

Μικροβιακές αλλοιώσεις σε πέτρινα υλικά και υλικά οικοδομής
Οι μικροοργανισμοί συμβάλλουν σημαντικά στην υποβάθμιση που παρατηρείται σε
οικοδομικά υλικά και υλικά που χρησιμοποιούνται στην αρχιτεκτονική όπως πέτρα
σκυρόδεμα, κονίαμα, βαφές, γυαλί και μέταλλα (Piñar et al., 2009). Σε πέτρινα κτήρια ή
αγάλματα οι μύκητες, λόγω των ισχυρών διαβρωτικών ιδιοτήτων τους προσβάλλουν τα
υλικά αυτά. Ανάλογα με τις φυσικές ιδιότητες του υλικού οι μύκητες μπορούν να εισέλθουν
στο εσωτερικό του προκαλώντας ρωγμές και μαύρισμα των υλικών (μαύροι μύκητες).
Παρατηρείται κυρίως σε ασβεστολιθικά και μαρμάρινα υλικά. Στο Σχήμα 4 παρατίθεται ένα
παράδειγμα μαρμάρινου αγάλματος με μαύρες δυσχρωμίες.

Σχήμα 4: Μαρμάρινο άγαλμα με μαύρες δυσχρωμίες που προκαλούνται από μύκητες (Piñar
et al., 2009).
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Μικροβιακές αλλοιώσεις σε πίνακες ζωγραφικής
Οι πίνακες ζωγραφικής περιέχουν ένα ευρύ φάσμα οργανικών και ανόργανων συστατικών
παρέχοντας έτσι ένα ιδανικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη και επώαση διάφορων
μικροοργανισμών. Πολλά από τα υλικά αυτά όπως και υλικά που χρησιμοποιούνται για τη
διευκόλυνση της σχεδίασης του πίνακα και/ή την ενίσχυση της αισθητικής ποιότητας του
έργου, βιοαποικοδομούνται από τους μικροοργανισμούς (Ciferri, 1999).

Ένας πίνακας ζωγραφικής είναι ένα σύνθετο αντικείμενο, αποτελούμενο από δύο μέρη, το
υποστήριγμα και τα στρώματα των χρωμάτων που σχηματίζουν την εικόνα. Το υποστήριγμα
είναι συνήθως κατασκευασμένο από χαρτί κυτταρίνης, καμβά και ξύλο, υλικά που
φθείρονται από τους μικροοργανισμούς. Πέραν της οργανικής φύσης του υποστηρικτικού
υλικού, υπάρχουν και επιπλέον οργανικά υλικά πάνω στον πίνακα τα οποία
χρησιμοποιούνται από τους μικροοργανισμούς για να αναπτυχθούν όπως σάκχαρα, γόμες,
πρωτεΐνες, λινάρι, έλαια και άλλες ουσίες όπως κρόκος αυγού, καζεΐνες, γάλα κ.ά. (Ciferri,
1999; Karagiannidou, 2008).

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των οργανικών και ανόργανων ουσιών που υπάρχουν
στα έργα ζωγραφικής, πολλά διαφορετικά είδη μικροοργανισμών μπορεί να αναπτυχθούν σε
τέτοια υποστρώματα όταν υπάρχουν ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία,
θερμοκρασία, φως, pH). Για παράδειγμα, η ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροοργανισμών σε
ένα πίνακα ζωγραφικής διαφέρει όταν αυτό το έργο δέχεται μεγάλες ποσότητες φωτός σε
αντίθεση με το ίδιο έργο όταν αυτό έχει περιορισμένη έκθεση στο φως. Επιπρόσθετα, εάν η
θερμοκρασία, η υγρασία ο εξαερισμός και το φως δεν ελέγχονται, οι μικροβιακές κοινότητες
που αναπτύσσονται σε δύο πανομοιότυπους πίνακες με ακριβώς τα ίδια υλικά θα διαφέρουν
σημαντικά ανάλογα με το κλίμα της περιοχής (βόρεια ψυχρά κλίματα, τροπικά κλίματα). Τα
υψηλά επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτός τα οποία παρατηρούνται σε θερμότερα
κλίματα ελαττώνουν τη διάρκεια ζωής ενός πίνακα επιδεινώνοντας περαιτέρω τις βλάβες που
προκαλούνται είτε λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είτε λόγω μικροβιολογικής ανάπτυξης
(Ciferri, 1999; Sterflinger and Piñar, 2013; Kavkler et al., 2015).
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Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών προκαλεί αισθητικές και δομικές βλάβες στους πίνακες
όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5. Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών προκαλεί αισθητικές και
δομικές βλάβες στους πίνακες.

Σχήμα 5: Πίνακες ζωγραφικής προσβεβλημένοι από μύκητες (αριστερά) και μούχλα (δεξιά)
(Sterflinger, 2010).

Ως αισθητικές βλάβες θεωρούνται ο αποχρωματισμός των χρωστικών ουσιών, οι λεκέδες και
ο σχηματισμός βιοφίλμ στην επιφάνεια του πίνακα, ενώ στις δομικές βλάβες
περιλαμβάνονται το ράγισμα και η αποσύνθεση των στρωμάτων χρώματος, η δημιουργία
φυσαλίδων χρώματος, η υποβάθμιση των πολυμερών του υποστηρίγματος και η απόσπαση
των στρωμάτων χρώματος από το υποστήριγμα. Φυσικά, αυτές οι βλάβες αλληλοσυνδέονται
αφού μακροπρόθεσμα οι δομικές βλάβες επιφέρουν και αισθητικές αλλαγές στα έργα τέχνης.
Ομοίως, κυανοβακτήρια και άλγη αναπτύσσονται σε πίνακες που εκτίθενται στο φως
επιφέροντας σημαντικές ζημιές. Εκτός από την αισθητική βλάβη που προκαλείται από την
εμφάνιση πράσινων, μαύρων και καφεκόκκινων κηλίδων από τα άλγη που καλύπτουν και
αλλοιώνουν τα χρώματα των πινάκων, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν την
αποσάθρωση των επιφανειακών στρωμάτων, επιταχύνοντας αποκόλληση τμημάτων του
ζωγραφιστού στρώματος (Σχήμα 6). Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως
“foxing”, από το χρώμα της αλεπούς λόγω το καφεκόκκινων κηλίδων που παρατηρούνται
στους πίνακες (Karagiannidou, 2008; Ciferri, 1999; Sterflinger, 2010; Sterflinger and Piñar,
2013; Kavkler et al., 2015).
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Σχήμα 6: Αποικία μύκητα σε πίνακα στην εθνική πινακοθήκη της Σλοβενίας (Kavkler,
2015).
Σημαντικό μέρος της φθοράς των πινάκων ζωγραφικής προέρχεται από τα προϊόντα
μεταβολισμού των μικροοργανισμών αλλά και ενζύμων που εκκρίνονται από αυτούς τους
μικροοργανισμούς. Αυτές οι ενώσεις, που είναι συνήθως όξινες ενώσεις, αλλοιώνουν τα
χρώματα καθώς και τη σταθερότητα του υποστρώματος.

Ο ρόλος των Οξεοβακτηρίων
Μια σημαντική ομάδα βακτηρίων που προκαλούν τέτοιες αλλοιώσεις αποτελούν τα
οξεοβακτήρια. Τα βακτήρια του οξικού οξέως είναι αερόβια αρνητικά Gram βακτήρια και
ανήκουν στην οικογένεια των Acetobacteraceae. Βρίσκονται στη φύση συνήθως σε όξινες
ουσίες ή ουσίες πλούσιες σε σάκχαρα και/ή σε αλκοολούχα ποτά. Τα βακτήρια αυτά
παράγουν με φυσικό τρόπο οξικό οξύ χρησιμοποιώντας αιθανόλη μέσω μιας περίπλοκης
διαδικασίας όπως φαίνεται στο πιο Σχήμα 7.
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Σχήμα 7: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού της οξειδωτικής ζύμωσης των βακτηρίων
του οξικού οξέος με την εμπλοκή διαφόρων ενζύμων (Casiglia et al., 2015).

Η αιθανόλη οξειδώνεται προς ακεταλδεΰδη μέσω ενζυμικής αφυδρογόνωσης της αιθανόλης
χρησιμοποιώντας μια μεμβράνη πυρρολοκινολίνης η οποία είναι προσδεμένη στην
κυτταροπλασματική μεμβράνη. Εν συνεχεία, η ακεταλδεΰδη οξειδώνεται περαιτέρω προς
οξικό οξύ.
Τελευταίως, έχουν ανευρεθεί και απομονωθεί βακτήρια οξικού οξέως και σε άλλες πηγές
πέραν από τις συνηθισμένες όπου αυτά τα βακτήρια βρίσκονται σε αφθονία. Τέτοιες πηγές
περιλαμβάνουν έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως πίνακες ζωγραφικής. Όταν τα
οξεαβακτήρια αναπτύσσονται πάνω στους πίνακες ζωγραφικής, αποικοδομούν συστατικά
που περιέχουν άνθρακα εκκρίνοντας οργανικά οξέα όπως το οξικό, το οξαλικό κ.ά. οξέα. Τα
οξέα αυτά εγκαθίστανται επί του υποστρώματος προκαλώντας διάφορες ζημιές όπως αυτές
αναφέρονται και πιο πάνω (Kigawa al., 2013).

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές για την μέτρηση βακτηρίων και μυκήτων στον αέρα,
ειδικότερα των οξεοβακτηρίων, είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό δικαιολογεί την αδιαίρετη
ανάγκη για την συστηματική εκτέλεση μικροβιολογικών μετρήσεων για την εκτίμηση της
ποιότητας του αέρα και του επιπολασμού της μικροβιακής ρύπανσης, στους μουσειακούς
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χώρους. Τα στοιχεία των μετρήσεων αυτών θα δώσουν μια καλύτερη εικόνα των
μικροβιακών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα έργα τέχνης ούτως ώστε να λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους και να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή τους
(Borrego et al., 2010).

2.
Μεθοδολογία
Μουσείων

Κατηγοριοποίησης

Πρωταρχικός στόχος είναι η κατάρτιση της σωστής μεθοδολογίας για τη κατηγοριοποίηση
των επικίνδυνων αέριων ρύπων και των κλιματολογικών συνθηκών του χώρου όπου θα
πραγματοποιηθεί η μελέτη. Προληπτική συντήρηση με τον έλεγχο του περιβάλλοντος των
μουσείων μειώνει την ανάγκη για μελλοντική συντήρηση των εκθεμάτων.
Παράμετροι που επιδρούν στην καταστροφή υλικών σε χώρους μουσείων είναι:


Θερμοκρασία



Υγρασία



Φωτισμός, UV και υπέρυθρη ακτινοβολία



Αέριοι Ρύποι
o

Αιωρούμενα σωματίδια και μικροογρανισμοί

o

Διοξείδιο του αζώτου

o

Διοξείδιο του Θείου

o

Όζον

o

Οργανικά Οξέα

o

Σουλφίδια (όπως υδρόθειο, H2S και καρβονυλικό σουλφίδιο COS)

Κάθε από τις παραπάνω παραμέτρους μπορεί να είναι σημαντική σε διαφορετικά σενάρια και
ορισμένα υλικά είναι πιο ευαίσθητα σε ορισμένες παραμέτρους. Ο πρώτος στόχος για τον
περιορισμό της επίπτωσης στα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η σωστή
περιβαλλοντική παρακολούθηση των χώρων έκθεσης και αποθήκευσης στα μουσεία. Στα
μεγάλα μουσεία γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και του φωτισμού.
Όμως σε λίγεςς περιπτώσεις γίνεται παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
μικροοργανισμών.
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Επίσης ορισμένα υλικά εκπέμπουν τα ίδια αέριους ρύπους και εκτός από πηγές μέσα στο
χώρο των μουσείων έχουμε την επίδραση του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται μέσα στα
μουσεία. Ένα πρώτο βήμα είναι να εξετάσουμε ποια υλικά θα επηρεαστούν από την αέρια
ρύπανση καθώς και τις συνθήκες που θα αυξήσουν την επικινδυνότητα καταστροφής υλικών.
Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθούν συνθήκες υψηλής υγρασίας και εσωτερικών πηγών
ρύπανσης.
Παράγοντες που επηρεάζουν επίσης τη συγκέντρωση ρύπων είναι ο φυσικός και μηχανικός
αερισμός του κτηρίου και η ύπαρξη φίλτρων ή ιονιστών στο μηχανικό αερισμό. Χώροι που
περιέχουν για παράδειγμα υλικά από ξύλο ή προιόντα ξύλου, σανίδες, MDF ((medium
density fibreboard), μοριοσανίδες και έχουν χαμηλό ρυθμό εναλλαγής αέρα είναι πιθανόν να
παρουσιάσουν υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών οξέων. Αποτελέσματα από Ευρωπαικά
προγράμματα όπως το MEMORI έδειξαν επίσης ότι η ύπαρξη μάλλινων υφασμάτων σε
συνδυασμό με ανεπαρκή αερισμό οδηγεί σε υψηλές τιμές συγκεντρώσεων σουλφιδίων.
Στο χώρο έκθεσης των μουσείων εξωτερικός αέρας μπορεί να εισέρθει στο χώρο και
επομένως η ρύθμιση του κατάλληλου ρυθμού αερισμού είναι σημαντική. Επίσης η
γεωγραφική θέση του κτηρίου είναι σημαντική στη μελέτη μια και η ύπαρξη ενός δρόμου
μεγάλης κυκλοφορίας στην περιοχή ή η εγγύτητα στη θάλασσα μπορούν να είναι σημαντικοί
παράγοντες εξέτασης για την προστασία των έργων τέχνης. Συνήθως η αυξημένη σχετική
υγρασία έχει αθροιστικό αποτέλεσμα με τους αέριους ρύπους με τελικό αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη φθορά των υλικών.
Επίσης ο αερισμός του κτηρίου είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί σε
συνδυασμό με ενεργά συστήματα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. φίλτρα,
ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές). Η τοποθέτηση επίσης των έργων τέχνης στο χώρο
έκθεσης μπορεί να έχει επίδραση και στην εναπόθεση ρύπων σε αυτούς. Για παράδειγμα η
τοποθέτηση αντικειμένων κοντά σε παράθυρα, πόρτες και συστήματα εξαερισμού θα έχει ως
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εναπόθεση ρύπων σε αυτά λόγω αυξημένης ταχύτητας του αέρα
σε αυτά τα σημεία. Επίσης ο έλεγχος του αριθμού των επισκεπτών και η απόσταση τους από
τα έργα τέχνης είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται στα μουσεία μια και
έχουν επίδραση στην εναπόθεση ρύπων.
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Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα υλικά που εκπέμπουν ρύπους τα ίδια και επομένως πρέπει να
εξετάζεται με προσοχή η τοποθέτηση τους σε κλειστές κορνίζες.
Πίνακας 4: Ρύποι που εκπέμπονται από υλικά κατασκευής. Το σύμβολο Ν χρησιμοποιήθηκε
για υλικά που σίγουρα εκπέμπουν ρύπους, το σύμβολο Ο για υλικά που δεν εκπέμπουν
ρύπους και το Ι για υλικά που ίσως εκπέμπουν ρύπους σε ορισμένες περιπτώσεις.
(Αναπροσαρμοσμένος από το Ευρωπαικό Πρόγραμμα PROPAINT).
Οργανικοί Ρύποι

Οξειδωτικοί ρύποι

Σουλφίδια

(NOx +O3)
Ξύλο

Ν

Ι

Ι

Προιόντα ξύλου

Ν

Ι

Ι

Χρώμα

Ι

Ι

Ι

Κόλλες

Ι

Ι

Ι

Μονωτικα

Ι

Ι

Ι

Υφάσματα

Ι

Ι

Ι

Καουτσούκ

Ι

-

Ν

Βερνίκι

Ι

Ι

Ι

Πλαστικό

Ι

Ι

-

Μέταλλο

Ο

Ο

Ο

Γυαλί

Ο

Ο

Ο

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τη φθορά των υλικών μετά από την επίδραση αερίων ρύπων.
Παρουσιάζονται τα υλικά που βρίσκονται σε ιστορικές συλλογές και μουσεία με αποτέλεσμα
να έχουμε μια γενική επισκόπηση της επικινδυνότητας της καταστροφής των υλικών.
Γνωρίζοντας την επικινδυνότητα μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε στρατηγικές
περιορισμού του κινδύνου. Επίσης κάθε υλικό έχει διαφορετική αλληλεπίδραση με τους
αέριους ρύπους. Για παράδειγμα ο μόλυβδος επηρεάζεται από το οξικό οξύ ενώ το ασήμι από
το καρβονυλικό σουλφίδιο.

Πίνακας 5: Επισκόπηση αερίων ρύπων, πηγών τους και υλικών που επηρεάζονται.
(Αναπροσαρμοσμένο από Tetreault κ.ά, 2003).
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Ρύπος

Κύριες πηγές σε

Επηρεάζει

εσωτερικούς χώρους
Χημικές ενώσεις του θείου

Μαλί, καουτσούκ, μονωτικά

όπως υδρόθειο (H2S) και

Ασήμι, μπρούντζο, χαλκό,
φωτογραφικά υλικά

καρβονυλικό σουλφίδιο
(COS )
Διοξείδιο του Θείου (SO2)

Υλικά από σιδηροπυρίτη,

Χαρτί, χαλκό, δέρμα,

υλικά που περιέχουν

χρωστικές ουσίες

πρωτεινούχες ίνες
Οργανικά οξέα όπως οξικό

Ξύλο, χρώματα, συγκολιτικές Μόλυβδο, χαλκό,

οξύ (CHOOH) και

ουσίες, βερνίκια, λινόλαιο,

ψευδάργυρο, κάδμιο,

μυρμηκικό οξύ (CH3COOH)

μονωτικά, επισκέπτες

μαγνήσιο, όστρακα,
επικαλυμμένα με άλατα
πέτρα και κεραμικά, σίδηρος
από αρχαιολογικά ευρήματα,
χαρτί, κοράλλια,
ασβεστόλιθο, απολιθώματα

Φορμαλδεύδη (CH2O)

Ξύλο, κόλλες, χρώματα

Σε υψηλές συγκεντρώσεις
επηρεάζει όλα σχεδόν τα
μέταλλα και οργανικά υλικά

Χλωριούχες ενώσεις

Διοξείδιο του Αζώτου (NO2

Πλαστικά, επιβραδυντικά

Χαλκός, αλουμίνιο,

πυρκαγιάς

ψευδάργυρο, σίδηρο

πλαστικά

Χαλκό, σίδηρο, υφαντά,
φωτογραφικό χαρτί, δέρμα,
χαρτί

Όζον (O3)

Φωτοτυπικά, φίλτρα αέρα

Χρωστικές, βαφές

για σωματίδια
Αμίνες (Αμμωνία (NH3) και

Μονωτικά, σκυρόδεμα,

Διάβρωση μετάλλου,

άλλα)

κόλλες, προιόντα

εξανθήματα σε νιτρική

καθαρισμού, επισκέπτες

κυτταρίνη

Ξύλο, χρώματα, οργανικά

Αποχρωματισμός των

υλικά

εκτυπώσεων, ξεθώριασμα

Υπεροξείδια

ορισμένων χρωστικών
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Επίσης στον Πίνακα 6 παρουσιάζουμε τη φθορά υλικών από περιβαλλοντικούς παράγοντες
και συγκεκριμένους αέριους ρύπους. Με τη γνώση αυτή μπορεί να γίνει μια
κατηγοριοποίηση των μουσείων ανάλογα με τις συλλογές που υπάρχουν και προσδιορισμός
της επικινδυνότητας για φθορά των υλικών.

Πίνακας 6: Υλικά και κατηγοριοποίηση της φθοράς. Χρησιμοποιούμε τους όρους I –
insensitive- μη ευαίσθητο, S – sensitive - ευαίσθητο, VS – very sensitive – πολύ ευαίσθητο,
US – Ultra sensitive – υπερβολικά ευαίσθητο.
Μέταλλα

Υψηλή

Μεταβλητότη

Οξειδωτικ

Οργανικο

Σουλφίδι

Φω

υγρασί

τα υγρασίας

οί ρύποι

ί ρύποι

α

ς

α
Μόλυβδος

I

I

I

US

S

I

Ασήμι

I

I

S

I

US

I

Χαλκός

S

I

S

S

VS

I

Σίδηρος

VS

I

S

S

S

I

Κάδμιο

S

I

-

VS

I

I

Ψευδάργυρος

S

I

S

VS

S

I

Κασσίτερος

S

I

-

-

I

I

Χρυσός

I

I

I

I

I

I

Έπιπλα

S

VS

S

I

I

S

Μουσικά Όργανα

S

US

S

I

I

S

Ένθετα

VS

VS

S

I

I

VS

Βερνίκια

S

S

S

I

I

VS

Επιχρυσωμένα

S

VS

S

I

I

I

S

S

S

S

I

S

S

S

VS

S

I

VS

Ξύλο

Χαρτί
Χειροποίητο
χαρτί
Επεξεργασμένο
χαρτί
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Χαρτί χωρίς

S

S

S

S

I

S

VS/S

VS

US

S

-

VS

VS/S

VS

VS

S

-

S

VS/S

VS

S

-

-

-

-

-

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Φυσικό

-

-

S

S

-

VS

Συνθετικό

-

-

S

S

-

S

Μαλί

S

-

S

S

-

S

Μετάξι

S

-

S

S

-

S

Βαμβακερό

S

-

S

S

-

-

Λινό

S

-

S

S

-

-

Κυτταρίνης

S

-

S

S

-

-

Συνθετικό

S

-

-

-

-

-

Καμβάς

S

S

S

S

I

I

Πίνακας

S

VS

S

S

I

I

Χαλκός

S

I

S

S

VS

I

VS

S

S

-

US

VS

λιγνίνη
Δέρμα
Συμπυκνωμένο μαυρισμένο
Μαυρισμένο υδρολύσιμο
Μαυρισμένο Alum
Μαυρισμένο –
από χρώμιο
Μαυρισμένο –
λάδι/λίπος
Συνδυασμός των
παραπάνω
Περγαμηνή
Βερνίκια

Υφάσματα

Πίνακες
Ζωγραφικής

Φωτογραφίες
Πλαστικού
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Χαρτιού

VS

S

S

VS

US

VS

Γυαλιού

VS

S

S

-

US

VS

Φυσικής

VS

S

S

-

-

VS

Ασβεστώδη

-

VS

S

VS

-

I

Πλαστικά

S

S

VS

-

-

S

Γυαλί

S

S

S

S

I

I

Κεραμικά

I

VS

-

S

-

I

Πέτρα

S

VS

S

S

-

I

Πολύχρωμη

S

VS

S

S

-

S

Οστό

S

S

-

S

-

S

Ελεφαντόδοντο

S

VS

-

-

-

S

Κεχριμπάρι

S

S

-

S

-

VS

Ιστορίας

πέτρα

Η διατήρηση όμως των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς εξαρτάται και από την αρχική
κατάσταση των εκθεμάτων, τα υλικά κατασκευής και την ποιότητα του περιβάλλοντος
έκθεσης και φύλαξης. Η συγκέντρωση αερίων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές
οργανικές ενώσεις, οργανικά οξέα) και μικροοργανισμών σε χώρους μουσείων και συλλογών
είναι αυξημένη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται προθήκες και μικροκλιματικές
κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής. Επίσης χρησιμοποιούνται ειδικά κιβώτια για αρχειακά
υλικά με σκοπό την προστασία τους. Όμως η προστασία των υλικών στις προθήκες δεν είναι
πάντοτε η βέλτιστη μια και όπως είδαμε και στο συγκεκριμένο έργο αλλά και σε άλλα
Ευρωπαικά ερευνητικά έργα (π.χ. MEMORI) η φθορά των υλικών λόγω εκπομπών ρύπων
μέσα στις προθήκες είναι σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. οργανικά οξέα,
μικροοργανισμοί).

3. Επιλογή Κατάλληλου Εξοπλισμού
Ο προσδιορισμός και η χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών μέτρησης των περιβαλλοντικών
συνθηκών και αερίων ρύπων στο εσωτερικό μουσείων και ιστορικών κτηρίων είναι μια
συνεχής επιστημονική προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Εάν και υπάρχει μεγάλος αριθμός
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οργάνων που χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις πεδίου, μικρότερος αριθμός οργάνων υπάρχει
για τους εσωτερικούς χώρους. Μερικά από τα προσδοκώμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των
οργάνων για μετρήσεις σε εσωτερικούς χώρους είναι η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς, η
συμβατή μέθοδος δειγματοληψίας στο χώρο μέτρησης (ροή αντλίας, εύρος μέτρησης) και η
εύκολη βαθμονόμηση.

Για τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός)
υπάρχουν μικροί αισθητήρες για συνεχείς μετρήσεις και με δυνατότητα αποθήκευσης των
μετρήσεων για διαστήματα που φτάνουν την περίοδο μερικών μηνών. Μικρά όργανα
μέτρησης αερίων ρύπων που να έχουν την ευαισθησία μέτρησης χαμηλών συγκεντρώσεων
σε μουσεία δεν είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν όργανα που χρησιμοποιούν ηλεκτροχημικούς
αισθητήρες για αέριους ρύπους αλλά η ευαισθησία τους δεν είναι πολύ καλή. Εκτός από τα
όργανα συνεχών μετρήσεων πραγματικού χρόνου υπάρχουν και οι παθητικοί αισθητήρες που
μας δίνουν τη μέση τιμή συγκέντρωσης για μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης που κυμαίνεται από
μερικές εβδομάδες μέχρι μερικούς μήνες.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αρχές μέτρησης αερίων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων
σε εσωτερικούς χώρους.

Μέτρηση για Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα

Μεθοδολογίες

μέτρησης

μονοξείδιου

(CO)

και

διοξείδιου

του

άνθρακα

(CO2)

παρουσιάζονται στους Πίνακες 7 και 8 αντίστοιχα. Η μη σκεδάζουσα υπέρυθρη
φασματοσκοπία (NDIR) είναι η προτεινόμενη μέθοδος μέτρησης για CO και CO2. Άλλες
μεθοδολογίες μέτρησης παρουσιάζονται επίσης στους Πίνακες 7 και 8.

Πίνακας

7:

Οργανολογία

για

τη

δειγματοληψία

διοξειδίου

του

άνθρακα.

Αναπροσαρμοσμένο από Nagda και Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή
Ηλεκτροχημική –

Αναφορά
Woebkenberg and

Παράδειγμα
Solomat
34

Σχόλια
Κατάλληλη για

το αέριο δείγμα
περνά μέσω ενός

ΜcCammon

μέτρηση διοξειδίου

(1995)

του άνθρακα.

κελιού όπου η

Διαθέσιμες

μείωση του CO2

Διακύμανση: 0 –

μεταφερόμενες

παράγει ένα σήμα

5000 ppmv

μονάδες.

που είναι

Ακρίβεια: ±50

αναλογικό της

ppmv

συγκέντρωσης.
Μη σκεδάζουσα
υπέρυθρη
φασματοσκοπία

Woebkenberg and
ΜcCammon
(1995)

(NDIR) – η

Engelhard, LiCor,

Κατάλληλη για

Monitor Labs,

μέτρηση διοξειδίου

Solomat,

του άνθρακα.

Thermo
Environmental

Διαθέσιμες

απορρόφηση

Διακύμανση: 20 –

μεταφερόμενες

υπέρυθρης

20000 ppmv

μονάδες

ακτινοβολίας από

Ακρίβεια: ±5 %

(Engelhard, LiCor,

το CO2 σε ένα

Όριο ανίχνευσης:

Solomat). Κάποια

δειγματοληπτικό

200 ppmv

από τα όργανα ίσως

κελί συγκρίνεται με

απαιτούν

την απορρόφηση

εξωτερική αντλία

στο κελί αναφοράς

για την

(απαλλαγμένο από

απρόσκοπτη

CO2)

λειτουργία τους.

Χρωματομετρικός

ASTM D 4599

αυλός – το δείγμα

Draeger Safety,
Sensidyne

Απαιτείται
εξωτερική αντλία

αερίων

Διακύμανση: 100 –

αέρα. Επιδεκτικό

διοχετεύεται μέσω

200000 ppmv

αντικατάστασης

ενός υποστρώματος Ακρίβεια: ±25 %

σύστημα που

πληρωμένο με

στηρίζεται σε

κάποια

εργαστηριακή

προσρροφητική

βαθμονόμηση.

ουσία η οποία

Είναι ίσως μέθοδος

αλλάζει χρώμα

μικρότερης

παρουσία CO2. Το

ανάλυσης σε σχέση
35

μέγεθος της

με άλλες

κηλίδας που

χρησιμοποιούμενες.

αλλάζει χρώμα

Δεν συνίσταται για

είναι ανάλογο με

την

τη συγκέντρωση.

παρακολούθηση
του επιπέδου της
συγκέντρωσης του
CO2 στην
περίπτωση που
θέλουμε αξιόπιστα
συνεχή
αποτελέσματα.

Πίνακας

8:

Οργανολογία

για

τη

δειγματοληψία

μονοξειδίου

του

άνθρακα.

Αναπροσαρμοσμένο απο Nagda και Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή
Ηλεκτροχημική –
το αέριο δείγμα
περνά μέσω ενός

Αναφορά
Woebkenberg and

Παράδειγμα
Solomat

ΜcCammon

Σχόλια
Κατάλληλη για
μέτρηση διοξειδίου

(1995)

του άνθρακα.

κελιού όπου η

Διαθέσιμες

μείωση του CO

Διακύμανση: 1 –

μεταφερόμενες

παράγει ένα σήμα

100 ppmv

μονάδες.

που είναι

Ακρίβεια: ±5 %

αναλογικό της

Όριο ανίχνευσης: <

συγκέντρωσης.

1 ppmv

Μη σκεδάζουσα

ASTM D 3162

υπέρυθρη

Woebkenberg and

φασματοσκοπία
(NDIR) – η

ΜcCammon
(1995)

απορρόφηση

Engelhard, LiCor,

Κατάλληλη για

Monitor Labs,

μέτρηση διοξειδίου

Solomat,

του άνθρακα.

Thermo
Environmental

Διαθέσιμες
μεταφερόμενες

υπέρυθρης

Διακύμανση: << 1

μονάδες

ακτινοβολίας από

– 100 ppmv

(Engelhard, LiCor,
36

το CO σε ένα

Ακρίβεια: ±5 %

Solomat). Κάποια

δειγματοληπτικό

Όριο ανίχνευσης: <

από τα όργανα ίσως

κελί συγκρίνεται με 1 ppmv

απαιτούν

την απορρόφηση

εξωτερική αντλία

στο κελί αναφοράς

για την

(απαλλαγμένο από

απρόσκοπτη

CO)

λειτουργία τους.

Χρωματομετρικός

ASTM D 4599

αυλός – το δείγμα

Draeger Safety,
Sensidyne

Απαιτείται
εξωτερική αντλία

αερίων

Διακύμανση: 5 –

αέρα. Επιδεκτικό

διοχετεύεται μέσω

100000 ppmv

αντικατάστασης

ενός υποστρώματος Ακρίβεια: ±25 %

σύστημα που

πληρωμένο με

στηρίζεται σε

κάποια

εργαστηριακή

προσρροφητική

βαθμονόμηση.

ουσία η οποία

Είναι ίσως μέθοδος

αλλάζει χρώμα

μικρότερης

παρουσία CO. Το

ανάλυσης σε σχέση

μέγεθος της

με άλλες

κηλίδας που

χρησιμοποιούμενες.

αλλάζει χρώμα

Δεν συνίσταται για

είναι ανάλογο με

την

τη συγκέντρωση.

παρακολούθηση
του επιπέδου της
συγκέντρωσης του
CO2 στην
περίπτωση που
θέλουμε αξιόπιστα
συνεχή
αποτελέσματα.

Μετρήσεις Όζοντος

37

Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες μέτρησης όζοντος σε εσωτερικούς χώρους παρουσιάζονται
στον Πίνακα 9. Η φωτομετρία υπεριώδους απορρόφησης είναι η προτεινόμενη μεθοδολογία
από τη διεθνή βιβλιογραφία (Nagda και Rector, 2001).

Πίνακας 9: Οργανολογία για τη δειγματοληψία όζοντος. Αναπροσαρμοσμένο απο Nagda και
Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή

Αναφορά

Παράδειγμα

Σχόλια

Φωτομετρία

ASTM D 5156

Monitor Labs,

Κατάλληλη για

υπεριώδους

Woebkenberg and

Thermo

μέτρηση όζοντος.

απορρόφησης – η
απορρόφηση

ΜcCammon

Environmental

(1995)

Οι εμπορικά
διαθέσιμες μονάδες

υπεριώδους

έχουν μεγάλο

ακτινοβολίας από

Διακύμανση: 1 –

κόστος αγοράς και

το O3 σε ένα

1000 ppbv

είναι αρκετά

δειγματοληπτικό

Ακρίβεια: ±10 %

ογκώδης για να

κελί συγκρίνεται με Όριο ανίχνευσης: <

μεταφέρονται στο

την απορρόφηση

πεδίο

1 ppbv

στο κελί αναφοράς

δειγματοληψίας.

(απαλλαγμένο από
O3)
Ηλεκτροχημικό

Woebkenberg and

κελί - το αέριο

ΜcCammon

δείγμα περνά μέσω

Capteur, EIT

Διαθέσιμες
μεταφερόμενες

(1995)

μονάδες. Τα

ενός κελιού όπου η

ηλεκτροχημικά

μείωση του O3

Διακύμανση: 30 –

κελιά ίσως

παράγει ένα σήμα

1000 ppbv

παρουσιάσουν

που είναι

Ακρίβεια: ±10 %

ευαισθησία στις

αναλογικό της

Όριο ανίχνευσης:

μεταβολές της

συγκέντρωσης.

30 ppbv

πίεσης και της
υγρασίας. Δεν
ενδείκνυται για
μετρήσεις σε
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χαμηλές
συγκεντρώσεις.
Ξηρά
χρωματομέτρηση –
το δείγμα διέρχεται

Woebkenberg and

Zellweger

ΜcCammon

Διαθέσιμες
μεταφερόμενες

(1995)

μονάδες. Το

πάνω από χαρτί

σύστημα είναι

εμποτισμένο ειδικό

Διακύμανση: 31 –

ικανό να

αντιδραστήριο το

300 ppbv

εναρμονιστεί και

οποίο αλλάζει

Ακρίβεια: ±5 %

να μετρήσει πάνω

χρώμα με τη

Όριο ανίχνευσης:

από 50

διέλευση του

31 ppbv

διαφορετικά αέρια

όζοντος. Η αλλαγή

αλλάζοντας κάθε

στο χρώμα

φορά την χημικώς

(φωτομετρία) είναι

εμποτισμένη ταινία

ανάλογη της

με την κατάλληλη.

συγκέντρωσης του

Δεν ενδείκνυται για

όζοντος στο

μετρήσεις σε

δείγμα.

χαμηλές
συγκεντρώσεις.

Μετρήσεις Οργανικών Πτητικών Ενώσεων

Η ύπαρξη εκατοντάδων οργανικών ενώσεων σε άερια και σωματιδιακή μορφή έχει ως
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σημαντική δυσκολία στη σωστή και ολοκληρωμένη μέτρηση
τους. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζουμε τις κύριες μεθοδολογίες μέτρησης οργανικών
πτητικών ενώσεων και στο πίνακα 11 τους κύριους φορητούς αναλυτές με τις αρχές
δειγματοληψίας για οργανικές ενώσεις.

Πίνακας 10: Οργανολογία και μέθοδοι για τη δειγματοληψία οργανικών ενώσεων.
Αναπροσαρμοσμένο απο Nagda και Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή

Αναφορά

Παράδειγμα
39

Σχόλια

Συλλογή σε κουτί –

ASTM D 5466,

Andersen

τα αέρια του

USEPA (1990a,

δείγματος

1990b)

συλλέγονται σε

Διακύμανση: έως

αντλίας. Πολύ χαμηλές

ανοξείδωτο

πολλά ppmv

τιμές υγρασίας ίσως

μεταλλικό κουτί και

Ακρίβεια: ±25 %

επηρεάσουν αρνητικά την

το περιεχόμενο

Όριο ανίχνευσης:

συλλογή κάποιων εκ των

αναλύεται στο

<1 ppbv

πτητικών ενώσεων.

Meriter,
Restek

Η πλήρωση του κουτιού
γίνεται είτε με φυσική ροή
είτε με τη βοήθεια

εργαστήριο με τη

Δυνατότητα καταγραφής

βοήθεια GC/MS.

και άλλων ενώσεων όπως
CO, CO2. Απαιτείται
εργαστήριο με σύγχρονο
εξοπλισμό για την
προετοιμασία και
ανάλυση των δειγμάτων.

Συλλογή σε

USEPA (1990a,

SKC, Alltech,

Δυνατότητα καταγραφής

σακούλα – οι

1988)

Andersen

και άλλων ενώσεων όπως

πτητικές οργανικές

Διακύμανση: έως

CO, CO2. συχνά

ενώσεις

πολλά ppmv

παρατηρούνται απώλειες

συλλέγονται σε

Ακρίβεια: ≤25 %

δείγματος. Οι σακούλες

σακούλα από

Όριο ανίχνευσης:

δεν πρέπει να

πολυμερές υλικό και <1 ppbv

επαναχρησιμοποιηθούν

το περιεχόμενο

για περιπτώσεις

αναλύεται στο

δειγμάτων με χαμηλές

εργαστήριο με τη

συγκεντρώσεις ρύπων.

βοήθεια GC/MS.

Απαιτείται εργαστήριο με
σύγχρονο εξοπλισμό για
την προετοιμασία και
ανάλυση των δειγμάτων.

Ροφητικός σωλήνας

ASTM D 6196,

SKC, Supelco

– οι πτητικές

USEPA (1990a,

απαιτούνται για τη

οργανικές

1990b)

συλλογή πολικών και μη-

συλλέγονται από

Διακύμανση: έως

πολικών ενώσεων.
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Διαφορετικά μέσα

κοκκώδες

πολλά ppmv

Υπάρχει η δυνατότητα

προσροφητικό υλικό Ακρίβεια: ≤25 %

πακεταρίσματος των

και στη συνέχεια

Όριο ανίχνευσης:

σωλήνων με πάνω από 3

οδηγείται στο

<1 ppbv

διαφορετικά μέσα

εργαστήριο για

προσρόφησης. Απαιτείται

θερμική εκρόφηση

η χρήση εξωτερικής

και ανάλυση των

αντλίας. Οι ρογητικοί

εκροφουμένων

σωλήνες μπορούν να

οργανικών ενώσεων

επαναχρησιμοποιηθούν

με τη βοήθεια

για πάνω από 100 φορές.

GC/MS.

Απαιτείται εργαστήριο με
σύγχρονο εξοπλισμό για
την προετοιμασία και
ανάλυση των δειγμάτων.

DNPH σωλήνας – οι ASTM D 5197,

SKC, Waters

Απαιτείται εξωτερική

αλδεύδες

USEPA (1990a,

αντλία και εργαστήριο με

συλλέγονται σε ένα

1990b)

σύγχρονο εξοπλισμό για

κοκκώδες ροφητικό

Διακύμανση: 10 -

την προετοιμασία και

μέσο επικαλυμμένο

5000 ppbv

ανάλυση των δειγμάτων.

με DNPH και στη

Ακρίβεια: ≤25 %

Το όζον σε υψηλές

συνέχεια στο

Όριο ανίχνευσης:

συγκεντρώσεις

εργαστήριο γίνεται

0,5 ppbv

παρεμποδίζει αρνητικά τη

ανάλυση με HPLC.

μέτρηση.

Αδρανές δοσίμετρο

ASTM D 4597,

3M, Draeger

– οι πτητικές

USEPA (1990a,

οργανικές ενώσεις

1990b)

συλλέγονται σε

Διακύμανση:

ροφητικό μέσο

ποικίλλει

μέσω μοριακής

Ακρίβεια: ≤25 %

SKC,

διάχυσης και στο

Όριο ανίχνευσης:

Supelco,

εργαστήριο γίνεται

ποικίλλει

Safety, K &
M

Δεν απαιτείται εξωτερική
αντλία. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η εκρόφηση
γίνεται με έκπλυση με

Environmental, διαλύτη, κάτι που βοηθά

Varian

στην ταυτοποίηση ουσιών
σε χαμηλές
συγκεντρώσεις.

η εκ νέου εκρόφηση

Απαιτείται εργαστήριο με

και ανάλυσή τους

σύγχρονο εξοπλισμό για
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με

την προετοιμασία και

αεριοχρωματογράφο

ανάλυση των δειγμάτων.

(GC).
Κυλινδρικός

ASTM D 4861,

SKC

Συλλέγει και σωματίδια

σπόγγος από αφρό

USEPA (1990a,

στην αέρια φάση.

πολυουρεθάνης

1990b)

Απαιτείται εξωτερική

(PUF) – οι αέριες

Διακύμανση: έως

αντλία και εργαστήριο με

ημιπτητικές

πολλά ppmv

σύγχρονο εξοπλισμό για

οργανικές ενώσεις

Ακρίβεια: ≤25 %

την προετοιμασία και

συλλέγονται στο

Όριο ανίχνευσης:

ανάλυση των δειγμάτων.

PUF και στο

<1 ppbv

εργαστήριο
αναλύεται ποιοτικά
με τη βοήθεια
GC/FID ή GC/MS
ή HPLC.
Μικροεκχύλιση

Zhang et al., 1994,

Supelco,

Ενδείκνυται στις

σταθεράς φάσης

Pawliszyn 1997

Varian

περιπτώσεις που θέλουμε

(SMPE) –

Διακύμανση: έως

να ανιχνεύσουμε

προσροφόνται οι

πολλά ppmv

αρώματα, πτητικές

ενώσεις σε

Ακρίβεια: ≤25 %

οργανικές ενώσεις και

θρυαλλίδα

Όριο ανίχνευσης:

παρασιτοκτόνα Απαιτείται

επικαλλύμένη με

<1 ppbv

εργαστήριο με σύγχρονο

πυριτικές ίνες και

εξοπλισμό για την

στη συνέχεια

προετοιμασία και

εκροφούνται σε

ανάλυση των δειγμάτων.

GC/MS προς
ανάλυση.

Πίνακας 11: Φορητοί αναλυτές για οργανικές ενώσεις. Αναπροσαρμοσμένο απο Nagda και
Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή

Αναφορά

Παράδειγμα
42

Σχόλια

Αεριοχρωματογράφος Woebkenberg and
πραγματικού χρόνου

FemtoScan, HNU.

McCammon

Απαιτείται φέρον

Inficon, Perkin-

αέριο.

– τα αέρια δείγματα

(1995)

Elmer, Sentex,

Χρησιμοποιείται και

οδηγούνται σε

Διακύμανση: έως

Varian

ως φορητό όργανο για

χρωματογραφική

πολλά ppmv

ορισμένες χημικές

στήλη για το

Ακρίβεια: ±25 %

ενώσεις. Απαιτείται

διαχωρισμό και την

Όριο ανίχνευσης:

εκπαίδευση του

ανίχνευση των

<1 ppbv

χειριστή.

επιμέρους πτητικών
οργανικών ενώσεων.
Υπέρυθρη
φασματοσκοπία – το

Woebkenberg and

Foxboro,

Είναι δυνατή η

McCammon

INNOVA

ρύθμιση του οργάνου

δείγμα οδηγείται σε

(1995)

για κάθε αέριο,

θάλαμο όπου

Διακύμανση: έως

συμπεριλαμβανομένων

μετράται η

πολλά ppmv

των CO, CO2, H2O,

απορρόφηση

Ακρίβεια: ±10 %

που απορροφούν στο

συγκεκριμένου

Όριο ανίχνευσης:

φάσμα του υπερύθρου.

μήκους κύματος

<1 ppbv

υπέρυθρης
ακτονοβολίας.
Συνολική
συγκέντρωση

Woebkenberg and
McCammon

Perkin-Elmer,

Η συγκεκριμένη

RAE

τεχνολογία ακόμη δεν

πτητικών ενώσεων –

(1995)

Systems, HNU,

έχει εφαρμοστεί

μετράται μέσω ενός

Wolkoff (1995)

Thermo

ευρέως και δεν έχει

ανιχνευτή

Molhave et al.

Environmental

γίνει αποδεκτή από

φωτοιονισμού.

(1997)

την επιστημονική

Διακύμανση: έως

κοινότητα.

πολλά ppmv
Ακρίβεια: ±25 %
Όριο ανίχνευσης:
<1 ppbv
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Μετρήσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων

Η είσοδος των αιωρούμενων σωματιδίων σε διάφορα τμήματα του ανθρώπινου
αναπνευστικού συστήματος αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού και της δημιουργίας
οργάνων μέτρησης για διάφορα μεγέθη. Το εισπνεύσιμο κλάσμα αναφέρεται στο κλάσμα
των σωματιδίων που εισχωρούν σε ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα ενώ το θωρακικό
κλάσμα αναφέρεται στα σωματίδια που εναποτίθενται στην θωρακική περιοχή. Τέλος το
αναπνεύσιμο κλάσμα αναφέρεται στα σωματίδια που εναποτίθενται στην περιοχή των
πνευμόνων.

Οι κύριες μεθοδολογίες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων βασίζονται σε οπτικές και
σταθμικές μεθόδους (Πίνακας 12). Ειδικότερα για τα βιοαεροζόλ στον Πίνακα 13
παρουσιάζουμε τις βασικές μεθόδους προσδιορισμού τους. Οι τεχνικές μέτρησης χωρίζονται
σε μεθοδολογίες μέτρησης σε πραγματικό χρόνο και με σταθμικό τρόπο.
Πίνακας

12:

Οργανολογία

και

μέθοδοι

δειγματοληψίας

σωματιδιακής

Αναπροσαρμοσμένο απο Nagda και Rector, (2001).
Τεχνολογία – Αρχή

Αναφορά

Παράδειγμα

Σχόλια
Οπτικές - το

Pui and Swift

MIE, TSI

Τα όργανα αυτά

δείγμα μετράται με

(1995)

απαιτούν

βάση το βαθμό που

Ακρίβεια: ±10 %

κατάλληλη

διαχέει ορισμένη

Όριο ανίχνευσης:

βαθμονόμηση,

ακτίνα φωτός.

10 μg/m3

αεροδυναμικό
στόμιο εισόδου των
σωματιδίων και
κατάλληλη αντλία
αέρα για τη
συλλογή των
επιθυμητών προς
εξέταση
σωματιδίων.
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ύλης.

Σταθμικές - το

Hering (1995)

Andersen, SKC

Γίνεται χρήση τους

δείγμα

Ακρίβεια: ±10 %

τόσο για τη

επιταχύνεται μέσω

Όριο ανίχνευσης:

συλλογή των

ενός ή

10 μg/m3

εισπνεύσιμων (<10

περισσοτέρων

μm) όσο και των

σταδίων ενός

αναπνεύσιμων

αδρανούς

(<2,5 μm)

δειγματολήπτη και

σωματιδίων.

διαχωρίζεται σε

Απαιτείται

κλάσματα ανάλογα

εξωτερική αντλία

με το μέγεθος των

αέρα και

σωματιδίων. Η

εξοπλισμένο με τα

μάζα του

κατάλληλα μέσα

αερολύματος

εργαστήριο για τον

υπολογίζεται με

υπολογισμό της

απλή ζύγιση του

μάζας της

μέσου συλλογής

σωματιδιακής

των σωματιδίων

ύλης.

πριν και μετά τη
δειγματοληψία.

Πίνακας 13: Μέθοδοι προσδιορισμού των βιοαεροζόλ. Αναπροσαρμοσμένο από Nagda και
Rector, (2001).).
Τεχνολογία – Αρχή

Αναφορά

Παράδειγμα

Σχόλια
Αδρανειακή

Burge (1995)

Andersen

Δεν υπάρχει

ενσφήνωση – το

Macher et al.

συγκεκριμένη

αέριο δείγμα μέσω

(1995)

μέθοδος.

ενός αεροδυναμικού

Απαιτείται

σωλήνα οδηγείται

εξωτερική αντλία

προς κατάλληλο

αέρα. Θα πρέπει να

μέσο πάνω στο

διατηρούνται
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οποίο συλλέγονται

ασηπτικές

τα βιολογικού

συνθήκες για να

ενδιαφέροντος

αποφευχθούν

σωματίδια. Το μέσο

επιμόλυνση των

επιστρέφει στο

δειγμάτων.

εργαστήριο για

Απαιτείται

ανάλυση μέσω

εργαστήριο με

ανάπτυξη

σύγχρονο

καλλιέργειας

εξοπλισμό για την

(βιώσιμα

προετοιμασία και

σωματίδια),

ανάλυση των

ανοσοποίησης

δειγμάτων.

(αλλεργιογόνα) ή
παρατήρησής του με
μικροσκόπιο
(μέτρηση πλήθους
σπορίων).
Υγρή πρόσκρουση –

Burge (1995)

Burkard, SKC

Δεν υπάρχει

το δείγμα οδηγείται

Macher et al.

πρότυπη μέθοδος.

μέσω αγωγού

(1995)

Απαιτείται

αεροδυναμικού

εξωτερική αντλία

σχήματος και τα

αέρα και η

σωματίδια με

μεταφορά υγρών

βιολογικό

χημικών

ενδιαφέρον

αντιδραστηρίων

συλλέγονται επάνω

στο πεδίο

σε υγρό μέσο. Αυτό

δειγματοληψίας.

οδηγείται μετά το

Να διατηρούνται

πέρας της

ασηπτικές

δειγματοληψίας στο

συνθήκες για να

εργαστήριο για

αποφευχθούν

ανάλυση σε

επιμόλυνση των

προπαρασκευασμένο

δειγμάτων.
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μέσο ανάπτυξης.

Απαιτείται
εργαστήριο με
σύγχρονο
εξοπλισμό για την
προετοιμασία και
ανάλυση των
δειγμάτων.

Περιστρεφόμενος

Burge (1995)

Burkard

Δεν υπάρχει

προσκρουστής – τα

Macher et al.

πρότυπη μέθοδος.

σωματίδια

(1995)

Να διατηρούνται

συλλέγονται επάνω

ασηπτικές

σε περιστρεφόμενες

συνθήκες για να

άκαμπτες ράβδους

αποφευχθούν

επικαλυμμένες με

επιμόλυνση των

γράσο σιλικόνης ή

υποστρωμάτων των

άλλο συγκολλητικό

δειγμάτων.

υλικό και το δείγμα

Απαιτείται

αμέσως μετά

εργαστήριο με

οδηγείται στο

σύγχρονο

εργαστήριο για

εξοπλισμό για την

ταυτοποίηση μέσω

προετοιμασία και

μικροσκοπίου.

ανάλυση των
δειγμάτων.

Καθίζηση λόγω

Burge (1995)

SKC

Δεν υπάρχει

βαρύτητας – τα

Macher et al.

πρότυπη μέθοδος.

σωματίδια

(1995)

Καλή

βιολογικού

δειγματοληψία για

ενδιαφέροντος

τα μεγαλύτερα

συλλέγονται επάνω

σωματίδια αλλά

σε οριζόντιες

πρόβλημα

επιφάνειες.

αξιοπιστίας στη
μέτρηση των
εισπνεύσιμων
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σωματιδίων.

Παθητικοί αισθητήρες μέτρησης αέριων ρύπων

Εκτός από όργανα μέτρησης αερίων ρύπων σε πραγματικό χρόνο στα μουσεία μπορεί να
γίνει και η χρήση παθητικών συσκευών μέτρησης. Οι αισθητήρες τοποθετούνται στο χώρο
που ελέγχεται για επαρκές διάστημα (ανάλογα με τα επίπεδα ρύπανσης για τη μετρούμενη
χημική ένωση) και στη συνέχεια στέλνονται για ανάλυση σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η
αρχή λειτουργίας στηρίζεται στη διάχυση της χημικής ένωσης στο εσωτερικό του αισθητήρα.
Στη συνέχεια μετράται η ποσότητα που διαχύθηκε και αυτή συσχετίζεται με τη συγκέντρωση
στον αέρα λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του συντελεστή διάχυσης, το χρόνο έκθεσης και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των οργάνων
που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ΜΟΥΣΕΙΑ σε σχέση με τα όρια ανίχνευσης και τη
μέθοδο προσδιορισμού της χημικής ένωσης είναι τα εξής:
Αισθητήρας όζοντος (Ο3): 1 μg/m3 – Ιοντική χρωματογραφία
Αισθητήρας διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2): 0,03 μg/m3 – Φασματοφωτομετρία
Αισθητήρας διοξειδίου του θείου (SΟ2): 0,1 μg/m3 – Ιοντική χρωματογραφία
Αισθητήρας μυρμηκικού οξέος (ΗCOOH): 0,5 μg/m3 – Ιοντική χρωματογραφία
Αισθητήρας οξικού οξέος (CH3COOH): 1 μg/m3 – Ιοντική χρωματογραφία
Αισθητήρας πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC’s): 0,1 ppb – Φασματομετρία μάζας

Παθητικοί αισθητήρες φθοράς οργανικών υλικών

Οι αισθητήρες αυτοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην επίδραση αέριων ρυπαντών και
συγκεκριμένα Ο3, ΝΟ2 και SO2, στην επίδραση των μεταβολών της θερμοκρασίας και της
σχετικής

υγρασίας

και

επιπλέον

στην

επίδραση

της

υπεριώδους

ακτινοβολίας.

Τοποθετούνται για διάστημα 3 μηνών δίπλα στα υλικά των οπίων θέλουμε να αξιολογήσουμε
τη φθορά λόγω ρύπανσης, μικροκλιματικών συνθηκών και ηλιακής ακτινοβολίας ή κακού
φωτισμού (NILU products AS).
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Σχήμα 8: Παθητικοί αισθητήρες μέτρησης αερίων ρύπων και σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης για φθορά οργανικών υλικών.

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αισθητήρων σε εξειδικευμένα εργαστήρια και αν τα
αποτελέσματα δείξουν επίπεδα ρύπανσης μεγαλύτερα από τα επιτρεπόμενα, απαιτούνται
περαιτέρω μετρήσεις στο χώρο για να προσδιοριστούν ακριβώς οι πηγές ρύπανσης και οι
διαδικασίες καταστροφής των υλικών. Η σχέση της απόκρισης (μετρούμενης τιμής) των
αισθητήρων με την ποιότητα του αέρα σε κάποιο εσωτερικό χώρο παρουσιάζεται στον
πίνακα 14.

Πίνακας 14: Σχέση απόκρισης παθητικών αισθητήρων φθοράς οργανικών υλικών (EWO) με
την ποιότητα του αέρα.
Είδος

Επίπεδο απόκρισης του αισθητήρα EWO μετά την έκθεση.

περιβάλλοντος 1

2

3

4

5

Χώρος

Αποδεκτό

Το εσωτερικό Η

ποιότητα Υπάρχει

Υπάρχει

φύλαξης

εσωτερικό

περιβάλλον

αρχείων

περιβάλλον

μπορούσε να είναι καλή

τις συνθήκες πρόβλημα

είναι

ελέγχου

του αέρα δεν πρόβλημα με σοβαρό

καλύτερο

στο κτίριο ή
στις
συνθήκες
ελέγχου

Χώρος

Το εσωτερικό Αποδεκτό

Το

Η

δημιουργίας

περιβάλλον

εσωτερικό

του αέρα δεν πρόβλημα με

μουσείου

είναι

περιβάλλον

είναι καλή

εσωτερικό

πολύ περιβάλλον
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ποιότητα Υπάρχει

τις συνθήκες

καλό

μπορούσε να

ελέγχου

είναι
καλύτερο
Ιστορικό σπίτι Το εσωτερικό Το εσωτερικό Αποδεκτό
/ Μουσείο

περιβάλλον

περιβάλλον

είναι άριστο

είναι

εσωτερικό

πολύ περιβάλλον

καλό

Το

Η

ποιότητα

εσωτερικό

του αέρα δεν

περιβάλλον

είναι καλή

μπορούσε να
είναι
καλύτερο

Ανοικτός

Ο αισθητήρας Το εσωτερικό Το

Αποδεκτό

Το

εσωτερικός

δεν

περιβάλλον

εσωτερικό

εσωτερικό

χώρος

αποκρίνεται

είναι

περιβάλλον

περιβάλλον

εσωτερικό

πολύ περιβάλλον

άριστο

είναι

πολύ

μπορούσε να

καλό

είναι
καλύτερο

Εξωτερικός
χώρος

Ο αισθητήρας Ο αισθητήρας Το εξωτερικό Το εξωτερικό Αποδεκτό

χωρίς δεν

συνθήκες

αποκρίνεται

δεν

περιβάλλον

περιβάλλον

αποκρίνεται

είναι άριστο

είναι

εξωτερικό

πολύ περιβάλλον

καλό

ελέγχου

4.
Μεθοδολογία
Ποιότητας Αέρα

Παρακολούθησης

Ένα σημαντικό θέμα για τη δειγματοληψία σε μουσεία είναι να οριστεί ο χρόνος
δειγματοληψίας τόσο για τις περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και για τους αέριους ρύπους.
Εάν οι εσωτερικές συνθήκες στο μουσείο είναι σταθερές (π.χ. θερμοκρασία και υγρασία)
τότε ο χρόνος δειγματοληψίας δεν είναι τόσο σημαντικός. Εάν όμως δεν έχουμε σταθερές
συνθήκες τότε πρέπει να γίνουν μετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για να δούμε τη
μεταβολή των συνθηκών. Το ίδιο ισχύει και για τη δειγματοληψία αερίων ρύπων. Επίσης
επιθυμητό είναι να γίνονται δειγματοληψίες και όταν περιμένουμε τη μεγαλύτερη
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συγκέντρωση ρύπων (π.χ. κατά τη διάρκεια επισκέψεων σχολείων) ώστε να καθορίσουμε την
χειρότερη κατάσταση για τη φθορά των υλικών.
Σημαντικό είναι επίσης να επιλέξουμε με προσοχή τη θέση των μετρήσεων σε ένα μουσείο
ώστε να έχουμε αντιπροσωπευτικές μετρήσεις. Πρέπει να γίνουν μετρήσεις τόσο στον
εσωτερικό χώρο των μουσείων και σε προθήκες όσο και στον εξωτερικό χώρο. Επίσης είναι
αναγκαίο να κάνουμε μετρήσεις και στη διάρκεια που το μουσείο είναι κλειστό ώστε να
δούμε την επίδραση του εξωτερικού αέρα στο χώρο. Για τις μετρήσεις των αερίων ρύπων
μετρήσεις πρέπει να γίνουν τόσο με παθητικούς αισθητήρες όσο και με συνεχείς μετρήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΑ έχει αποδειχθεί ότι οι χώροι σε
ένα μουσείο είναι δυνατό να είναι πολύ ανομοιογενείς και να παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές σε ότι αφορά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Η επιλογή των κατάλληλων
σημείων δειγματοληψίας και κατ’ επέκταση του αριθμού και συχνότητας των μετρήσεων
γίνεται μετά από αξιολόγηση των ακόλουθων παραμέτρων:
-

Εμβαδό υπό μελέτη χώρων

-

Τρόπος Διαχωρισμού χώρων του μουσείου

-

Επισκεψιμότητα χώρων

-

Πολιτιστική αξία εκθεμάτων σε κάθε χώρο

-

Επικοινωνία χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον

-

Ύπαρξη ή όχι κοινού συστήματος εξαερισμού

-

Ύπαρξη ή όχι άλλου εξοπλισμός στους υπό μελέτη χώρους

Η σημασία των πιο πάνω παραμέτρων και ο τρόπος καθορισμού του τελικού αριθμού και
συχνότητας των δειγματοληψιών αναλύονται πιο κάτω.


Εμβαδό υπό μελέτη χώρων

Το εμβαδό ενός χώρου είναι η πρώτη παράμετρος που πρέπει να αξιολογηθεί. Όταν η μελέτη
αφορά σχετικά μικρούς χώρους (π.χ. μικρότερους των 100 m2) και δεδομένου ότι αυτοί οι
χώροι δεν διαχωρίζονται με οποιοδήποτε τρόπο και είναι γενικά ομοιογενείς (όλα τα σημεία
του χώρου είναι περίπου τα ίδια και δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό),
τότε δεν υπάρχει ανάγκη για καθορισμό πέραν του ενός σημείου δειγματοληψίας. Σε
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περίπτωση όμως όπου υπάρχει διαχωρισμός του χώρου ή ισχύει οποιαδήποτε από τις
υπόλοιπες παραμέτρους που αναφέρθηκαν τότε ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας
αυξάνεται ανάλογα.



Τρόπος Διαχωρισμού χώρων του μουσείου

Ο διαχωρισμός των χώρων ενός μουσείου είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντικές
ανομοιογένειες σε ότι αφορά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Η ύπαρξη πρόχειρων
διαχωριστικών χαμηλού ύψους (δεν πλησιάζουν την οροφή) επηρεάζει ελάχιστα έως και
καθόλου τον αριθμό των απαιτούμενων σημείων δειγματοληψίας. Από την άλλη η ύπαρξη
μόνιμων διαχωριστικών (τοίχος, ψευδότοιχος, γυαλί) επηρεάζει σημαντικά τον απαιτούμενο
αριθμό σημείων δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, η δημιουργία μικρότερων, αυτόνομων
χώρων απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον ενός σημείου δειγματοληψίας για τον καθένα από
αυτούς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν διαθέτουν κοινό σύστημα
εξαερισμού ή διαθέτουν άλλο εξοπλισμό που είναι δυνατό να επηρεάζει το μικρόκλιμα ή την
ποιότητα του εσωτερικού αέρα.



Επισκεψιμότητα χώρων

Η συχνότητα επίσκεψης ενός χώρου είναι πολύ σημαντική παράμετρος η οποία καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, καθώς και την συχνότητα λήψης
δειγμάτων σε αυτό. Γενικά, οι χώροι που δεν παρουσιάζουν μεγάλη επσικεψιμότητα
παρουσιάζουν σχετικά σταθερή ποιότητα εσωτερικού αέρα με το χρόνο. Αντίθετα, η
ποιότητα του αέρα στους χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα είναι δυνατό να μεταβάλλεται
σημαντικά με το χρόνο και ανάλογα με τον αριθμό επισκεπτών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι
καλό να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες (μετρήσεις) σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα,
τόσο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων όσο και στην απουσία επισκεπτών.



Πολιτιστική αξία εκθεμάτων σε κάθε χώρο

Η παρουσία εκθεμάτων μεγάλης πολιτιστικής/οικονομικής αξίας σε κάποιο χώρο του
μουσείου απαιτεί την πιο στενή παρακολούθηση του χώρου αυτού τόσο για τον αριθμό των
σημείων δειγματοληψίας που πρέπει να καθοριστούν όσο και για την συχνότητα των
μετρήσεων που πρέπει να πραγματοποιούνται. Η αξία βέβαια των εκθεμάτων δεν επηρεάζει
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την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στο χώρο αλλά απαιτεί την λήψη των απαραίτητων
μέτρων (που περιλαμβάνουν και συχνότερες μετρήσεις) για τον έγκαιρο εντοπισμό μη
αποδεκτής ποιότητας εσωτερικού αέρα και την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των
εκθεμάτων.



Επικοινωνία χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον

Το εξωτερικό περιβάλλον δύναται να έχει πολύ σημαντική επίδραση στην ποιότητα του
εσωτερικού αέρα. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη οποιασδήποτε επικοινωνίας του χώρου με το
εξωτερικό περιβάλλον (π.χ., ύπαρξη παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων) είναι δυνατό να
απαιτεί αυξημένο αριθμό σημείων δειγματοληψίας στο χώρο.



Ύπαρξη ή όχι κοινού συστήματος εξαερισμού

Η ύπαρξη κοινού συστήματος εξαερισμού για όλους τους χώρους ενός μουσείου οδηγεί σε
πιο ομοιογενή ποιότητα του εσωτερικού αέρα στους χώρους αυτούς. Ως εκ τούτου, στην
περίπτωση αυτή ο αριθμός των απαιτούμενων σημείων δειγματοληψίας μειώνεται
σημαντικά. Αντίθετα, στην απουσία κοινού συστήματος εξαερισμού και ιδιαίτερα στην
παρουσία αυτόνομων κλιματιστικών συστημάτων απαιτείται αυξημένος αριθμός σημείων
δειγματοληψίας αφού η ποιότητα του εσωτερικού αέρα ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική
στους χώρους αυτούς.



Ύπαρξη ή όχι άλλου εξοπλισμός στους υπό μελέτη χώρους

Η παρουσίαση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού (πέραν του συστήματος εξαερισμού ή των
κλιματιστικών) είναι δυνατό να επηρεάζει το μικρόκλιμα ή ακόμα και την ποιότητα του
εσωτερικού αέρα στο χώρο αυτό. Για παράδειγμα η παρουσία φωτοτυπικών συστημάτων ή
εξοπλισμού τηλεομοιοτυπίας σε ένα χώρο είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αυξημένες
συγκεντρώσεις όζοντος (O3) στο χώρο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους του
μουσείου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι χώροι αυτοί να παρακολουθούνται χωριστά
(ύπαρξη χωριστών σημείων δειγματοληψίας) από τους υπόλοιπους χώρους του μουσείου.

Επίδραση Εξωτερικού περιβάλλοντος
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Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το εξωτερικό περιβάλλον δύναται να έχει πολύ σημαντική
επίδραση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Συγκεκριμένα, πολλοί από τους ρύπους σε
ένα εσωτερικό χώρο προέρχεται από εξωτερικούς χώρους µέσω:
-

Φυσικού αερισµού (άνοιγµα παραθύρων)

-

Εξαναγκασµένου αερισµού (συστήµατα κλιµατισµού)

-

Διαρροών (κουφώµατα, ελλιπής µόνωση)

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΜΟΥΣΕΙΑ επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω αφού σε συγκεκριμένα σημεία που είχαν άμεση
επαφή-επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα παρατηρήθηκαν σταθερά υψηλότερες
συγκεντρώσεις αέριων και σωματιδιακών ρύπων σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους που
μελετήθηκαν.

5. Συνοπτικά Αποτελέσματα Μετρήσεων
Αερίων,
Σωματιδιακών
Ρύπων
και
Μικροβιακού Φορτίου του Προγράμματος
ΜΟΥΣΕΙΑ
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Λεμεσού ως ένα
παράδειγμα εκτεταμένων μετρήσεων και μεθοδολογίας σε χώρους μουσείων.

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων
Οι μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων πραγματοποιήθηκαν με δύο διαφορετικές
μεθοδολογίες. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διάρκειας 15 min στα
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διάφορα σημεία δειγματοληψίας αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι μετρήσεις αυτές θα
αναφέρονται στο εξής ως στιγμιαίες μετρήσεις και παρέχουν μία εικόνα του φόρτου του κάθε
σημείου τη στιγμή της μέτρησης. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνταν τουλάχιστον μία
φορά κάθε μήνα. Τα αποτελέσματα τους είναι ενδεικτικά της ποιότητας του αέρα όσον
αφορά την επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά παράλληλα πρέπει να
αντιμετωπίζονται και με προσοχή καθώς οι τιμές αυτές εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό
και από τις συνθήκες την ώρα της μέτρησης (διεργασίες που λάμβαναν χώρα, παρουσία
ατόμων, μετεωρολογικές συνθήκες κλπ). Παράλληλα με τις στιγμιαίες μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις χρονικής διάρκειας 60 min – 90 min και μεγάλης
χρονικής διάρκειας (20 h-48 h) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν μια
πλήρη εικόνα της κατάστασης στο εσωτερικό του μουσείου και βοηθούν στη συσχέτιση
μεταβολών της συγκέντρωσης με συγκεκριμένες διεργασίες εντός του μουσείου.

Στιγμιαίες μετρήσεις στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των διάμεσων
τιμών των συγκεντρώσεων μάζας των σωματιδίων ΡΜ10, ΡΜ2.5 και ΡΜ1 για τα διάφορα
σημεία δειγματοληψίας. Οι διάμεσοι τιμές αναφέρονται σε 14-16 μετρήσεις (βάση τεχνικού
δελτίου απαιτούνταν τουλάχιστον 12 μετρήσεις) για το κάθε είδος σωματιδίων σε κάθε

Συγκέντρωση μάζας (μg/m3)

σημείο δειγματοληψίας.
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Σχήμα 9: Διάμεσοι τιμές συγκέντρωσης μάζας των σωματιδίων ΡΜ10, ΡΜ2.5 και ΡΜ1 για τα
διάφορα σημεία δειγματοληψίας.

Παρατηρούμε ότι οι διάμεσοι τιμές της στιγμιαίας εξωτερικής συγκέντρωσης είναι πολύ
κοντά ή και μικρότερες από τις εσωτερικές συγκεντρώσεις. Οι υψηλότερες τιμές
παρατηρούνται στο σημείο Δ2, πιθανότατα λόγω της ισχυρής επίδρασης του εξωτερικού
περιβάλλοντος και της αυξημένης παρουσίας επισκεπτών, καθώς πρόκειται για τα χώρο των
περιοδικών εκθέσεων που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της θεματολογίας των
εκθεμάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις οι στιγμιαίες μετρήσεις έδωσαν τιμές στο εσωτερικό περιβάλλον
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο σημείο Δ2. Αυτό οφείλεται στις εργασίες που γινόταν
κατά τακτά διαστήματα λόγω ανανέωσης της θεματολογίας των περιοδικών εκθέσεων αλλά
και λόγω ισχυρής διείσδυσης μικρών σωματιδίων από τις πόρτες του βορεινού μπαλκονιού
και του κήπου. Γενικά, οι υψηλές συγκεντρώσεις στο εσωτερικό περιβάλλον δείχνουν ότι τα
πολύ μικρά σωματίδια παραμένουν αιωρούμενα στους εσωτερικούς χώρους για μεγαλύτερο
χρόνο σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις
στρατηγικές μείωσης του σωματιδιακού φορτίου στο εσωτερικό χώρων με ευπαθή υλικά.

Συσχέτιση εσωτερικών και εξωτερικών στιγμιαίων συγκεντρώσεων

Για να διαπιστωθεί πόσο ισχυρή είναι η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος
υπολογίστηκαν οι συντελεστές προσδιορισμού R2 ανάμεσα στις εσωτερικές και στην
εξωτερική συγκέντρωση μάζας για κάθε είδος σωματιδίων αλλά και ανάμεσα στη
συγκέντρωση αριθμού για τα σωματίδια ΡΜ1. Υπενθυμίζεται ότι ο συντελεστής R2 λαμβάνει
τιμές μεταξύ 0 και 1, και όσο πιο κοντά είναι οι τιμές του στη μονάδα τόσο μεγαλύτερο είναι
το ποσοστό διακύμανσης μιας μεταβλητής που εξηγείται από την άλλη μεταβλητή. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα.
Πίνακας 15:Τιμές συντελεστή προσδιορισμού R2 ανάμεσα στις στιγμιαίες
συγκεντρώσεις μάζας και αριθμού του εξωτερικού και των εσωτερικών
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σημείων δειγματοληψίας.
Συντελεστής R2

Σημείο
δειγματοληψίας

PM10

PM2,5

PM1

Αριθμός

Δ1/Δ0

0.11

0.35

0.52

0.64

Δ2/Δ0

0.11

0.00

0.01

0.03

Δ3/Δ0

0.07

0.08

0.18

0.90

Παρατηρούμε ότι σε κανένα σημείο δειγματοληψίας δεν παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση
ανάμεσα στην εξωτερική και στην εσωτερική συγκέντρωση για τα σωματίδια ΡΜ 10, κάτι που
σημαίνει ότι η διείσδυση μεγάλου μεγέθους (χονδρών) σωματιδίων από το εξωτερικό
περιβάλλον είναι μικρή. Επιπλέον πιθανότατα λόγω επαναιώρησης χονδρών σωματιδίων από
την κίνηση των επισκεπτών και του προσωπικού η εικόνα της συγκέντρωσης στο εσωτερικό
περιβάλλον να είναι διαφορετική από το εξωτερικό περιβάλλον. Γενικότερα σημαντική
συσχέτιση για τα σωματίδια ΡΜ2,5 και τα σωματίδια ΡΜ1 διαπιστώθηκε μόνο για το σημείο
δειγματοληψίας Δ1 το οποίο βρίσκεται κοντά στην κεντρική είσοδο. Ακόμα ισχυρότερη
συγκέντρωση υπήρχε για τον αριθμό σωματιδίων που εκφράζει τα πολύ μικρά σωματίδια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολύ ισχυρή συσχέτιση της αριθμητικής συγκέντρωσης
σωματιδίων του σημείου Δ3 και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι τα πολύ
μικρά σωματίδια που εισέρχονται στην αίθουσα της λαογραφικής έκθεσης δεν
απομακρύνονται μέσω μεταφοράς τους στο εξωτερικό περιβάλλον ή μέσω του συστήματος
εξαερισμού και παραμένουν αιωρούμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακάτω
παρουσιάζονται ενδεικτικά τα διαγράμματα συσχέτισης της συγκέντρωσης μάζας και
αριθμού για το σημείο Δ1 και το εξωτερικό περιβάλλον (σημείο Δ0).
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Συγκέντρωση μάζας ΡΜ10 (μg/m3)

20_10

21_10

22_10

23_10

24_10

25_10

26_10

Μέση τιμή

200
150
100
50
0

Ώρα

Σχήμα 10: Μεταβολή της συγκέντρωσης μάζας των ΡΜ10 για διάστημα εντατικών μετρήσεων 7
ημερών τον Οκτώβριο του 2015.

Έντονες διακυμάνσεις της συγκέντρωσης μάζας παρατηρήθηκαν και κατά τη διάρκεια των
πρωινών ή μεσημεριανών ωρών. Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν υπάρχει κάποιο ημερήσιο
μοτίβο πέρα από τη σταθεροποίηση της συγκέντρωσης τις ώρες 01:00 έως 08:00. Η επίδραση
των γειτονικών εστιατορίων μέσω των εκπομπών ήταν επίσης εμφανής και οδήγησε σε πολύ
υψηλές τιμές συγκέντρωσης σε κάποιες από τις ημέρες δειγματοληψίας.

Μετρήσεις της συγκέντρωσης μάζας και αριθμού μεγάλης διάρκειας (> 20h)

Στη δειγματοληψία του Μαρτίου 2014 μετρήθηκαν με το όργανο Dustrak – DRX
ταυτόχρονα τα σωματίδια ΡΜ1, ΡΜ2.5, Αναπνεύσιμα (ΡΜ4) και ΡΜ10 για χρονικό διάστημα
24 h στο σημείο Δ2.
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Συγκέντρωση μάζας (μg/m3)
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Σχήμα 11: Συνεχόμενες μετρήσεις των κλασμάτων συγκέντρωσης μάζας στο σημείο Δ2 στις
21/3/2014

Κατά τις ώρες λειτουργίας του μουσείου (μέχρι τις 15:00 για τον Μάρτιο), οι τιμές
συγκέντρωσης μάζας των σωματιδίων PM10 είναι μεγαλύτερες από τα υπόλοιπα κλάσματα,
με τους λόγους ΡΜ1 / ΡΜ10, ΡΜ4 / ΡΜ10 και ΡΜ2.5 / ΡΜ10 να παρουσιάζουν μέσες τιμές 0,72,
0,79 και 0,84. Μετά το κλείσιμο του μουσείου οι παραπάνω λόγοι παίρνουν τιμές κοντά στη
μονάδα και στο χώρο κυριαρχούν τα σωματίδια με αεροδυναμικές διαμέτρους μικρότερες
από 2,5 μm. Αυτό σημαίνει ότι το προφίλ των σωματιδίων είναι διαφορετικό τις ώρες
λειτουργίας του μουσείου και επηρεάζεται από την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον
αλλά και από την παρουσία ατόμων. Επιπλέον, στις δειγματοληψίες του Ιουνίου 2014 και
του Ιουλίου 2014 , πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενες μετρήσεις συγκέντρωσης μάζας
σωματιδίων ΡΜ10 για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες των 20 ωρών στο σημείο Δ3.
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Σχήμα 12: Συγκέντρωση μάζας σωματιδίων ΡΜ10 κατά τις δειγματοληψίες των Ιουνίου και
Ιουλίου στο σημείο Δ3.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν το συμπέρασμα ότι οι συγκεντρώσεις μάζας ΑΣ εξαρτώνται
σημαντικά από τις συνθήκες της κάθε ξεχωριστής ημέρας δειγματοληψίας σε κάθε χώρο,
καθώς οι συγκεντρώσεις του Ιουνίου είναι μεγαλύτερο παρόλο που το μουσείο τον Ιούλιο
δέχτηκε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και επιπλέον φιλοξένησε εκδήλωση τις βραδινές
ώρες. Εντύπωση προκαλεί η αυξημένη συγκέντρωση τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της νύχτας
η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί μέσω κάποιας δραστηριότητας και πιθανόν να οφείλεται σε
κάποιο έντονο γεγονός στο εξωτερικό περιβάλλον που επηρέασε σημαντικά και την
εσωτερική συγκέντρωση.

Στις 24/03/2014 πραγματοποιήθηκαν στο σημείο Δ1 μετρήσεις 24 h με το όργανο OPS το
οποίο παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων αριθμού και μάζας σωματιδίων (μετατροπή από τη
συγκέντρωση αριθμού σε συγκέντρωση μάζας με κατάλληλο λογισμικό) με αεροδυναμικές
διαμέτρους 0,3-10 μm σε 16 διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων. Στο παρακάτω διάγραμμα
παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης μάζας κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου
των μετρήσεων. Παρατηρήθηκε και πάλι η σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης τις ώρες
που το μουσείο ήταν ανοικτό και η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
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Σχήμα 13: Συγκέντρωση μάζας σωματιδίων 0,3-10 μm κατά τις δειγματοληψία του Μαρτίου
2014 στο σημείο Δ1.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η κατανομή μεγέθους της μάζας των μετρούμενων
σωματιδίων η οποία παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα για διαφορετικές χρονικές

dM/dlog(dp) (μg/m3)

περιόδους ανάλογα με τις παρατηρούμενες μεταβολές της συγκέντρωσης.
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Σχήμα 14: Διάμεσες τιμές συγκέντρωσης μάζας των κατανομών των σωματιδίων με
αεροδυναμική διάμετρο σωματιδίων 0,3-10 μm κατά τις δειγματοληψία του Μαρτίου 2014 στο
σημείο Δ1.

Είναι εμφανές ότι η παρουσία ατόμων κατά τη διάρκεια των ωρών που το μουσείο παραμένει
ανοιχτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης των
σωματιδίων αλλά και τη σημαντική αύξηση των σωματιδίων με μέγεθος μεγαλύτερο από 3
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μm. Τα σωματίδια αυτά πιθανότατα μεταφέρονται μέσω των επισκεπτών από το εξωτερικό
περιβάλλον και υπόκεινται σε διεργασίες που ευνοούν την επαναιώρηση τους λόγω της
κίνησης των επισκεπτών και του προσωπικού στους χώρους του μουσείου.

Η παρουσία όμως ατόμων έχει σας αποτέλεσμα και μεταβολή στη συγκέντρωση των μικρού
μεγέθους σωματιδίων. Μετρήσεις με το Nano-Scan πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17
Ιουλίου στο σημείο Δ1, που βρίσκεται πολύ κοντά στην κεντρική είσοδο του μουσείου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 16/7 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με παρουσία 250 ατόμων, που
ξεκίνησε στις 20:00 και ολοκληρώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό η
συγκέντρωση των πολύ μικρών σωματιδίων παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές μετά τις
20:00, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Σχήμα 15: Συγκέντρωση αριθμού πολύ μικρών σωματιδίων για τις 16/7 και 17/7 στο σημείο
Δ1.

Με τη χρήση των δεδομένων για τις κατανομές μεγέθους των ΑΣ υπολογίστηκαν οι μέσες
τιμές των κατανομών τις ώρες που υπήρχαν επισκέπτες και τις ώρες που το μουσείο ήταν
κλειστό (διάγραμμα Ε18).
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Σχήμα 16: Μέσες κατανομές των σωματιδίων με διάμετρο κινητικότητας μικρότερη από 250
nm για τις 16/7 και 17/7.

Παρατηρούμε ότι όλες οι κατανομές είναι δικόρυφες με το μέγιστο να εμφανίζεται κοντά στα
100 nm. Η δεύτερη κορυφή παρουσιάζεται σε μικρότερες διαμέτρους όταν στο μουσείο
υπάρχουν επισκέπτες. Επίσης είναι εμφανής η επίδραση της ύπαρξης μεγάλου αριθμού
ατόμων στο εσωτερικό του μουσείου.

Μετρήσεις αερομεταφερόμενων μικροβίων
Μετρήσεις αερομεταφερόμενων μικροβίων πραγματοποιήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά τις
ίδιες ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν και οι δειγματοληψίες ΑΣ. Οι μετρήσεις
διενεργήθηκαν με τη χρήση του δειγματολήπτη μικροβιακού φορτίου στον αέρα MAS-100.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 Δειγματοληψία μικροοργανισμών σε αέρια δείγματα (MAS-100)
 Ανά σημείο και δειγματοληψία πραγματοποιήθηκαν 2 επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 Καλλιέργεια μικροοργανισμών
 Καταμέτρηση αποικιών
 Υπολογισμός συγκέντρωσης σε CFU/m3 αέρα
 Σύγκριση αποτελεσμάτων με τον μάρτυρα (ατμοσφαιρικό αέρα στον εξωτερικό
προαύλιο χώρο του μουσείου)

Οι αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί που προσδιορίστηκαν είναι:
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1.

Ετερόχθονα, ετερότροφα βακτήρια , δυνητικά παθογόνα (καλλιέργεια σε Tryptone
Soy Agar υπόστρωμα, 37 oC, 48h)

2.

Μεσόφιλοι μύκητες (καλλιέργεια σε Μalt Extract Agar υπόστρωμα, 20 oC, 72h)

3.

Χημειοετερότροφα,ολιγότροφα βακτήρια σε υπόστρωμα αλάτων χωρίς επιπλέον πηγή
άνθρακα (καλλιέργεια σε Tris Phosphate Agar, 37 oC, 8d)

4.

Οξεογόνα, ετερότροφα βακτήρια που μεταβολίζουν τη γλυκόζη, την αιθανόλη κ.ά.
υδατάνθρακες προς οξέα, όπως π.χ. οξικό οξύ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
βακτήρια όπως π.χ. οξικογόνα Gram(-) αερόβια βακτήρια (acetic acid bacteria) (π.χ.
Acetobacter κ.ά.) (καλλιέργεια σε Gluconobacter υπόστρωμα, 37

o

C, 8d,

καταμέτρηση αποικιών με σχηματιζόμενο διαυγή δακτύλιο)
5.

Ετερότροφα, ολιγότροφα βακτήρια που μεταβολίζουν οξικό οξύ (καλλιέργεια σε Tris
Acetate Phosphate Agar, 37 oC, 8d)

6.

Ετερότροφα βακτήρια που παράγουν οξέα σαν ενδιάμεσους μεταβολίτες της
γλυκόζης (π.χ. Gluconobacter oxydans) (καλλιέργεια σε Gluconobacter υπόστρωμα,
37 oC, 72h)

7.

Ολιγότροφα

βακτήρια

(χημειοετερότροφα

μεταξύ

άλλων)

σε

υπόστρωμα

δισαπιονισμένου νερού με 1,5% άγαρ χωρίς επιπλέον πηγή άνθρακα (καλλιέργεια σε
37oC, 8d)
8.

Ακτινοβακτήρια (καλλιέργεια σε Actinomycetes Agar, 28oC, 8d)

Σημεία δειγματοληψίας στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στα σημεία Δ0, Δ1, Δ2 και Δ3 με τη διαφορά ότι για το
σημείο Δ2 (αίθουσα περιοδικών εκθέσεων) επιλέχθηκαν δύο σημεία δειγματοληψίας, καθένα
από τα οποία βρισκόταν στις δύο ξεχωριστές αίθουσες, από τις οποίες αποτελείται ο χώρος.
Οι αίθουσες αυτές διαφέρουν ως προς τη θέση του εξαερισμού. Στην αίθουσα Ι υπάρχει
επαρκής εξαερισμός στην οροφή και στο επίπεδο του πατώματος, ενώ στην αίθουσα ΙΙ ο
εξαερισμός είναι μόνο επιδαπέδιος (Εικόνες 1 α, β).
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(α)

(β)

Εικόνες 1 (α, β): Θέσεις εξαερισμού στις αίθουσες Ι (α) και ΙΙ (β).

Εικόνες από τα υπόλοιπα σημεία δειγματοληψίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 2 (α, β, γ).

(α)
(β)

(γ)
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Εικόνα 2 (α, β, γ): (α) Αίθουσα Ανδρέα Καλοκαιρινού (ισόγειο) (β) Αίθουσα Λαογραφικής
Έκθεσης (2ος όροφος) (γ) Εξωτερικό Περιβάλλον Προαύλιο (ισόγειο-1ος όροφος)

Αποτελέσματα μετρήσεων μικροβιακού φορτίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Τα επίπεδα των αερομεταφερόμεων μικροοργανισμών στις εξεταζόμενες αίθουσες του
μουσείου πριν την εγκατάσταση των ηλεκτροστατικών κατακρημνιστών με λάμπα UV κατά
τη διάρκεια ενός έτους (22/03/2014 – 20/03/2015) παρουσιάζονται στο Σχήμα 17. Κάθε
αίθουσα παρουσιάζει διαφορετικές διακυμάνσεις. Στην Αίθουσα ΙΙ (1 ος όροφος αριστερά, με
ανεπαρκή επιδαπέδιο εξαερισμό) μετρήθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις.
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Σχήμα 17: Μηνιαίες Μετρήσεις Αερομεταφερόμενων Μικροοργανισμών ενός έτους στα σημεία
δειγματοληψίας.

Η επεξεργασία των μετρήσεων έδειξε ότι υπάρχει μια εποχιακή διακύμανση, η οποία είναι
διαφορετική στις διάφορες αίθουσες του μουσείου. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις
μετρήθηκαν το καλοκαίρι. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η Αίθουσα Ι (Δ2) διαθέτει συγκριτικά
την καλύτερη ποιότητα αέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία δειγματοληψίας. Παρόμοια
ποιότητα αέρα συγκριτικά είχαν: η Αίθουσα Ανδρέα Καλοκαιρινού (Δ1) με την Αίθουσα Ι
(Δ2) και η Αίθουσα ΙΙ (Δ2) με την Λαογραφική Έκθεση (Δ3). Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στο Σχήμα 18.
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Σχήμα 18: Εποχιακή διακύμανση αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών στο ΙΜΚ.

Αποτελέσματα εμπλουτισμού αερομεταφερόμενων μικροβίων στους μουσειακούς
χώρους

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο εμπλουτισμός των αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών κατά
τη διάρκεια μίας ημέρας και συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες μείωσης των πιθανών
πηγών εκπομπής, όπως είναι π.χ. η εκκένωση, ο καθαρισμός και μη επισκεψιμότητα της
αίθουσας. Χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 19 τα αποτελέσματα από την
Αίθουσα Ι στο σημείο Δ2, όπου είχε διαπιστωθεί καλή συγκριτικά ποιότητα αέρα
προηγουμένως (Διάγραμμα ΣΤ1 και ΣΤ2). Σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων των
αερομεταφερόμενων μικροβίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού,
εκκένωσης και μη επισκεψιμότητας της αίθουσας (Μάιος και Ιούνιος 2014). Αντίθετα
υπήρξε αύξηση του εμπλουτισμού αερομεταφερόμενων μικροβίων με την αύξηση της
επισκεψιμότητας κατά τις μεσημβρινές ώρες (13:00) στη διάρκεια μίας ημέρας με βάση τις
δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 18/07/2014. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να μεταβάλλεται η ένταση του εξαερισμού, η οποία ίσως να πρέπει να είναι
μεγαλύτερη τις μεσημεριανές ώρες, όταν έχει ήδη εισέλθει σημαντικός αριθμός ατόμων
εντός του μουσείου.
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Σχήμα 19: Εμπλουτισμός αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών με βάση την ημερομηνία, την
ώρα και τη δραστηριότητα στην Αίθουσα Ι (Δ2).

Ο εμπλουτισμός των αερομεταφερόμενων μικροβίων διαπιστώνεται επίσης από τη σχέση
των συγκεντρώσεων του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον (I/O σχέση =
Ιndoor/Οutdoor σχέση), η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 20. Οι υψηλότερες Ι/Ο σχέσεις
εμπλουτισμού διαπιστώθηκαν το φθινόπωρο, την άνοιξη και το καλοκαίρι για τα οξεογόνα
βακτήρια (Ι/Ο σχέση: 13 - 92), ακολουθούμενα από τα δυνητικά παθογόνα ετερότροφα
βακτήρια (Ι/Ο σχέση: 2 -21) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του μουσείου. Συγκριτικά ο
χαμηλότερος εμπλουτισμός μετρήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
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Σχήμα 20: Εμπλουτισμός αερομεταφερόμενων μικροβίων στους μουσειακούς χώρους.

Ο εμπλουτισμός οξεογόνων βακτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εκθεμάτων σε
βάθος χρόνου λόγω όξινων επικαθίσεων σε εκθέματα, προϊόντων μεταβολισμού των
βακτηρίων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.

Σχήμα 21: Ανάπτυξη οξεογόνων βακτηρίων και παραγωγή όξινων προϊόντων του
μεταβολισμού τους σε δείγματα αερομεταφερόμενων μικροβίων της Αίθουσας ΙΙ (Δ2).
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Η πηγή εκπομπής των προαναφερόμενων οξεογόνων βακτηρίων δεν σχετίζεται με την
επισκεψιμότητα στο μουσείο σε κανένα από τους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 22, όπου παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των
ημερήσιων επισκεπτών και του εμπλουτισμού των οξεογόνων και ετερότροφων βακτηρίων
2

στην Αίθουσα Ανδρέα Καλοκαιρινού. Ο συντελεστής συσχέτισης R κυμαινόταν από 0,0095
έως 0,27 στους διαφορετικούς μουσειακούς χώρους.

Σχήμα 22: Σχέση αερομεταφερόμενων μικροβίων με αριθμό ημερήσιων επισκεπτών.

Μικροβιακές επικαθίσεις σε δοκίμια στους μουσειακούς χώρους
Επίσης μελετήθηκαν οι μικροβιακές επικαθίσεις σε δοκίμια κατασκευασμένα από διάφορα
υλικά, τα οποία τοποθετήθηκαν και εκτέθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος στο Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης από 16/07/2014 έως 05/01/2016 (Εικόνα 3). Τα δοκίμια εκτέθηκαν σε
διάφορους χώρους του μουσείου και πιο συγκεκριμένα από 16/07/2014 έως 25/10/2014 στην
Αίθουσα ΙΙ (1ος όροφος), από 26/10/2014 έως 25/05/2015 στην Καφετέρια (1ος όροφος), από
25/05/2015 έως 29/06/2015 στο γραφείο της επιμελήτριας και από 29/06/2015 έως
05/01/2016 στη Λαογραφική έκθεση (2ος όροφος).
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(α)

(β)

Εικόνα 3: Δοκίμια που τοποθετήθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στα πλαίσια του
προγράμματος.

Γενικότερα δεν προσδιορίστηκαν επικαθίσεις ζώντων μυκήτων στα υλικά. Επίσης σε πολλά
υλικά δεν προσδιορίστηκαν καθόλου επικαθίσεις ζώντων μικροβίων κατά τους πρώτους 12
μήνες. Αντίθετα σε κάποια άλλα υλικά προσδιορίστηκαν επικαθίσεις ετερότροφων
βακτηρίων 1) σε υψηλές συγκεντρώσεις (Σχήμα 23α) και σε κάποια άλλα 2) σε ιδιαίτερα
χαμηλές συγκεντρώσεις (Σχήμα 23β).

Πιο συγκεκριμένα δεν διαπιστώθηκε ανάπτυξη ετερότροφων βακτηρίωνμετά από ένα χρόνο
έκθεσης στο μουσείο στα δοκίμια του έγχρωμου πίνακα κατασκευασμένα με πενάκια,
χρώματα, λαδομπογιά, φρομάστερ, μελάνι, χαρτί γλασέ, ακρυλικό, ακουαρέλα, λαδοπαστέλ
και χαρτόνι. Επίσης δεν προσδιορίστηκαν επικαθίσεις ζώντων ετερότροφων βακτηρίων στα
δοκίμια του μαυροπίνακα κατασκευασμένα με πενάκι, μολυβοκάρβουνο και μελάνι (Σχήμα
23). Αντίθετα υψηλές συγκεντρώσεις ζώντων ετερότροφων βακτηρίων διαπιστώθηκαν στα
υλικά εφημερίδα, περιοδικό και τέμπερα στον έγχρωμο πίνακα, όπως και στα υλικά
επίστρωσης μολύβι, λαδοπαστέλ, μαρκαδόρος, φρομάστερ, κάρβουνο, χρωματιστό μολύβι
και πένα στο μαυροπίνακα. Επίσης βακτηριακές επικαθίσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις
προσδιορίστηκαν στο κενό υπόστρωμα του μαυροπίνακα, όπως και σε υπόστρωμα πίνακα
βαμβακερό και λινό με επίστρωση τζέσο (Σχήμα 23α).
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Χαμηλές συγκεντρώσεις ζώντων ετερότροφων βακτηρίων αναπτύχθηκαν στα δοκίμια του
έγχρωμου πίνακα κατασκευασμένα με ξηρό παστέλ κιμωλίας κίτρινο, κόκκινο και μαύρο,
ξηρό παστέλ μπλε, κόκκινο και μαύρο, μαρκαδόρο όπως και στα υλικά ύφασμα και
αλουμινόχαρτο(Σχήμα 23β).

(α)

(β)
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Σχήμα 23 (α, β): Μικροβιακές επικαθίσεις ζώντων ετερότροφων Βακτηρίων σε (α) υψηλές
και (β) χαμηλές συγκεντρώσεις.

Παρόλο που κατά τον πρώτο χρόνο έκθεσης δε διαπιστώθηκαν μικροβιακές επικαθίσεις
ζώντων ετερότροφων βακτηρίων σε συγκεκριμένα υλικά (π.χ. μαρκαδόρος, πενάκια,
χρώματα, λαδομπογιά, ξηρά παστέλ κιμωλίας κ.ά.), ένας σταδιακός επικοισμός ή/και
κορεσμός συνοδευόμενος από μείωση του βακτηριακού πληθυσμού διαπιστώθηκε μετά από
18 μήνες έκθεσης των δοκιμίων στο ΙΜΚ. Σε σύγκριση δε διαπιστώθηκε ανάπτυξη μυκήτων
ούτε μετά από 18 μήνες στα εξεταζόμενα υλικά, εξαιρουμένων των υλικών τέμπερα,
κάρβουνο και κηροπαστέλ, όπου παρατηρήθηκε επίσης ένας αργός σταδιακός επικοισμός
μυκήτων.

Μετρήσεις μετά τη χρήση ηλεκτροστατικών κατακρημνιστών εξοπλισμένων με UV
λάμπες

Η χρήση ηλεκτροστατικών κατακρημνιστών εξοπλισμένων με UV λάμπες (ιονιστών)
βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στους μουσειακούς χώρους, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 24. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των αντίστοιχων μετρήσεων.
H υψηλότερη μείωση αερομεταφερόμενων μικροβίων παρατηρήθηκε στη λαογραφική
έκθεση (62,5% επί του συνόλου), όπου τοποθετήθηκε ο υψηλότερος αριθμός ιονιστών.
Αντίθετα η χαμηλότερη μείωση παρατηρήθηκε στην Αίθουσα Ι (7,6 % επί του συνόλου).
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Σχήμα 24: Μείωση των αερομεταφερόμενων μικροβίων μετά την τοποθέτηση συστημάτων
ιονιστών στο ΙΜΚ.

Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Λεμεσού

Μέτρηση Σωματιδιακού Φορτίου
Στο Σχήμα 25 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης
διαφορετικής διαμέτρου σωματιδίων (PM1, 2.5, 4, 7, 10) και της συνολικής συγκέντρωσης των
σωματιδίων (ΤSP) για το μήνα Ιούνιο 2015 (6 μετρήσεις). Αντίστοιχα, στο Σχήμα 26
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αριθμού των σωματιδίων ανά όγκο αέρα (PM0.5, 1, 5,
10/L) για το μήνα Ιούνιο (6 μετρήσεις).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Σχημάτων 25 και 26, σημαντικές διαφορές
παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων σημείων της ΔΠΔΛ όσο αφορά τις παραμέτρους: CΤSP,
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PM 1, 2.5, 4, 7, 10

και Number PM0.5, 1, 5, 10/L). Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σωματιδιακό

φορτίο του αέρα στον εσωτερικό χώρο της ΔΠΔΛ κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τον εξωτερικό χώρο.
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Σχήμα 25: Συγκέντρωση (μg/m3) σωματιδίων (PM1, 2.5, 4, 7, 10, TSP) για το μήνα Ιούνιο 2015

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Συστημάτων Καθαρισμού του Αέρα για την
Απομάκρυνση Στερεών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Τα Σχήματα 26 και 27 παρουσιάζουν συγκριτικά τα αποτελέσματα μέτρησης της μάζας και
του αριθμού σωματιδίων στην ΔΠΔΛ κατά την περίοδο Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015.
Σημειώνεται ότι μετά τις 16 Οκτωβρίου είχαν αρχίσει να τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή τα
συστήματα καθαρισμού του εσωτερικού αέρα στους χώρους της ΔΠΔΛ. Συγκρίνοντας τα
αποτελέσματα των Σχημάτων 26 και 27 με αυτά των Σχημάτων 24 και 25, φαίνεται
ξεκάθαρα ότι μετά την εγκατάσταση των συστημάτων καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,
παρατηρείται μια μεγάλη μείωση τόσο στη συγκέντρωση όσο και στον αριθμό των
σωματιδίων μικρού μεγέθους και ιδιαίτερα αυτών με διάμετρο 0,5 μm. Συγκεκριμένα το
ποσοστό απομάκρυνσης των μικρών στερεών αιωρούμενων σωματιδίων υπολογίζεται σε
πέραν του 90%, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σημειώνεται ότι τα μικρότερα
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στερεά αιωρούμενα σωματίδια είναι αυτά που θεωρούνται τα πλέον επικίνδυνα για την
ανθρώπινη υγεία (ιδιαίτερα αυτά με d ≤ 0.5 μm). Επιπλέον τα εν λόγω σωματίδια είναι αυτά
που παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό προσρόφησης επικίνδυνων αέριων ρύπων λόγω της
πολύ μεγάλης ειδικής τους επιφάνειας.
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Σχήμα 26: Αριθμός σωματιδίων ανά όγκο αέρα (PM0.5, 1, 5, 10/L) για το μήνα Ιούνιο 2015.

Σχήμα 27: Συγκέντρωση (μg/m3) σωματιδίων (PM1, 2.5, 4, 7, 10, TSP) για το μήνα Οκτώβριο Νοέμβριο 2015.
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Σχήμα 28: Αριθμός σωματιδίων ανά όγκο αέρα (PM0.5, 1, 5, 10/L) για το μήνα Οκτώβριο Νοέμβριο 2015.

Εκτίμηση Μικροβιακού Φορτίου Αέρα


Μύκητες

Στο Σχήμα 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αριθμού αποικιών μυκήτων ανά κυβικό
μέτρο (CFU/m3) αέρα για το μήνα Ιούνιο 2015 (6 δειγματοληψίες). Όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα του Σχήματος 5, ο αριθμός των αποικιών ανά κυβικό μέτρο αέρα στα υπό
εξέταση σημεία, ακολουθεί την εξής αυξητική τάση: Σημείο 3 < Σημείο 4 < Σημείο 5 <
Σημείο 2 < Σημείο 1 < Σημείο 6.
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Σημείο 1

Σημείο 2

Σημείο 3

[325,4 ± 144,3]

[153,6 ± 124,2]

[59,0 ± 42,2]

Σημείο 4

Σημείο 5

Σημείο 6

[85,8 ± 31,9]

[95,6 ± 58,5]

[438,3 ± 215,8]

Σχήμα 29: Αριθμός αποικιών μυκήτων ανά κυβικό μέτρο αέρα της ΔΠΔΛ για το μήνα
Ιούνιο 2015 (Χρόνος επώασης: 72h, Θερμοκρασία: 20C, Όγκος αέρα: 100L και 250L για
Σημεία 1-5 και 6, αντίστοιχα).



Βακτήρια

Στο Σχήμα 30 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αριθμού αποικιών βακτηρίων ανά
κυβικό μέτρο (CFU/m3) αέρα για το μήνα Ιούνιο 2015 (6 δειγματοληψίες). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του Σχήματος 30, ο αριθμός των αποικιών των βακτηρίων δεν φαίνεται να
μεταβάλλεται σημαντικά στον εσωτερικό χώρο της ΔΠΔΛ, με εξαίρεση το χώρο του
υπογείου - Σημείο 4 (CFU/m3<40%).
Τα πιο πάνω αποτελέσματα (Σχήματα 29 και 30), επιβεβαιώνουν την πληθυσμιακή έκρηξη
των βακτηρίων που παρατηρείται κατά τη καλοκαιρινή περίοδο σε κλειστούς χώρους λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών. Αντιθέτως, το μικροβιακό φορτίο σε μύκητες στον εσωτερικό
χώρο της ΔΠΔΛ ήταν αρκετά μικρότερο σε σχέση με τον περιβάλλον.
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Σημείο 1

Σημείο 2

Σημείο 3

[257,6 ± 125,3]

[387,2 ± 69,5]

[306,8 ± 77,2]

Σημείο 4

Σημείο 5

Σημείο 6

[172,6 ± 50,5]

[535,8 ± 389,0]

[187,3 ± 142,0]

Σχήμα 30: Αριθμός αποικιών βακτηρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα της ΔΠΔΛ για το μήνα
Ιούνιο 2015 (Χρόνος επώασης: 48h, Θερμοκρασία: 37C, Όγκος αέρα: 100L και 250L για
Σημεία 1-5 και 6, αντίστοιχα).

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Συστημάτων Καθαρισμού του Αέρα για την
Απομάκρυνση Στερεών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Τα Σχήματα 31 και 32 παρουσιάζουν συγκριτικά τα αποτελέσματα μέτρησης της
συγκέντρωσης των ολικών βακτηρίων (Σχ. 31) και των οξεοβακτηρίων (Σχ. 32) στη ΔΠΔΛ
κατά την περίοδο Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015. Σημειώνεται ότι μετά τις 16 Οκτωβρίου
είχαν αρχίσει να τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή τα συστήματα καθαρισμού του εσωτερικού
αέρα στους χώρους της ΔΠΔΛ. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των Σχημάτων 31 και 32 με
αυτά των Σχημάτων 29 και 30, φαίνεται ξεκάθαρα ότι μετά την εγκατάσταση των
συστημάτων καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, παρατηρείται μια σημαντική μείωση στη
συγκέντρωση τόσο των ολικών βακτηρίων όσο και των οξεοβακτηρίων σε όλα τα σημεία
δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, η μείωση της συγκέντρωσης των ολικών βακτηρίων στους
χώρους της ΔΠΔΛ ανέρχεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20 έως 70%.
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Το ποσοστό αποτελεσματικότητας των συστημάτων καθαρισμού του αέρα φαίνεται να είναι
ακόμα μεγαλύτερο στην περίπτωση των οξεοβακτηρίων, όπου παρατηρείται ποσοστό
απομάκρυνσης των εν λόγω μικροοργανισμών που κυμαίνεται από 40 έως 80%. Το γεγονός
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού τα οξεοβακτήρια είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό
οργανικών οξέων (π.χ., φορμικό και οξικό οξύ) τα οποία βρέθηκαν να προσβάλουν τα
διάφορα εκθέματα των μουσείων (οργανικής ή ανόργανης φύσης).
Σημειώνεται ότι η αυξημένη συγκέντρωση των βακτηρίων (ολικών και οξεοβακτηρίων) στην
περίπτωση του Σημείου 1 κατά την δειγματοληψία της 16ης Νοεμβρίου δεν οφείλεται στην
λειτουργία των συστημάτων καθαρισμού του αέρα αλλά στο γεγονός ότι κατά τη
συγκεκριμένη ημέρα η συγκέντρωση των βακτηρίων στον εξωτερικό χώρο ήταν ιδιαίτερα
αυξημένη (σε σχέση με την 23η Οκτωβρίου) λόγω μετεωρολογικών παραμέτρων (υγρασία,
θερμοκρασία) που ευνοούσαν την ανάπτυξη των βακτηρίων.
Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό μείωσης των βακτηρίων αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας των συστημάτων καθαρισμού αλλά και με
την έναρξη λειτουργίας των υπολοίπων συστημάτων που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε
λειτουργία.
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καθαρισμού του
αέρα που έχουν τοποθετηθεί στη ΔΠΔΛ κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική.
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Σχήμα 31: Αριθμός αποικιών ολικών βακτηρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα της ΔΠΔΛ για τους
μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2015 (Χρόνος επώασης: 48h, Θερμοκρασία: 37C, Όγκος αέρα:
100L και 250L για Σημεία 1-5 και 6, αντίστοιχα).

Σχήμα 32: Αριθμός αποικιών οξεοβακτηρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα της ΔΠΔΛ για τους
μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2015 (Χρόνος επώασης: 48h, Θερμοκρασία: 37C, Όγκος αέρα:
100L και 250L για Σημεία 1-5 και 6, αντίστοιχα).

6. Συμπεράσματα και Μέτρα Βελτίωσης
της Ποιότητας Αέρα
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα από τις μετρήσεις αερίων
ρύπων και περιβαλλοντικών συνθηκών στα πλαίσια του προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΑ καθώς
και προτείνονται μέτρα βελτίωσης της ποιότητας αέρα σε χώρους μουσείων.
Η εργασία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΑ, καλύπτει το
κενό που υπάρχει για την μελέτη της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων σε μουσεία και
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τις επιδράσεις στους πίνακες ζωγραφικής. Με το τέλος της μελέτης που έγινε προκύπτουν τα
ακόλουθα συμπεράσματα αλλά και εισηγήσεις (μέτρα βελτίωσης):
I.

Η σχετική υγρασία εσωτερικά επηρεάζεται άμεσα από την σχετική υγρασία
εξωτερικά και αυτό επιβεβαιώθηκε με μετρήσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού
που δεν έχει ελεγχόμενες συνθήκες στον εσωτερικό χώρο. Αντίθετα στο Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ελεγχόμενες. Προτείνεται η
εγκατάσταση και χρήση συστημάτων HVAC για τη διατήρηση σταθερών επίπεδων
υγρασίας, θερμοκρασίας και ανανέωσης του αέρα. Τα συστήματα πρέπει να
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
συσκευές ελέγχου και δημιουργίας μικροκλίματος (Microclimate Generators). Τα
συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για εκθέματα που φυλάσσονται σε
προθήκες.

II.

Τα αιωρούμενα σωματίδια στο εσωτερικό των μουσείων δεν ξεπερνούν τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί από διεθνής οργανισμούς για
εξωτερικούς χώρους. Εξαιρέσεις παρατηρούνται όταν υπάρχουν επισκέπτες και
πραγματοποιούνται δραστηριότητες. Επίσης η επίδραση του εξωτερικού αέρα οδηγεί
σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυξημένα όρια σωματιδίων μέσα στα μουσεία.

III.

Η παρουσία επισκεπτών διαταράσσει σημαντικά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Αυξάνει τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, του φωτισμού, των αιωρούμενων
σωματιδίων και του μικροβιακού φορτίου. Η αύξηση είναι ανάλογη με τον αριθμό
των επισκεπτών και τον χρόνο παραμονής τους. Οι πρακτικές που ακολουθούνται
σήμερα δεν φαίνεται να επαρκούν για να διατηρούν ικανοποιητική ποιότητα αέρα
παρουσία κόσμου. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού δεν διαθέτει συστήματα
εξαερισμού παρά μόνο φυσικό αερισμό. Η ASHRAE προτείνει ειδικά φίλτρα υψηλής
απόδοσης για καθαρισμό του αέρα που εισέρχεται και εξέρχεται σε μουσεία.

IV.

Τα σημεία που βρίσκονται μακριά από την είσοδο στη Δημοτική Πινακοθήκη
Λεμεσού φαίνεται να μην επηρεάζονται από τα αιωρούμενα σωματίδια του
εξωτερικού περιβάλλοντος αφού στατιστικά δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση μεταξύ
των αιωρούμενων σωματιδίων μέσα και έξω.

V.

Το σημείο που βρίσκεται κοντά στην κεντρική είσοδο της Δημοτικής Πινακοθήκης
Λεμεσού δέχεται την μεγαλύτερη επίδραση από το εξωτερικό περιβάλλον. Γίνεται
εισήγηση να γίνει σωστότερη χρήση του προθαλάμου που υπάρχει μεταξύ του
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σημείου αυτού και της κύριας εισόδου. Βελτιστοποίηση στην χρήση των θυρών ώστε
να παραμένουν τον ελάχιστο χρόνο ανοικτές. Προτείνεται επίσης η χρήση
συστήματος αεροκουρτίνας πάνω από την πόρτα μεταξύ κύριας εισόδου και
προθαλάμου. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέπεται η είσοδος αιωρούμενων
σωματιδίων από έξω προς τα μέσα.
VI.

Για τον καλυτερο έλεγχο της ατμοσφαιρική ρύπανσης και της επίδρασης του
εξωτερικού αέρα προτείνεται να δημιουργηθεί στον προθάλαμο στη Δημοτική
Πινακοθήκη Λεμεσού ειδικός χώρος όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να αφήνουν τα
παλτά/σακάκια ή τα σακίδια τους και να επικοινωνεί μέσω κλεστής πόρτας με το
μουσείο.

VII.

Διαπιστώνεται υψηλή μεταβλητότητα στις συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων
μικροοργανισμών

σε

σχέση

με

το

σημείο

δειγματοληψίας.

Τα

βακτήρια/οξεοβακτήρια έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη συγκέντρωση στο
εσωτερικό της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού. Πολλές φορές το μικροβιακό
φορτίο εσωτερικά της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού ξεπέρνα το όριο των 1000
cfu/m3 και θεωρείται επιβαρυμένος εσωτερικός χώρος. Το αντίθετο συμβαίνει για
τους μύκητες.
VIII.

Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού εμφανίζεται ο ισχυρός συσχετισμός μεταξύ
αριθμού βακτηρίων και οξεοβακτηρίων. Επίσης εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ της
συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη των 5 μm με τον
αριθμό των βακτηρίων και οξεοβακτηρίων εσωτερικά.

IX.

Η παρουσία επισκεπτών εμπλουτίζει τον εσωτερικό αέρα της Δημοτικής
Πινακοθήκης Λεμεσού με βακτήρια και οξεοβακτήρια. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να
ισχύει για τους μύκητες. Τον πιο χαμηλό αριθμό μικροβιακού φορτίου και για τις
δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν τις παρουσιάζει η αίθουσα του υπογείου.

X.

Γενικότερα τα σημεία που βρίσκονται στο ισόγειο της Δημοτικής Πινακοθήκης
Λεμεσού και επηρεάζονται από την διέλευση κόσμου προς την βιβλιοθήκη,
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία
που μελετήθηκαν.

XI.

Η ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου στον πίνακα ζωγραφικής δεν εμφανίζει καμιά
αλληλουχία ή αυξητική τάση με την πάροδο του χρόνου. Ευνοείται η ανάπτυξη
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βακτηρίων/ οξεοβακτηρίων στην τέμπερα και στη λαδομπογιά κάτι που δεν φαίνεται
να γίνεται στους μύκητες.
XII.

Γενικά οι μικροβιακές επικαθίσεις που καταμετρήθηκαν κρίνονται ως πολύ χαμηλές.
Πιθανόν ο χρόνος τοποθέτησης του πίνακα να ήταν περιορισμένος. Χρειάζεται
επομένος συνεχής παρακολούθησης σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

XIII.

Με βάση τις στιγμιαίες μετρήσεις δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εποχιακή
διακύμανση της συγκέντρωσης μάζας και αριθμού των αιωρούμενων σωματιδίων στο
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η συγκέντρωση τους καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά
της

ημέρας

μέτρησης

(μετεωρολογικές

συνθήκες,

επίδραση

εξωτερικού

περιβάλλοντος).
XIV.

Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με βάση τις στιγμιαίες μετρήσεις στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης για τη συγκέντρωση μάζας των σωματιδίων ΡΜ10 μεταξύ του εξωτερικού
περιβάλλοντος και των σημείων δειγματοληψίας στο εσωτερικό του μουσείου. Μικρή
συσχέτιση υπήρξε για τη συγκέντρωση μάζας των σωματιδίων ΡΜ 1 μεταξύ του
εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικου σημείου δειγματοληψίας και
ισχυρότερη συσχέτιση για τη συγκέντρωση μάζας και αριθμού μεταξύ των ίδιων
σημείων. Φαίνεται ότι λόγω της εξωτερικής πόρτας το σημείο δειγματοληψίας στο
εσωτερικό του μουσείου επηρεάζεται εντονότερα από το εξωτερικό περιβάλλον σε
σχέση με τα άλλα σημεία δειγματοληψίας.

XV.

Δεν υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των επισκεπτών με τις στιγμιαίες τιμές
συγκέντρωσης μάζας και αριθμού στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Αυτό οφείλεται
στο ότι τη στιγμή της μέτρησης δεν υπήρχαν στο χώρο μέτρησης το σύνολο των
επισκεπτών του μουσείου. Αντίθετα, οι εντατικές μετρήσεις αποκάλυψαν μεταφοράς
σωματιδιακής ύλης από τους επισκέπτες στο εσωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια
λόγω επαναιώρησης η συγκέντρωση των μεγάλων σωματιδίων αυξάνεται σημαντικά
τις ώρες λειτουργίας του μουσείου.

XVI.

Κατά τη διάρκεια των ωρών που το μουσείο δεν δέχεται επισκέπτες κυριαρχούν τα
αιωρούμενα σωματίδια με διαμέτρους μικρότερες από 2,5 μm.

XVII.

Η συγκέντρωση αριθμού μικρών σωματιδίων στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
παρουσίασε μεγάλη αύξηση σε περιόδους όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός ατόμων στο
σημείο μετρήσεων και έντονη επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος (ανοικτή
πόρτα).

86

XVIII.

Οι εργασίες μεταβολής της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης (κύριως στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων) οδήγησαν σε πολύ
υψηλές τιμές συγκέντρωσης μάζας και αριθμού αιωρούμενων σωματιδίων.

XIX.

Γενικά για να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα στο εσωτερικό του Ιστορικού Μουσείου
Κρήτης απαιτήθηκαν πέρα από τις στιγμιαίες μετρήσεις και εντατικές μετρήσεις
μεγάλης διάρκειας που οδήγησαν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων
σχετικά με το προφίλ της σωματιδιακής ύλης στο εσωτερικό του μουσείου.

XX.

Υψηλή μεταβλητότητα και εποχιακή διακύμανση στις συγκεντρώσεις των
αερομεταφερόμενων μικροβίων διαπιστώθηκε στους χώρους του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης.

XXI.

Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρη η αυξητική τάση των αερομεταφερόμενων μικροβίων
στους εσωτερικούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης κατά τη διάρκεια της
ημέρας με αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η
αναπροσαρμογή της ρύθμισης εναλλαγής του αέρα κατά τη διάρκεια των ωρών
λειτουργίας.

XXII.

Η σχέση των συγκεντρώσεων του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον στο
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Ι/Ο σχέση) ανάλογα με την κατηγορία των μικροβίων
κυμαίνεται από 1 έως και 92 με αποτέλεσμα να υπάρχει εμπλουτισμός μικροβίων
στους εσωτερικούς χώρους.

XXIII.

Σε όλες τις αίθουσες του μουσείου διαπιστώθηκε ο εμπλουτισμός οξεογόνων
βακτηρίων, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εκθεμάτων σε βάθος
χρόνου λόγω όξινων επικαθίσεων σε εκθέματα, προϊόντων μεταβολισμού των
βακτηρίων.

XXIV.

Η αίθουσα Ι στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης διαθέτει συγκριτικά την καλύτερη
ποιότητα αέρα, αλλά απαιτείται γενικότερα καλύτερη ρύθμιση του εξαερισμού.
Παρόμοια ποιότητα αέρα συγκριτικά είχαν πριν την χρήση ιονιστών: η Αίθουσα
Ανδρέα Καλοκαιρινού με την Αίθουσα Ι και η Αίθουσα ΙΙ με την Λαογραφική
Έκθεση.

XXV.

Η χρήση ιονιστών βελτίωσε την ποιότητα του αέρα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η
Λαογραφική Έκθεση μετά την τοποθέτηση ιονιστών διαθέτει την καλύτερη ποιότητα
αέρα και προσεγγίζει το εύρος τιμών του ατμοσφαιρικού αέρα στο εξωτερικό
περιβάλλον. Η μείωση των αερομεταφερόμενων μικροβίων κυμαίνεται από 14-74%
στους διαφορετικούς χώρους του ΙΜΚ.
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XXVI.

Ο έλεγχος των μικροβιακών επικαθίσεων στα δοκίμια που εκτέθηκαν στο Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης έδειξαν ότι μετά από 16 μήνες έκθεσης σε ένα μεγάλο αριθμό
υλικών των δοκιμίων δεν προσδιορίστηκαν επικαθίσεις ζώντων ετερότροφων
βακτηρίων και μυκήτων. Ιδιαίτερα ζώντες μύκητες προσδιορίστηκαν μόνο μετά από
18 μήνες έκθεσης και μόνο στα υλικά τέμπερα του έγχρωμου πίνακα και στα υλικά
κάρβουνο και κηροπαστέλ του μαυροπίνακα. Αυτό το αποτέλεσμα απεικονίζει τόσο
την τοξικότητα συγκεκριμένων υλικών ζωγραφικής, αλλά και εξηγεί τη διατήρηση
των πινάκων στο βάθος των αιώνων χωρίς τις βέλτιστες συνθήκες φύλαξης.

XXVII.

Παράλληλα διαπιστώθηκαν υλικά, όπως εφημερίδα, περιοδικό, τέμπερα, μολύβι κ.ά.,
στα οποία αναπτύχθηκε υψηλός αριθμός ετερότροφων βακτηρίων, αλλά και υλικά
όπως μαρκαδόρος, πενάκια, λαδομπογιά κ.ά. στα οποία παρατηρήθηκε ένας
σταδιακός επικοισμός ετερότροφων βακτηρίων ή/και κορεσμός τους μετά από 18
μήνες έκθεσης.

XXVIII.

Μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συγκεντρώσεων
καταγράφηκαν για το Ο3, κάτι που σημαίνει ότι το όζον διεισδύει σε μικρότερο
βαθμό από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον. Για τις συγκεντρώσεις των ΝΟ 2
και SΟ2 παρατηρήθηκε ότι οι εξωτερικές συγκεντρώσεις παρουσίαζαν μικρές
διαφορές από τις εσωτερικές στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

XXIX.

Οι συγκεντρώσεις των NO2 και SO2 παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή σε όλα τα
σημεία δειγματοληψίας για τους καλοκαιρινούς μήνες στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
(Ιούνιος 2014 – Αύγουστος 2014). Αντίθετα για τους χειμερινούς μήνες η
συγκέντρωση του ΝΟ2 είναι μεγαλύτερη στα εσωτερικά σημεία δειγματοληψίας και
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ποσότητες ΝΟ 2
εισέρχονται μέσω της κεντρικής εισόδου στο εσωτερικό περιβάλλον και επειδή το
ΝΟ2 είναι χημικά αδρανές στις συνθήκες που επικρατούν, οι συγκεντρώσεις του
παραμένουν υψηλότερες κοντά στην είσοδο του μουσείου. Επιπλέον σημαντικό ρόλο
παίζει και η λειτουργία του κλιματισμού στα σημεία δειγματοληψίας και εν μέρει οι
διαφορές οφείλονται στις συνθήκες κλιματισμού των χώρων.

XXX.

Το όζον δεν παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή στους εσωτερικούς χώρους. Υπάρχει
ισχυρή εξάρτηση της εσωτερικής συγκέντρωσης από τις ανοιχτές πόρτες κοντά στα
σημεία δειγματοληψίας και από τη λειτουργία του κλιματισμού σε κάθε διαφορετικό
σημείο.
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XXXI.

Εντατικές μετρήσεις συγκέντρωσης των ΝΟ και ΝΟ2 έδειξαν ότι οι παθητικοί
αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την πρόληψη επικίνδυνων
καταστάσεων για ευπαθή εκτιθέμενα υλικά σε μουσεία.

Εν κατακλείδι, η μελέτη της ποιότητας του μικροβιακού φορτίου και άλλων φυσικοχημικών
παραμέτρων στον αέρα ενός μουσείου χρήζει μιας πολύ-παραγοντικής ανάλυσης. Για να
επιτευχθούν ισχυροί συσχετισμοί μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν της ποιότητα του
αέρα σε ένα μουσείο επιβάλλονται συνεχείς μετρήσεις για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό θα
μπορούσε να αποτελέσει τον στόχο μιας μελλοντικής εργασίας.

Εξειδικευμένα Μέτρα Προστασίας σε χώρους Μουσείων

Εγκατάσταση Ιονιστών Αέρα
Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΑ έχει
αποδειχτεί ότι η χρήση Συστημάτων Καθαρισμού του Εσωτερικού Αέρα μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στους χώρους ενός μουσείου. Οι
προδιαγραφές των συστημάτων καθαρισμού (ιονιστών) καθορίζονται με βάση τις ανάγκες
του κάθε μουσείου μετά από σχετική μελέτη η οποία οφείλει να λάβει υπόψη όλους τους
πιθανούς παράγοντες επηρεασμού που είναι οι ακόλουθοι:
-

Αρχικές συγκεντρώσεις ρύπων στους χώρους του μουσείου

-

Εμβαδό υπό μελέτη χώρων

-

Ύψος υπό μελέτη δωματίων

-

Τρόπος Διαχωρισμού χώρων του μουσείου

-

Επισκεψιμότητα χώρων

-

Πολιτιστική αξία εκθεμάτων σε κάθε χώρο

Τα Συστήματα Καθαρισμού που μπορεί να επιλεγούν μπορούν να είναι είτε αυτόνομα (standalone) είτε να ενσωματώνονται σε υφιστάμενα συστήματα εξαερισμού. Ο Πίνακας 16
παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα αυτόνομο σύστημα
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καθαρισμού του αέρα (οι προδιαγραφές είναι δυνατό να διαφέρουν μερικώς ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε μουσείου).

Πίνακας 16: Προδιαγραφές Συστημάτων Καθαρισμού του Εσωτερικού Αέρα
Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές
40-50 m2

Κατάλληλο για επιφάνεια
δωματίου
Διαστάσεις

HxWxD (mm)

700 x 500 x 300 (μέγιστες διαστάσεις)

Μέγιστο Βάρος (kg)

10

Τηλεχειριστήριο

ΝΑΙ

Σύστημα Καθαρισμού

Κατάλληλο για την αφαίρεση/καταπολέμηση
των ακόλουθων ανόργανων, οργανικών και
μικροβιακών ρύπων/οσμών:


Αιωρούμενα σωματίδια



Σπόρια μυκήτων



Καπνός, καπνό τσιγάρου



Μούχλα



Μύκητες



Βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς



Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)



Όλα τα οργανικά χημικά και αέρια



Δυσοσμία και μυρωδιές

Τεχνολογία καταπολέμησης

Φωτοκαταλυτική οξείδωση ή τεχνολογία

μικροβιακού φορτίου/οσμών

πλάσματος (plasma) ή άλλη τεχνολογία που
μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι ισοδύναμη.

Τεχνολογία αφαίρεσης

διήθηση (απλό φίλτρο) και ηλεκτροστατική

αιωρούμενων σωματιδίων

καθίζηση (ηλεκτροστατικό φίλτρο)

(σκόνης)
τουλάχιστον τρεις

Ταχύτητες λειτουργίας

Παροχή αέρα

(l/S)

Σε ελάχιστη ταχύτητα

Σε μέγιστη ταχύτητα

>10

>100
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Κατανάλωση ρεύματος

W

<200

Θόρυβος

dB(A) <30

<65

Γενικότερα με βάση την έρευνα αγοράς που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος
ΜΟΥΣΕΙΑ, έχει προκύψει ότι τα διάφορα αυτόνομα συστήματα που διατίθενται δτην αγορά,
είναι δυνατό να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε σχέση με τις δυαντότητες και τα
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν. Προτεινεται όπως επιλέγονται συστήματα τα οποία να
παρουσιάζουν όσο το δυνατό περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες / χαρακτηριστικά:

Φίλτρο HEPA
To φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει το 99,97% των αερομεταφερόμενων ρύπων, καπνούς, οσμές,
ουσίες, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων, γύρη, μύκητες μούχλας και μια ποικιλία από άλλα
αλλεργιογόνα σωματίδια με διάμετρο μέχρι και 0,3 microns.

Φίλτρο Στερεών
Το φίλτρο στερεών συλλαμβάνει τα αιωρούμενα στερεά που υπάρχουν στο χώρο και τα
οποία φαίνονται με γυμνό μάτι.

Φίλτρο Άνθρακα Advanced Odor Control (AOC)
Το φίλτρο άνθρακα είναι πολύ αποτελεσματικό στην σύλληψη και εξουδετέρωση οσμών που
δημιουργούνται από τα κατοικίδια ζώα, το μαγείρεμα, καπνό, και πολλές άλλες ουσίες
οικιακής χρήσης που αναπτύσσονται στον αέρα.

Τεχνολογία Plasma
Διασπά με ασφάλεια τις οσμές, αλλεργιογόνα, χημικούς ατμούς και άλλους ρύπους σε
μοριακό επίπεδο, χωρίς να παράγει οποιαδήποτε παραπροιόντα. Η τεχνολογία Plasma
δημιουργεί θετικά και αρνητικά ιόντα που συνδυάζονται με τους φυσικούς υδρατμούς για να
σχηματίσει υδροξύλιο το οποίο καθαρίζει τέλεια την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό
χώρο.

Τεχνολογία Cleancel
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Πρόκειται για αντιμικροβιακό πρόσθετο το οποίο ενισχύει τις επιφάνειες των συστημάτων
καθαρισμού (ιονιστών). Μειώνει την ανάπτυξη των βακτηρίων, μυκήτων και τα ακάρεα της
σκόνης. Η τεχνολογία αυτή μειώνει τη βακτηριακή μόλυνση, όπως η Escherichia Coli,
Staphylococcus Aureus και Salmonella Enteridis που ευθύνονται για τα πεπτικά προβλήματα
και τις μολύνσεις των τροφίμων.
Με βάση τα πιο πάνω χαρακτηριστικά / λειτουργίες, ένα αυτόνομο σύστημα θα είναι δυνατό
να αφαιρεί αποτελεσματικά τα ακόλουθα:
Αιωρούμενα σωματίδια

Μύκητες fungi

Σκόνη / Ακάρεα σκόνης

Χημικά

Νεκρά κύτταρα δέρματος

Ιούς

Γύρη και άλλα αλλεργιογόνα

Πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs

Σπόρια μυκήτων

Όλα τα οργανικά χημικά και αέρια

Καπνός, καπνό τσιγάρου

Βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς

Νεκρά κύτταρα κατοικίδιων

Δυσοσμία και μυρωδιές

Μούχλα

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Η άμεση ανίχνευση πιθανών υψηλών συγκεντρώσεων αέριων ρύπων στον εσωτερικό χώρο
ενός μουσείου είναι ύψιστης σημασίας για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και
την προστασία των εκθεμάτων.
Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που διατίθεται στο εμπόριο (ήτοι εξειδικευμένοι αναλυτές
αερίων) έχουν πολύ υψηλό οικονομικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, γεγονός που
καθιστά την αγορά και εγκατάσταση τους πολύ δύσκολη.
Παρόλα αυτά, ο πιο πάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση έξυπνων ανιχνευτών
(smart sensors) όπως αυτό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΑ.
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές δυνατότητες που
πρέπει να παρουσιάζει ένα κατάλληλο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.



Χαρακτηριστικά Συσκευής
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• Συσκευή οπτικογράφησης υψηλής ευκρίνειας (High Definition - HD - Imaging Device):
Πρόκειται για μια ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητες:
◦ ασύρματης δικτύωσης
◦ καλή χρωματική απόδοση του οπτικογραφημένου υλικού
◦ λειτουργίας σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού
◦ ενσωματωμένο υπέρυθρο (IR) φωτισμό τύπου LED
• Δρομολογητής ασύρματης διαδικτυακής επικοινωνίας (Wireless Internet Router): Ο
δρομολογητής παρέχει ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο στην συσκευή οπτικογράφησης
υψηλής ευκρίνειας, ώστε το υλικό που καταγράφεται να μπορεί να μεταφερθεί στον
εξυπηρετητή για περαιτέρω επεξεργασία.
• Θήκη τοποθέτησης δοσιμετρικών αισθητήρων (Dositube sensor holder): Στην θήκη
τοποθετούνται οι δοσιμετρικοί αισθητήρες κατά την διαδικασία ανίχνευσης των
συγκεκριμένων αέριων ρύπων, ώστε οι μετρήσεις τους να καταγράφονται οπτικά από την
ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας.
• Εξυπηρετητής επεξεργασίας δεδομένων (Data Processing Server): Ο εξυπηρετητής παρέχει
λογισμικές λειτουργίες για:
◦ την φύλαξη του υλικό που καταγράφεται από την ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας για
περαιτέρω επεξεργασία
◦ παραμετρικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας με σκοπό την υψηλού επιπέδου ανίχνευση
οπτικών αλλαγών στις απεικονίσεις των δοσιμετρικών αισθητήρων που καταγράφηκαν από
την ψηφιακή κάμερα



Χαρακτηριστικά Λογισμικού

• Καταγραφέας απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (HD image recorder): Το υποσύστημα αυτό
παρέχει την καταγραφή της απεικόνισης των δοσιμετρικών αισθητήρων σε συγκεκριμένη
μορφή γραφικού τύπου για μεγιστοποιήση της απόδοσης των χρωματικών τιμών.
• Χρονικός προγραμματιστής (cron scheduler): Ο χρονικός προγραμματιστής παρέχει την
λειτουργία προγραμματισμού εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας σε καθορισμένο χρόνο και
με ευελιξία στην επαναληπτική εκτέλεση εργασιών.
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• Διαδικτυακός μεταφορέας κατεγραμμένων εικόνων (Recorded image uploader): Το
υποσύστημα αυτό παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς των κατεγραμμένων εικόνων των
δοσιμετρικών αισθητήρων στον εξυπηρετητή επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της υπηρεσίας
FTP.
• Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων FTP (File Transfer Protocol service): Η υπηρεσία FTP τρέχει
στον εξυπηρετητή επεξεργασίας δεδομένων και παρέχει πρότυπο και ασφαλή τρόπο
μεταφοράς και φύλαξης των καταγεγραμμένων εικόνων των δοσιμετρικών αισθητήρων.
• Επεξεργαστής καταγεγραμμένων εικόνων (uploaded image parser): Ο επεξεργαστής
ενεργοποιείται μετά την μεταφορά κάθε εικόνας των δοσιμετρικών αισθητήρων και τρέχει
βάσει του παραμετρικού αλγόριθμού επεξεργασίας εικόνων που έχει δημιουργηθεί.
• Πρωτεύων καταλογογράφος (primary logger): Ο πρωτεύων καταλογογράφος ενημερώνει το
αρχείο καταγραφής των τιμων των δοσιμετρικών αισθητήρων που ανιχνεύθηκαν από τον
επεξεργαστή καταγεγραμμένων εικόνων.
• Εισαγωγέας δοσιμετρικών τιμών (dosimeter sensor value CMS importer): Ο εισαγωγέας
μεταφέρει τις τιμές που καταγράφηκαν από τον πρωτεύων καταλογογράφο στην βάση
δεδομένων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS, Content Management System).
• Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS, Content Management System): Το Drupal είναι
ένα από τα πλέον εδραιωμένα και αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και
παρέχει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την επεξεργασία και παρουσίαση διαδικτυακού
περιεχομένου.
• Σχεδιογράφος γραφικής παράστασης αισθητήρα (sensor graph plotter): Το υποσύστημα
αυτό που τρέχει σαν υπολειτουργία του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, δημιουργεί
και ενημερώνει την γραφική παράσταση του κάθε αισθητήρα βάσει των τιμών που έχουν
περαστεί στην βάση δεδομένων.
• Λειτουργία αρχειοθέτησης εικόνων (image archiver): Η λειτουργία αυτή μεταφέρει στον
χώρο αρχειοθέτησης του εξυπηρετητή επεξεργασίας δεδομένων τις εικόνες που έχουν ήδη
επεξεργαστεί.



Κύριες Λειτουργίες Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

Το ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες
κύριες λειτουργίες:
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• Διαδραστικές λειτουργίες (interactive functions) είναι οι λειτουργίες που παρέχουν διεπαφή
με τους χρήστες και περιλαμβάνουν:
◦ Πρόσβαση χρηστών συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS user access): Η
λειτουργία αυτή παρέχει πρόσβαση βάσει προδιαγραφών ασφαλείας στο περιεχόμενο που
διαχειρίζεται το σύστημα Drupal.
◦ Επιλογή αισθητήρα για προβολή γραφικής παράστασης (select sensor to view graph)
◦ Προβολή γραφικής παράστασης αισθητήρα (display sensor graph)
• Μη-διαδραστικές λειτουργίες (non-interactive functions) είναι αυτές που εκτελούνται στο
παρασκήνιο του συστήματος σαν διαδικασίες βάσει της αλληλουχίας των γεγονότων του
συστήματος και περιλαμβάνουν:
◦ Καταγραφή εικόνας υψηλής ευκρίνειας δοσιμετρικού αισθητήρα (record HD dositube
sensor image)
◦ Διαδικτυακή μεταφορά καταγεγραμμένης εικόνας δοσιμετρικού αισθητήρα (upload sensor
dositube recorded image)
◦ Εξομάλυνση χρωματικού φάσματος αποθηκευμένης εικόνας δοσιμετρικού αισθητήρα
(normalize uploaded image color spectrum)
◦ Ανίχνευση και απομόνωση τιμών εικόνας δοσιμετρικού αισθητήρα (detect & isolate
dositube objects)
◦ Σύγκριση και υπολογισμός διαφοράς εικονοστοιχείων των τελευταίων δύο αποθηκευμένων
εικόνων των δοσιμετρικών αισθητήρων (delta comparison of last two images - delta pixels
calculation)
◦ Καταγραφή χρονοσφραγίδας και διαφοράς εικονοστοιχείων στον πρωτεύων κατάλογο
(record timestamp & delta pixel count in primary log)
◦ Ενημέρωση κατεγραμμένων τιμών από τον πρωτεύων κατάλογο στην βάση δεδομένων
(update recorded values in DB from primary log)
◦ Δημιουργία ενημερωμένης γραφικής παράστασης για κάθε υπό παρακολούθηση
δοσιμετρικό αισθητήρα (generate updated graph for each monitored dositube sensor)
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Σχήμα

32:

Τμήματα

και

λειτουργικές

δυνατότητες

του

συστήματος

έγκαιρης

προειδοποίησης

Σχήμα 33: Άποψη παρουσίασης δεδομένων στο λογισμικό του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης.

96

Βιβλιογραφία
Agelakopoulou, T., Bassiotis, I., Metaxa, E. & Roubani-Kalantzopoulou, F. (2007). Benzene
and toluene influence with or without nitrogen dioxide on inorganic pigments of works of
art—Part II. Atmospheric Environment, 41, 2009-2018.

Allsopp, D. (2011). Worldwide wastage: the economics of biodeterioration. Microbiology
Today 38, 150–153.

Ambrose, T. & Paine, C. (2006). Museum basics, London/New York, Routledge.

ASTM (1999a). Atmospheric Analysis; Occupational Health and Safety; Protective Clothing.
Annual Book of ASTM Standards, vol. 11.03, West Conshohocken, PA.

ASTM (1999b). Building Constructions. Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.11, West
Conshohocken, PA.

Baron P.A., Willeke .K, (2001). Aerosol Measurement, second edition, Wiley-Interscience.

Baron P.A., (1994). Direct-reading instruments for aerosols. A review. Analyst. 119(1), 3540.

97

Baron P.A., Mazunder M.K. ang Cheng Y.S., (1993). Direct-reading techniques using optical
particle detection. In: Aerosol Measurements (Eds. K. Willeke and P.A. Baron). Van
Nostrand Reinhold, New York, pp. 381-409.

Borrego, S., Guiamet, P., Gómez de Saravia, S., Batistini, P., Garcia, M., Lavin, P. &
Perdomo, I. (2010). The quality of air at archives and the biodeterioration of photographs.
International Biodeterioration & Biodegradation, 64, 139-145.

Brimblecombe, .P, Blades, N., Camuffo, D., Sturaro, G., Valentino, A., Gysels, K., Van
Grieken, R., Busse, H.-J., Kim, O., Ulrych, U. and Wieser, M. (1999). The indoor
environment of a modern museum building, The Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich,
UK. Indoor Air, 9, 146-164.

Brimblecombe, P. 1990. The composition of museum atmospheres. Atmospheric
Environment. Part B. Urban Atmosphere, 24, 1-8.

Burge H. A. (1995). Bioaerosols, Lewis Publishers, Boca Raton, FL.

Camuffo, D. (1998) Microclimate for Cultural Heritage, Amsterdam, Elsevier.

Camuffo, D., Brimblecombe, P., Van Grieken, R., Busse, H.-J., Sturaro, G., Valentino, A., Bernardi,
A., Blades, N., Shooter, D., De Bock, L., Gysels, K., Wieser, M. & Kim, O. (1999). Indoor air quality
at the Correr Museum, Venice, Italy. Science of The Total Environment, 236, 135-152.

Casiglia, S., Bruno, M., Scandolera, E., Senatore, F. & Senatore, F. (2015). Influence of
harvesting time on composition of the essential oil of Thymus capitatus (L.) Hoffmanns.

98

&amp; Link. growing wild in northern Sicily and its activity on microorganisms affecting
historical art crafts. Arabian Journal of Chemistry.

Chughtai, A. R., Atteya, M. M. O., Kim, J., Konowalchuk, B. K. & Smith, D. M. (1998).
Adsorption and adsorbate interaction at soot particle surfaces. Carbon, 36, 1573-1589.

Gibson, L. T. & Watt, C. M. (2010). Acetic and formic acids emitted from wood samples and
their effect on selected materials in museum environments. Corrosion Science, 52, 172-178.

Glass Conservation [Online]. Available: http://nautarch.tamu.edu/class/anth605/File5.htm.

Cooper, C. D. and Alley, F. C. Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης (3η Έκδοση) Ελληνική
Μετάφραση. Εκδόσεις Τζιόλα (2004).

Cox, C.S. and C.M. Wathes (1995) ‘Bioaerosols Handbook’, Lewis Publishers, NY.

Godoi, R. H. M., Carneiro, B. H. B., Paralovo, S. L., Campos, V. P., Tavares, T. M., Evangelista, H.,
Van Grieken, R. & Godoi, A. F. L. 2013. Indoor air quality of a museum in a subtropical climate: The
Oscar Niemeyer museum in Curitiba, Brazil. Science of The Total Environment, 452–453, 314-320.

Godoi, R. H. M., Potgieter-Vermaak, S., Godoi, A. F. L., Stranger, M. & Grieken, R. V.
(2008). Assessment of aerosol particles within the Rubens’ House Museum in Antwerp,
Belgium. X-Ray Spectrometry, 37, 298-303.

Grzywacz, C. M. (2006). Monitoring for gaseous pollutants in Museum Environments –
Tools for Conservation, Los Angeles, 2006.

99

Gysels, K., Delalieux, F., Deutsch, F., Van Grieken, R., Camuffo, D., Bernardi, A., Sturaro, G.,
Busse, H.-J. & Wieser, M. 2004. Indoor environment and conservation in the Royal Museum of Fine
Arts, Antwerp, Belgium. Journal of Cultural Heritage, 5, 221-230.

Grau-Bové, J. & Strlič, M. (2013). Fine particulate matter in indoor cultural heritage: a
literature review. Heritage Science 1.

Hemond, H. H. and Fechner-Levy, E. J. (2000). Chemical Fate and Transport in the
Environment. Academic Press.

Hering S. V. (1995). Impactors, Cyclones, and Other Inertial and Gravitational Collectors. In
Air Sampling Instruments, B. S. Cohen and S. V. Hering (Eds.). American Conference of
Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, pp.279 – 321.

Hitchins, J., L. Morawska, R. Wolff and D. Gilbert. (2000). Concentrations of submicrometre
particles from vehicle emissions near a major road. Atmospheric Environment, Volume 34,
Issue 1 Pages 51-59.

Hochrainer D., (1985). Measurement methods for electric charges on aerosols. Annals of
Occupational Hygiene, 29, 241-249.

Jeff D. Yanosky, Phillip L. Williams and David L. MacIntosh. (2002). A comparison of two
direct-reading aerosol monitors with the federal reference method for PM2.5 in indoor air,
Atmospheric Environment, Volume 36, Issue 1, Pages 107-113.
Johnston A.M., Vincent J.H., and Jones A.D., (1985). Measurements of electric charge for
workplace aerosols. Annals of Occupational Hygiene, 29, 271-284.

100

Kavkler, K., Gunde-Cimerman, N., Zalar, P. & Demšar, A. (2015). Fungal contamination of
textile objects preserved in Slovene museums and religious institutions. International
Biodeterioration & Biodegradation, 97, 51-59.

Kigawa, R., Sano, C., Nishijima, M., Tazato, N., Kiyuna, T., Hayakawa, N., Kawanobe, W.,
Udagawa, S., Tateishi, T. & Sugiyama, J. (2013). Investigation of acetic acid bacteria isolated
from the Kitora tumulus in Japan and their involvement in the deterioration of the plaster of
the mural paintings. Studies in Conservation, 58, 30-40.

Krupińska, B., Van Grieken, R. & De Wael, K. (2013). Air quality monitoring in a museum
for preventive conservation: Results of a three-year study in the Plantin-Moretus Museum in
Antwerp, Belgium. Microchemical Journal, 110, 350-360.

Krupińska, B., Worobiec, A., Gatto Rotondo, G., Novaković, V., Kontozova, V., Ro, C.-U., Van
Grieken, R. & De Wael, K. (2012). Assessment of the air quality (NO2, SO2, O3 and particulate
matter) in the Plantin-Moretus Museum/Print Room in Antwerp, Belgium, in different seasons of the
year. Microchemical Journal, 102, 49-53.

La Nasa, J., Degano, I., Modugno, F. & Colombini, M. P. (2014). Effects of acetic acid
vapour on the ageing of alkyd paint layers: Multi-analytical approach for the evaluation of the
degradation processes. Polymer Degradation and Stability, 105, 257-264.

Lippmann M, Frampton M, Schwartz J, Dockery D, Schlesinger R, Koutrakis P, Froines J,
Nel A, Finkelstein J, Godleski J, Kaufman J, Koenig J, Larson T, Luchtel D, Liu LJS,
Oberdorster G, Peters A, Sarnat J, Sioutas C, Suh H, Sullivan J, Utell M, Wichmann E,
Zelikoff J (2003) ‘The US Environmental Protection Agency particulate matter health effects
research centers program: A midcourse report of status, progress, and plans’, Environmental
Health Perspectives, Vol. 111, pp.1074-1092.

101

Lundgren D.A., Cater L.D., Daley P.S., (1976). Aerosol mass measurements using
piezoelectric crystal sensors. In: Fine Particles (Ed., B.Y.H. Liu). Academic Press, New
York, pp. 485-510.

López-Aparicio, S., Smolík, J., Mašková, L., Součková, M., Grøntoft, T., Ondráčková, L. &
Stankiewicz, J. (2011). Relationship of indoor and outdoor air pollutants in a naturally
ventilated historical building envelope. Building and Environment, 46, 1460-1468.

Macher J. M., M. A. Chatigny, and H. A. Burge (1995). Sampling Airborne Microorganisms
and Aeroallergens. In Air Sampling Instruments, B. S. Cohen and S. V. Hering (Eds.).
American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, pp. 589 – 617

Maier, R. M., L.Pepper, I. & Gerba, C. P. (2009). Environmental Microbiology, Elsevier.

Molhave L., G. Clausen, B. Berglund, J. De Ceaurriz, A. Kettrup, T. Lindvall, A. Maroni, A.
C. Pickering, U. Risse, H. Rothweiler, B. Seifert, and M. Younes (1997). Total Organic
Compounds (TVOC) in Indoor Air Quality Investigations. Indoor Air, 7: 225-240.

Morawska, L., Congrong He, Jane Hitchins, Kerrie Mengersen and Dale Gilbert.
Characteristics of particle number and mass concentrations in residential houses in Brisbane,
Australia . Atmospheric Environment, Volume 37, Issue 30, September 2003, Pages 41954203.

Morris, M. A., Young, M. A. & Molvig, T. A. W. (1964). The effects of air pollution on
cotton. Textile Research, 34, 563–564.

102

Nagda, N. L. and Rector, H. E. (2001). Instruments and Methods for Measuring Indoor Air
Quality. Εμπεριέχεται στον τόμο Spengler, J. D., Samet, J. M. and McCarthy, J. F. Indoor Air
Quality Handbook. McGraw-Hill.

Nevalainen, A., J. Pastuszka, F. Liebhaber and K. Willeke (1991) ‘Performance of Bioaerosol
Samplers: Collection Characteristics and Sampler Design Considerations’, Atmospheric
Environment, Vol. 26A, pp. 531-540.

Pavlogeorgatos, G. (2003). Environmental parameters in museums. Building and
Environment, 38, 1457-1462.

Pawliszyn J. (1997). Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, John Wiley & Sons,
New York.

Pepper, I. L. & Dowd, S. E. (2009). Chapter 5 - Aeromicrobiology. In: Maier, R. M., Pepper,
I. L. & Charles P. Gerba (eds.) Environmental Microbiology (Second Edition). San Diego:
Academic Press.

Piñar, G., Ripka, K., Weber, J. & Sterflinger, K. (2009). The micro-biota of a sub-surface
monument the medieval chapel of St. Virgil (Vienna, Austria). International Biodeterioration
& Biodegradation, 63, 851-859.

Proietti, A., Panella, M., Leccese, F. & Svezia, E. 2015. Dust detection and analysis in museum
environment based on pattern recognition. Measurement, 66, 62-72.

Pui D. Y. H. and D. L. Swift (1995). Direct-Reading Instruments for Airborne Particles. In
Air Sampling Instruments, B. S. Cohen and V. S. Hering (Eds.). American Conference of
Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, pp. 337 – 368.

103

Rader D.J.and O’Hern T.J., (1993). Optical direct-reading techniques: in situ sensing. In:
Aerosol Measurements (Eds. K. Willeke and P.A. Baron). Van Nostrand Reinhold, New
York, pp. 345-380.

Ross, M.A., Curtis L., Scheff P.A., Hryhorczuk D.O., Ramakrishnan V., Wadden R.A.,
Persky, V.W. (2000) ‘Association of asthma symptoms and severity with indoor bioaerosols’,
Allergy, Vol. 55, pp. 705-711.

Ruzer, L. S. and Harley, N. H. (Εκδότες) (2005). Aerosols Handbook – Measurement,
Dosimetry and Health Effects. CRC Press.

Sachweh B., H. Umhauer, F. Ebert, H. Buttner, R. Friehmalt, (1998). In situ optical particle
counter with improved coincidence error correction for number concentrations up to 10 7
particles cm-3, J. Aerosol Sci., 29, 1075-1086.

Saichana, N., Matsushita, K., Adachi, O., Frébort, I. & Frebortova, J. (2015). Acetic acid
bacteria: A group of bacteria with versatile biotechnological applications. Biotechnology
Advances, 33, 1260-1271.

Santis, F. D., Palo, V. D. & Allegrini, I. (1992). Determination of some atmospheric
pollutants inside a museum: relationship with the concentration outside. The Science of the
Total Environment, 127, 211-223.

Spengler, J. D., Samet, J. M. and McCarthy, J. F. Indoor Air Quality Handbook. McGrawHill (2001).

104

Schieweck, A. & Salthammer, T. (2011). Indoor air quality in passive-type museum
showcases. Journal of Cultural Heritage, 12, 205-213.

Sciurpi, F., Carletti, C., Cellai, G. & Pierangioli, L. (2015). Environmental monitoring and
microclimatic control strategies in “La Specola” museum of Florence. Energy and Buildings,
95, 190-201.

Siegesmund, S., Weiss, T. & Vollbrecht, A. (2002). Natural stone, weathering phenomena,
conservation strategies and case studies. Geological Society, 30, 1-7.

Sung, W. P., Tsai, T. T., Wu, M. J., Wang, H. J. & Surampalli, R. Y. (2011). Removal of
Indoor Airborne Bacteria by Nano-Ag/TiO2 as Photocatalyst: Feasibility Study in Museum
and Nursing Institutions. Journal of Environmental Engineering, 137, 163-170.

Sterflinger, K. (2010). Fungi: Their role in deterioration of cultural heritage. Fungal Biology
Reviews, 24, 47-55.

Sterflinger, K. & Piñar, G. (2013). Microbial deterioration of cultural heritage and works of
art — tilting at windmills? Applied Microbiology and Biotechnology, 97, 9637-9646.

Tétreault, J., Cano, E., van Bommel, M., Scott, D., Dennis, M., Barthés-Labrousse, M-G.,
Minel, L., and Robbiola, L (2003). Corrosion of Copper and Lead by Formaldehyde, Formic
and Acetic Acid Vapours. Studies in Conservation 47 247-250.

Turco, R. P. Earth Under Siege. From Air Pollution to Global Change. Oxford University
Press (2002).

105

US Environmental Protection Agency (USEPA) (1988). Compendium of Methods for the
Determination of Toxic Organic Compounds in Ambient Air, U. S. Environmental Protection
Agency, Research Triangle Park, NC.

US Environmental Protection Agency (USEPA) (1990a). Technical Assistance Document for
Sampling and Analysis of Toxic Organic Compounds in Ambient Air. EPA/600/8-90/005,
Atmospheric Research and Exposure Assessment Laboratory, U. S. Environmental Protection
Agency, Research Triangle Park, NC.

US Environmental Protection Agency (USEPA) (1990b). Compendium of Methods for the
Determination of Toxic Organic Compounds in Indoor Air. Report no. EPA/600/4-90/010. U.
S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Research
Triangle Park, NC.
Zhang Z. M., J. Yang and J. Pawliszyn (1994). Solid Phase Microextraction: A New SolventFree Alternative for Sample Preparation, Analytical Chemistry, 66:844A-853A.

Ward M.D. and Buttry D.A., (1990). In situ interfacial mass detection with piezoelectric
transdusers, Science, 249, 1000-1007.

Wiener R. W. και Rodes C. E. (2001). Indoor Aerosols and Exposure Assessment.
Εμπεριέχεται στο Βιβλίο Aerosol Measurement: Principles Techniques and Applications.
Εκδότες P. A. Baron και K. Willeke. Wiley InterScience Inc.

Woebkenberg M. L. and C. S. ΜcCammon (1995). Direct-Reading Gas and Vapor
Instruments. In Air Sampling Instruments, B. S. Cohen and V. S. Hering (Eds.). American
Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, pp. 439 – 510.

106

Wolkoff P. (1995). Volatile Organic Compounds-Sources, Measurements, Emissions, and
Their Impact on Indoor Air Quality. Indoor Air, Supplement 3, pp. 1-73.

Whitmore, P. M. & Cass, G. R. (1988). The ozone fading of traditional Japanese colorants.
Studies in Conservation, 33, 29-40.

World Health Organisation (2002). Guidelines for Concentration and Exposure-Response
Measurements of Fine and Ultra Fine Particulate Matter for use in Epidemiological Studies.
World Health Organisation, Geneva, 2002.

Worobiec, A., Samek, L., Krata, A., Van Meel, K., Krupinska, B., Anna Stefaniak, E., Karaszkiewicz,
P. & Van Grieken, R. (2010). Transport and deposition of airborne pollutants in exhibition areas
located in historical buildings–study in Wawel Castle Museum in Cracow, Poland. Journal of Cultural
Heritage, 11, 354-359.

Worobiec, A., Samek, L., Karaszkiewicz, P., Kontozova-Deutsch, V., Stefaniak, E. A., Van
Meel, K., Krata, A., Bencs, L. & Van Grieken, R. (2008). A seasonal study of atmospheric
conditions influenced by the intensive tourist flow in the Royal Museum of Wawel Castle in
Cracow, Poland. Microchemical Journal, 90, 99-106.

Vallero, D. A. (2007). Effects on Materials and Structures. In: Vallero, D. A. (ed.) Fundamentals of
Air Pollution (Fourth Edition). Burlington: Academic Press.

Vincent J.H. (1995). Aerosol science for industrial hygienists, Pergamon.

Vincent J.H., (1986). Industrial hygiene implications of the static electrification of workplace
aerosols. Journal of Electrostatics, 18, 113-145.

107

Karagiannidou, E. (2008). Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Αντικειμένων
Ιστορικής Αξίας.

Κατσίβελα, Ε. (2011). Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί και αιωρούμενα σωματίδια
στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Τ.Ε.Ι.
Κρήτης Ενημέρωση, Τεύχος 7, 64-73.

Κουϊμτζής, Θ., Φυτιανός, Κ. & Σαμάρα-Κωνσταντίνου, Κ. 1998. Χημεία Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκη University Studio Press.

Λαζαρίδης, Μ. (2010). Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας. Εκδόσεις
Τζιόλα.

Σεργίδου, Δ. 2015. Σημειώσεις μαθήματος Ενεργειακή Αειφορία στο Δομημένο Περιβάλλον,
Τεχνολογικο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

108

