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Περίληψη 
 
Το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η παρακολούθηση της 

συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων και η αποτίµηση της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας 
της Αθήνας από την παρουσία τους.  Η ερευνητική αυτή προσπάθεια έγινε στα πλαίσια των 
επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρεσβεύει την αναβάθµιση της ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού αέρα των πόλεων των Κρατών µελών της. 
Προκειµένου να µελετηθούν οι συγκεντρώσεις των κλασµάτων ΡΜ1 και ΡΜ2,5 πραγµατοποιήθηκε 

µια σειρά δειγµατοληψιών από τις 16 Απριλίου έως τις 16 Ιουνίου 2005 στο σταθµό της οδού 
Αριστοτέλους, στο κτήριο του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.  Οι δειγµατοληψίες έγιναν επί 
24ώρου βάσεως µε τη βοήθεια δύο παράλληλων δειγµατοληπτών για την παρακολούθηση των ΡΜ1 
και ΡΜ2,5 αντιστοίχως. 
Η µέση συγκέντρωση των ΡΜ2,5 βρέθηκε ίση µε 23,55 µg/m3, για τα ΡΜ1 ίση µε 20,52 µg/m3, και 

για τα ΡΜ(2,5-1) προσδιορίστηκε έµµεσα και βρέθηκε ίση µε 1,70 µg/m3. Παρατηρήθηκε µεγάλη 
συνεισφορά του κλάσµατος ΡΜ1 στο κλάσµα ΡΜ2,5, µε τον λόγο PM1/PM2,5 να είναι ίσος µε 0,93 
(µέση τιµή).  Η µέση τιµή της συγκέντρωσης των ΡΜ1 για τις καθηµερινές βρέθηκε ίση µε 20.00 
µg/m3, ενώ για τα Σαββατοκύριακα ίση µε 19.15µg/m3.  Παρατηρήθηκε, δηλαδή, µια µείωση της 
τάξης του 4.26%.   Αντίστοιχα για τα ΡΜ2,5, για τις καθηµερινές η µέση τιµή της συγκέντρωσης 
βρέθηκε ίση µε 26.05 µg/m3, ενώ για τα Σαββατοκύριακα ίση µε 18.56µg/m3.  Παρατηρήθηκε, 
δηλαδή, µια µείωση της τάξης του 28.76%.  Από τις µεταξύ τους συσχετίσεις προέκυψε ότι τα 
σωµατίδια ΡΜ2,5 παρουσιάζουν πολύ καλό συντελεστή γραµµικής συσχέτισης µε τα ΡΜ1 (0,97). 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µελέτη χωρικής διακύµανσης  των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων 

ΡΜ1 µεταξύ της οδού Αριστοτέλους και του σταθµού της Λυκόβρυσης, και διαπιστώθηκε ότι οι 
δύο αυτές περιοχές συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό ως προς το συγκεκριµένο ρύπο.  Πιο 
συγκεκριµένα ο συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε ίσος µε 0.74.  Η µέση τιµή των συγκεντρώσεων 
των ΡΜ1 στη Λυκόβρυση είναι ίση µε 15.1µg/m3 (για τις κοινές ηµέρες µέτρησης), ενώ για την οδό 
Αριστοτέλους είναι ίση µε 21.4µg/m3.  ∆ιαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις ΡΜ1 στην οδό 
Αριστοτέλους είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στη Λυκόβρυση.   
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση της διεθνούς κατάστασης ως προς την ατµοσφαιρική 

ποιότητα και στη συνέχεια σύγκριση µε τα δεδοµένα της οδού Αριστοτέλους.  Η διερεύνηση αυτή 
έδειξε ότι τόσο η µέση τιµή των ΡΜ2,5 (23,55 µg/m3) όσο και η µέση τιµή των ΡΜ1 (20,52 
µg/m3)που µετρήθηκαν στην Αθήνα είναι αρκετά κοντά στις αντίστοιχες τιµές που µετρήθηκαν σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις µε παρόµοια χαρακτηριστικά (π.χ. αστικά κέντρα). 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες αναπτύσσονται συνεχώς µε ολοένα αυξανόµενους ρυθµούς.  
Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες λαµβάνουν χώρα καθηµερινά σε 
όλα τα µήκη και τα πλάτη της υφηλίου.  Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως σκοπό να ικανοποιούν 
τις βασικές καθηµερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, όπως για παράδειγµα την εξασφάλιση 
τροφής, τη µετακίνηση, την εκποίηση και τη µεταφορά εµπορευµάτων και αγαθών, την ανάγκη για 
θέρµανση και ψύξη, την ένδυση κλπ.  Οι δραστηριότητες, όµως, αυτές συνεπάγονται 
σηµαντικότατες συνέπειες για το περιβάλλον, τα οικοσυστήµατα και την ανθρώπινη υγεία.  Μια απ’ 
αυτές τις συνέπειες είναι και η υποβάθµιση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, εξαιτίας της 
ρύπανσης που προκαλείται, κυρίως, από την καύση ορυκτών καυσίµων.  Η τελευταία αποτέλεσε και 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται το οικοδόµηµα της ανάπτυξης, της 
προόδου και της ευηµερίας των ανθρώπινων κοινωνιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων.  
Ειδικότερα, από την βιοµηχανική επανάσταση και µετά η καύση ορυκτών καυσίµων κάνει εφικτή 
την παροχή στον άνθρωπο, όλων εκείνων των αγαθών που σήµερα θεωρούνται αυτονόητα και 
χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής.  Εκτός, όµως, από τα οφέλη αυτά η τεχνολογία της 
καύσης συνεπάγεται σηµαντική περιβαλλοντική ρύπανση, εξαιτίας της έκλυσης αερίων ρύπων,  µια 
από τις σηµαντικότερες κατηγορίες των οποίων αποτελούν τα αιωρούµενα σωµατίδια.   

Με τον όρο αιωρούµενα σωµατίδια νοούνται τα σωµατίδια εκείνα τα οποία βρίσκονται στον 
αέρα και έχουν µέγεθος αρκετά µικρό ώστε να παραµείνουν σε αιώρηση για αρκετά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.  Τα σωµατίδια αυτά µπορούν να είναι είτε στερεά ή υγρά, και δεν αποτελούνται από µια 
µόνο χηµική ένωση, αλλά αντίθετα από εκατοντάδες εξ’ αυτών.  Αν και το πρόβληµα της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης άρχισε να διαφαίνεται από πολύ νωρίς, η ποιότητα του ατµοσφαιρικού 
αέρα αποτέλεσε θυσία στο όνοµα της ανάπτυξης και της ευηµερίας, αφού στη µεγαλύτερη 
πλειοψηφία της η διεθνής κοινότητα παρέµεινε αµέτοχη για δεκαετίες.  Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
1952 στο Λονδίνο σηµειώθηκε επεισόδιο ατµοσφαιρικής ρύπανσης, εξαιτίας του οποίου  
σηµειώθηκαν περίπου 4000 θάνατοι.  Το επεισόδιο αυτό αφορούσε κυρίως σωµατιδιακή ρύπανση 
και χαρακτηρίστηκε ως αιθαλοµίχλη.  Από τον όρο αυτό γίνεται κατανοητό ότι το φαινόµενο ήταν 
ορατό µε γυµνό οφθαλµό.  Ακριβώς το γεγονός αυτό αποτελεί µια σηµαντική διαφοροποίηση των 
αιωρούµενων σωµατιδίων από τους άλλους αέριους ρύπους.  Αν και πολλά σωµατίδια είναι τόσο 
µικρά ώστε να µπορούν να ανιχνευθούν µόνο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, κάποια 
άλλα έχουν το κατάλληλο µέγεθος και χρώµα ώστε να γίνονται αντιληπτά µε γυµνό µάτι. 

Η πρώτη επίσηµη και συγκροτηµένη κίνηση για την θέσπιση κριτηρίων ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού αέρα έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής.  Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι η σηµασία και ο ρόλος των σωµατιδιακών ρύπων 
αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς, είναι το ότι σ’αυτήν τη πρώτη προσπάθεια τα αιωρούµενα σωµατίδια 
συγκαταλέγησαν ανάµεσα στους 6 ρύπους-κριτήρια για την ατµοσφαιρική ρύπανση. 
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Από τότε µέχρι σήµερα έχει γίνει τεράστια πρόοδος στα ζητήµατα που αφορούν τη φύση των 
αιωρούµενων σωµατιδίων, τις πηγές εκποµπής τους, τις επιπτώσεις που προκαλούν στον άνθρωπο 
και τα οικοσυστήµατα, καθώς και τη µέτρηση και την παρακολούθησή τους.  Έχουν θεσπιστεί 
κριτήρια ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και όρια τα οποία αφορούν ξεχωριστές κατηγορίες 
σωµατιδίων, και τα οποία επανεξετάζονται και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
προκειµένου να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ατµοσφαιρικές συνθήκες οι οποίες εξελίσσονται 
ταχύτατα.  Οι τελευταίες χειροτερεύουν συνεχώς εξαιτίας της επέκτασης των αστικών κέντρων, του 
αυξανόµενου καταναλωτισµού, αλλά και της κυκλοφορίας ολοένα και περισσότερων οχηµάτων 
στους δρόµους διεθνώς.  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σήµερα στους δρόµους της Αθήνας 
κυκλοφορούν δύο αυτοκίνητα ανά τετραµελή οικογένεια, δηλαδή ένα για κάθε δύο κατοίκους, 
σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Ένωσης Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.   

Βασικό αποτέλεσµα της παραπάνω προόδου αποτελεί η κατηγοριοποίηση των αιωρούµενων 
σωµατιδίων σε σχέση µε τη διεισδυτικότητά τους στον ανθρώπινο οργανισµό και τις βλάβες που 
προκαλούν.  Ενώ αρχικά οι πρώτες µετρήσεις αφορούσαν τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, 
σταδιακά αυτά αντικαταστάθηκαν από τα σωµατίδια ΡΜ10.  Τα τελευταία έχουν αεροδυναµική 
διάµετρο µέχρι και 10µm.  Τα σωµατίδια µε µεγαλύτερη διάµετρο δεν µπορούν να εισέλθουν στο 
ανθρώπινο αναπνευστικό σύστηµα, και για γι’αυτό τα ΡΜ10 καλούνται και εισπνεύσιµα σωµατίδια.  
Μια άλλη κατηγορία αιωρούµενων σωµατιδίων που µελετώνται από τη διεθνή επιστηµονική 
κοινότητα είναι αυτά που έχουν αεροδυναµική διάµετρο µέχρι και 2,5µm, τα λεγόµενα ΡΜ2,5.  Τα 
σωµατίδια αυτά έχουν µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στον ανθρώπινο οργανισµό, και κατά συνέπεια 
προκαλούν σηµαντικότατες βλάβες.  Οι πρώτες οριακές τιµές θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ το 1997, και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδιδε επί σειρά ετών οδηγίες για την παρακολούθησή τους µε σκοπό τη 
συλλογή στοιχείων (χρονοσειρών) για τη θέσπιση ορίων.  Οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν στην 
εξέταση των σωµατιδίων αεροδυναµικής διαµέτρου µέχρι και 1µm (ΡΜ1).  Τα σωµατίδια αυτά 
είναι άκρως επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισµό εξαιτίας της µεγάλης διεισδυτικότητάς τους, 
και γι’αυτό γίνεται προσπάθεια παρακολούθησής τους διεθνώς.  Στα πλαίσια της προσπάθειάς 
αυτής κινείται και η παρούσα εργασία.  Πιστεύεται ότι σε µερικά χρόνια η επιστηµονική κοινότητα 
θα έχει στα χέρια της επαρκή στοιχεία για τη θέσπιση οριακών τιµών.  Βέβαια τα τελευταία είναι 
ενδεικτικά, αφού δεν υπάρχει τιµή συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων κάτω από την οποία να 
µην προκαλούνται βλάβες στον ανθρώπινο οργανισµό και τα οικοσυστήµατα.  Γίνεται, λοιπόν, 
αντιληπτό το γεγονός ότι η συγκέντρωση των σωµατιδιακών ρύπων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
χαµηλότερη. 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια αποτελούν καταστρεπτικό παράγοντα για το φυσικό περιβάλλον, 
αφού επηρεάζουν το κλίµα, µειώνουν την ορατότητα φθείρουν τα υλικά, και επιβαρύνουν τον 
ανθρώπινο οργανισµό.  Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι επιβάλλεται ο περιορισµός της 
συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, µε σκοπό τον περιορισµό των 
παραπάνω συνεπειών.  Για να γίνει, όµως, αυτό πρέπει να περιοριστούν οι ανθρωπογενείς εκποµπές 
αφού σ’ αυτές οφείλεται το µεγαλύτερο ποσοστό σωµατιδιακής ρύπανσης.  
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Το φαινόµενο της σωµατιδιακής ρύπανσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκο αφού επηρεάζεται από 
µια πλειάδα παραµέτρων, όπως είναι οι πηγές εκποµπής (στατικές και κινητές), ο τρόπος 
σχηµατισµού τους, οι µηχανισµοί δράσεις τους, οι µετεωρολογικές συνθήκες, η µορφολογία του 
εδάφους κλπ.  Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό το γεγονός ότι η µελέτη και παρακολούθησή τους απαιτεί 
συνεχή προσπάθεια έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν και να διευκρινιστούν όλα τα παραπάνω, µε σκοπό 
να ληφθούν µέτρα και να µετριαστούν οι επιπτώσεις τους.  Αν και η προσπάθεια που λαµβάνει 
χώρα διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες είναι αρκετά σηµαντική, πρέπει να γίνει κατανοητό το ότι 
χρειάζεται εντατικοποίηση αυτής µε σκοπό την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής σωµατιδιακής 
ρύπανσης.  Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής κινείται και η παρούσα εργασία µέσω της οποίας 
επιχειρείται η παρακολούθηση της συγκέντρωσης των σωµατιδιακών ρύπων ΡΜ2,5 και ΡΜ1 στο 
κέντρο της Αθήνας. 
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2. Αιωρούµενα Σωµατίδια 
 

Για την κατανόηση της φύσης, των ιδιοτήτων, αλλά και των φαινοµένων που συνοδεύουν τα 
αιωρούµενα σωµατίδια, απαιτείται αρχικά να αναπτυχθούν οι γενικές έννοιες που αφορούν τα 
τελευταία, να δοθούν οι σχετικοί ορισµοί, καθώς και να γίνει µια πρώτη ταξινόµηση σε κατηγορίες, 
έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσµατική η διεξοδική µελέτη τους. 
 
 
2.1. Γενικές Έννοιες και Ορισµοί 
 

Σωµατιδιακή Ύλη (Particulate Matter, PM): Με τον όρο αυτό περιγράφονται τα διεσπαρµένα 
στον αέρα, στερεά και υγρά σωµατίδια, µε µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό των απλών µορίων 
(περίπου 2x10-4 µm σε διάµετρο), αλλά µικρότερο από 500µm.  Αναφέρονται, επίσης, και ως 
αιωρούµενα σωµατίδια (suspended particles), ή απλά ως σωµατίδια [1,2]. 
 

Αερολύµατα (Aerosols): Ονοµάζονται τα κολλοειδή συστήµατα όπου κάποια αέρια, υγρή, ή 
στερεά ουσία κολλοειδών διαστάσεων βρίσκεται διασκορπισµένη µέσα σε αέριο µέσο διασποράς.  
Στην πραγµατικότητα η περίπτωση διασποράς αερίου σε αέριο γίνεται εφικτή µόνο σε µεγάλη 
κλίµακα όπως για παράδειγµα στην ατµόσφαιρα.  Η τελευταία θεωρείται αερόλυµα όπου, εξαιτίας 
διαφορών στη θερµοκρασία και τη συγκέντρωση, είναι δυνατόν να γίνει η παραδοχή ότι τµήµατα 
αέρα µεγαλύτερης πυκνότητας είναι διασκορπισµένα µέσα στον αέρα σε κολλοειδείς διαστάσεις. 
   Κατά συνέπεια ως ατµοσφαιρικά αερολύµατα νοούνται τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια κολλοειδών 
διαστάσεων.  Τα ατµοσφαιρικά αερολύµατα αποτελούνται από στερεά ή υγρά σωµατίδια µεγέθους 
µικρότερου από 100µm [3]. 
 

Αιθάλη (Fume): Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα µικρά, στερεά σωµατίδια τα οποία 
σχηµατίζονται από στοιχειακό άνθρακα, καθώς και από τη συµπύκνωση ατµών στερεών υλικών.  
Τα τελευταία είναι συνήθως οξείδια µετάλλων, όπως για παράδειγµα τα οξείδια του µολύβδου και 
του ψευδαργύρου.  Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 0,03 έως 1µm. 
 

Σκόνη (Dust):  Είναι τα µικρά στερεά σωµατίδια που προκύπτουν από τη θραύση µεγαλύτερων 
µαζών κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών όπως για παράδειγµα σύνθλιψη, τριβή, έκρηξη κλπ.  
Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 1 έως 10000µm.  Με τον όρο σκόνη συνήθως νοούνται σωµατίδια 
φυσικής και πιο συγκεκριµένα γεωλογικής προέλευσης.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο η αιθάλη όσο 
και η σκόνη σχηµατίζονται από τη διασπορά στερεών σωµατιδίων σε αέριο µέσο, και η µοναδική 
τους διαφορά έγκειται στο µέγεθος των διεσπαρµένων σωµατιδίων. 
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Καπνός (Smoke): Είναι τα µικρά στερεά σωµατίδια που προκύπτουν από την ατελή καύση υλών, 
όπως το κάρβουνο και το ξύλο.  Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 0,5 έως 1µm. 

Ιπτάµενη Τέφρα (Fly Ash): Με τον όρο αυτό περιγράφονται τα µικρά, ορυκτά σωµατίδια που 
διαφεύγουν από τις καπνοδόχους κατά τη καύση ορυκτών καυσίµων.  Η σύσταση της ιπτάµενης 
τέφρας εξαρτάται από το είδος του καυσίµου.  Τα κύρια συστατικά της είναι οξείδια του αργιλίου, 
του ασβεστίου, του πυριτίου, και του σιδήρου, καθώς και ιχνοστοιχεία όπως Mg, S, Ti, Na, K.  Το 
µέγεθός τους κυµαίνεται από 1 έως 100µm [3,4,5]. 
 

Οµίχλη (Mist): Με τον όρο αυτό περιγράφονται τα υγρά σωµατίδια ή σταγονίδια που 
δηµιουργούνται από τη συµπύκνωση ατµών.  Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 0,1 έως 10µm. 
 

Spray: Είναι τα υγρά σωµατίδια που µορφοποιούνται από το ράντισµα υγρών, όπως τα 
παρασιτοκτόνα και τα φυτοφάρµακα.  Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 10 έως 1000µm [15,20]. 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οµίχλη και το Spray σχηµατίζονται, όπως φαίνεται και από τα 
παραπάνω από τη διασπορά υγρών σωµατιδίων σε αέριο µέσο, ονοµάζονται υγρά αερολύµατα, και 
µοναδική τους διαφορά είναι το µέγεθος των διεσπαρµένων σωµατιδίων.  Στα ατµοσφαιρικά υγρά 
αερολύµατα και στην ατµόσφαιρα, η µάζα των συµπυκνωµένων υδρατµών πάνω από το έδαφος, 
υπό τη µορφή ορατής συγκέντρωσης παγοκρυστάλλων ή υγροσταγονιδίων ονοµάζεται νέφος 
(cloud), ή σύννεφο.  Ο µετεωρολογικός όρος οµίχλη (fog) υποδηλώνει την ύπαρξη νέφους σε µικρή 
απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους, και µε πυκνότητα τέτοια ώστε η ορατότητα σε οριζόντια 
διεύθυνση να είναι µικρότερη από 1000 µέτρα.  Στην περίπτωση που η ορατότητα είναι µεγαλύτερη 
των 1000 µέτρων το αερόλυµα ονοµάζεται αχλύς (haze).  Το µέγεθος των σωµατιδίων των νεφών 
κυµαίνεται από 30 έως 80µm [18]. 

Τα υγρά σωµατίδια που έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από 100µm έχουν ελάχιστο χρόνο αιώρησης 
στην ατµόσφαιρα και ταυτίζονται µε τα ορατά φαινόµενα της βροχής (µε µέγεθος άνω των 500µm), 
και της ψιχάλας (drizzle) για µικρότερα µεγέθη. 
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2.2 Κατάταξη των Αιωρούµενων Σωµατιδίων 
 

Η κατάταξη των αιωρούµενων σωµατιδίων και η ταξινόµησή τους σε διάφορες κατηγορίες 
γίνεται µε τη βοήθεια τριών, κυρίως, κριτηρίων: τον τρόπο σχηµατισµού τους, το µέγεθός τους, και 
τη διεισδυτικότητα στον ανθρώπινο οργανισµό. 
 
 
2.2.1 Κατάταξη µε κριτήριο τον τρόπο σχηµατισµού 
 

Τα σωµατίδια διακρίνονται σε πρωτογενή και δευτερογενή ανάλογα µε την προέλευσή τους, η 
οποία µπορεί να είναι είτε από πρωτογενείς πηγές, ή από δευτερογενείς διεργασίες αντίστοιχα. 

Ως  πρωτογενή σωµατίδια χαρακτηρίζονται τα σωµατίδια τα οποία εκπέµπονται απευθείας από 
τις διάφορες πηγές.  Γενικά, οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις τους είναι ανάλογες προς τις 
εκπεµπόµενες ποσότητες.  Μια πολύ σηµαντική κατηγορία πρωτογενών σωµατιδίων είναι τα 
προερχόµενα από την θραύση µεγαλύτερων µαζών και την επαναιώρηση των θραυσµάτων από τον 
αέρα.  Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ενώ η κύρια µάζα των σωµατιδίων αυτών αποτελείται από 
σωµατίδια µεγέθους µεγαλύτερου του 1µm, η κατ’ αριθµό κατανοµή τους παρουσιάζει µέγιστο 
µεταξύ των 0,1 και 1µm. 

Η παραπάνω κατηγορία πρωτογενών σωµατιδίων υπόκειται σε ελάχιστες διεργασίες 
µετασχηµατισµού µετά την εκποµπή τους.  Συσσωµατώνονται µεταξύ τους δύσκολα, εξαιτίας του 
µεγάλου τους µεγέθους, ενώ αντίθετα αναµιγνύονται µε άλλα συστατικά, µέσω διεργασιών 
µεταφοράς µάζας στην αέρια φάση. 

Μια ακόµα σηµαντικότατη κατηγορία πρωτογενών σωµατιδίων είναι τα σωµατίδια στοιχειακού 
άνθρακα, τα οποία σχηµατίζονται από διεργασίες καύσης.  Κατά την εκποµπή τους έχουν µέγεθος 
το οποίο κυµαίνεται από 5 έως 20nm, αλλά συσσωµατώνονται γρήγορα σχηµατίζοντας έτσι 
µεγαλύτερες µάζες.  Στη συνέχεια υπό την επίδραση τριχοειδών δυνάµεων από ατµούς που 
συµπυκνώνονται επί των σωµατιδίων, µεταπίπτουν σε πιο σύνθετες δοµές µεγέθους αρκετών 
δεκάδων nm [6].   

Ως ∆ευτερογενή Σωµατίδια χαρακτηρίζονται τα σωµατίδια εκείνα τα οποία σχηµατίζονται 
δευτερογενώς στην ατµόσφαιρα, από τη µετατροπή αερίων, τα οποία εκπέµπονται πρωτογενώς από 
διάφορες πηγές.  Οι κυριότερες πρόδροµες ενώσεις των δευτερογενών σωµατιδίων είναι το 
διοξείδιο του θείου, η αµµωνία, καθώς και τα οξείδια του αζώτου.  Για να λάβει χώρα η µετάπτωση 
µιας αέριας ένωσης σε υγρή ή στερεά µορφή πρέπει η συγκέντρωσή της στην αέρια φάση να 
υπερβαίνει την τάση ατµών της.  Οι συνθήκες που, λοιπόν, που ικανοποιούν την παραπάνω 
προϋπόθεση επιτρέποντας σε µια τέτοια µετάπτωση να λάβει χώρα στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον, 
δηµιουργούνται κατά τη διεξαγωγή των παρακάτω διεργασιών: 

• Χηµικές αντιδράσεις που οδηγούν στην αύξηση της συγκέντρωσης αερίων ενώσεων µε 
χαµηλές τάσεις ατµών, όπως για παράδειγµα: ΝΟ2 + ΟΗ˙→ΗΝΟ3 

• Ελάττωση της θερµοκρασίας η οποία οδηγεί σε ελάττωση της τάσης ατµών 
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• Σχηµατισµός πολυδιεσπαρµένου αερολύµατος, οπότε η τάση ατµών των απλών ενώσεων 
πάνω από το αερόλυµα µειώνεται από την παρουσία άλλων ενώσεων στο αερόλυµα 
(Νόµος Raoult) 

Επιπλέον, ένας αρκετά µεγάλος αριθµός πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic 
Compounds) δύνανται να µετασχηµατισθούν σε σωµατίδια, µέσω έντονων φωτοχηµικών 
αντιδράσεων. 

Μια ουσιαστική διαφορά των δευτερογενών από τα πρωτογενή σωµατίδια είναι το γεγονός ότι 
οι συγκεντρώσεις των δευτερογενών σωµατιδίων συνήθως δεν είναι ανάλογες προς τις 
εκπεµπόµενες ποσότητες των πρόδροµων ενώσεων, αντίθετα µε τις συγκεντρώσεις των πρωτογενών 
σωµατιδίων οι οποίες είναι συνήθως ανάλογες µε τις εκπεµπόµενες ποσότητες.  Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι η ελάττωση του ρυθµού σχηµατισµού µπορεί να καθορίζεται και από άλλους 
παράγοντες εκτός από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ουσιών.  Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να 
είναι η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία κλπ. 

Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ενώ η σκόνη που επαναιωρείται από το έδαφος ανήκει στα 
πρωτογενή σωµατίδια, διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό δευτερογενών 
σωµατιδίων.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το νιτρικό αµµώνιο, το οποίο περιέχεται στα 
λιπάσµατα και είναι δυνατόν να εξατµιστεί σε αµµωνία και νιτρικό οξύ, συµβάλλοντας έτσι στο 
σχηµατισµό δευτερογενών σωµατιδίων.  Το µέγεθος των δευτερογενών σωµατιδίων κυµαίνεται από 
0,1 έως 1µm [6,7].     

 
 

2.2.2 Κατάταξη µε κριτήριο το µέγεθος 
 

Μια από τις ιδιαιτερότητες των σωµατιδίων είναι οτι δεν έχουν µόνο ένα συγκεκριµένο σχήµα 
και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η έκφραση κοινής παραµέτρου µεγέθους.  Έτσι, λοιπόν, στις 
κατανοµές κατά µέγεθος ως κριτήριο κατάταξης χρησιµοποιείται η «ισοδύναµη διάµετρος» του 
σωµατιδίου.  Ο προσδιορισµός της ισοδύναµης διαµέτρου ενός σωµατιδίου γίνεται µε διάφορους 
τρόπους, οι συνηθέστεροι εκ των οποίων είναι ο γεωµετρικός προσδιορισµός (µε τη βοήθεια της 
ηλεκτρονικής ή οπτικής µικροσκοπίας), ο προσδιορισµός από τη σκέδαση που προκαλεί στο φως το 
σωµατίδιο, καθώς και ο προσδιορισµός από τις φυσικές ιδιότητες του σωµατιδίου όπως είναι η 
ηλεκτρική ευκινησία, η ταχύτητα εναπόθεσης και η αεροδυναµική του συµπεριφορά.  Με άλλα 
λόγια εξαιτίας του γεγονότος οτι η ισοδύναµη διάµετρος αποτελεί µια συµβατική έννοια, ο 
προσδιορισµός δεν γίνεται µε άµεσο τρόπο αλλά µε έµµεσο, και βασίζεται στις φυσικές ιδιότητες 
του σωµατιδίου. 

Ο πλέον συνήθης τρόπος είναι ο προσδιορισµός της ισοδύναµης διαµέτρου µε κριτήριο τη 
φυσική συµπεριφορά του σωµατιδίου.  Πιο συγκεκριµένα συνήθως χρησιµοποιείται είτε η 
διάµετρος Stokes (Dp), ή η αεροδυναµική διάµετρος (Da).  Ο ορισµός της διαµέτρου Stokes 
βασίζεται στον προσδιορισµό της αντίστασης που εµφανίζεται πάνω σ’ ένα σωµατίδιο όταν αυτό 
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κινείται µέσα σ’ ένα ρευστό, µε διαφορετική ταχύτητα.  Τα σωµατίδια που έχουν την ίδια διάµετρο 
Stokes και την ίδια πυκνότητα, έχουν και την ίδια ταχύτητα εναπόθεσης. 

Η αεροδυναµική διάµετρος εξαρτάται από την πυκνότητα του σωµατιδίου και ορίζεται ως «η 
διάµετρος σφαίρας µοναδιαίας πυκνότητας (ρρ=1gr/cm3), η οποία έχει την ίδια οριακή ταχύτητα 
πτώσης στον ακίνητο αέρα µε το υπό εξέταση σωµατίδιο».  Η αεροδυναµική διάµετρος ενός 
σωµατιδίου συσχετίζεται προσεγγιστικά µε τη διάµετρο Stokes, µε τη βοήθεια της εξίσωσης 1.1. 

 
2/1)( ppa pDD ×=  Εξίσωση 1.1 

 
Σωµατίδια µε το ίδιο µέγεθος και σχήµα αλλά µε διαφορετικές πυκνότητες θα έχουν ίδιες 

διαµέτρους Stokes, αλλά διαφορετικές αεροδυναµικές διαµέτρους.  Για σωµατίδια µεγαλύτερα από 
0,5 µm χρησιµοποιείται η αεροδυναµική διάµετρος διότι από αυτή εξαρτάται η µεταφορά του 
σωµατιδίου από αέρια ρεύµατα, η συλλογή στους δειγµατολήπτες και η εναπόθεση µέσα στο 
ανθρώπινο αναπνευστικό σύστηµα [1,2]. 

Το σύνολο των αιωρούµενων σωµατιδίων (σωµατιδιακή ύλη) αποτελείται, όπως διαφαίνεται και 
από τα παραπάνω, από σωµατίδια έντονα διαφοροποιηµένα ως προς το µέγεθος.  Το παραπάνω 
σύνολο σωµατιδίων και σταγονιδίων περιγράφεται από τον όρο Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (TSP), 
των οποίων το µέγεθος κυµαίνεται από 0,01 έως και µερικές εκατοντάδες µm.  Πρέπει, όµως, να 
αναφερθεί οτι τα σωµατίδια µε µέγεθος άνω των 50µm χαρακτηρίζονται από την τάση να 
καθιζάνουν εύκολα.  Τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες οι 
οποίες µε τη σειρά τους αποτελούνται από επιµέρους υποκατηγορίες, όπως φαίνεται και στο σχήµα 
1. 

 
Σχήµα 1. Κατάταξη των αιωρούµενων σωµατιδίων µε κριτήριο το µέγεθός τους 

Λεπτόκοκκα 

Υποκατηγορία 
Πυρήνα 

Μεταβατικά 
Σωµατίδια 
Πυρήνα 

Υπερλεπτόκοκκα 
Σωµατίδια Πυρήνα 

Υποκατηγορία 
Συσσώρευσης 

Συµπυκνώµατα Σταγονίδια 

Ολικά 
Αιωρούµενα 
Στερεά 

Χονδρόκοκκα 
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Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα λεπτόκοκκα σωµατίδια (fine mode), τα οποία έχουν 
µέγεθος αεροδυναµικής διαµέτρου έως 2,5µm.  ∆ιακρίνονται µε τη σειρά τους σε δύο κατηγορίες: 
στην υποκατηγορία πυρήνα (nucleation mode), και στην υποκατηγορία συσσώρευσης 
(accumulation range). 

Στην υποκατηγορία πυρήνα ανήκουν τα σωµατίδια µε µέγεθος που κυµαίνεται από 0,01 έως 
0,1µm.  Τα σωµατίδια αυτά προέρχονται άµεσα από πηγές καύσης ή είναι συµπυκνώµατα 
προϊόντων καύσης, και έχουν µικρό χρόνο ζωής στην ατµόσφαιρα διότι συσσωµατώνονται µεταξύ 
τους σχηµατίζοντας σωµατίδια µεγαλύτερης διαµέτρου, και κατά συνέπεια καθιζάνουν.  Το µέγεθος 
των δευτερογενών, αυτών, σωµατιδίων αυξάνεται επίσης εξαιτίας του γεγονότος οτι λειτουργούν ως 
εστίες συµπύκνωσης άλλων αερίων συστατικών.  Όταν τα σωµατίδια φθάσουν σε µια διάµετρο της 
τάξης των 60nm η συµπύκνωση επιβραδύνεται, ενώ η συσσωµάτωση (διεργασία κινητικής 
δεύτερης τάξης) τελικά σταµατά, καθώς ο αριθµός των σωµατιδίων µειώνεται.  Ενδεικτικό του 
ρυθµού των παραπάνω διεργασιών είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη του µεγέθους των σωµατιδίων 
σε 0,1nm, σε συνήθεις συνθήκες αστικής ρύπανσης απαιτεί λιγότερο από µια ηµέρα [6].  Η 
υποκατηγορία πυρήνα χωρίζεται στις εξής δύο οµάδες: 

• Μεταβατικά σωµατίδια πυρήνα (Aitken mode particles): Είναι τα σωµατίδια εκείνα 
των οποίων το σύνολο παρουσιάζει τοπικό µέγιστο στην κατανοµή κατά πλήθος πάνω 
από τα 15nm. 

• Υπερλεπτόκοκκα σωµατίδια πυρήνα (Ultra-fine Nuclei): Είναι όλα τα υπόλοιπα 
σωµατίδια πυρήνα.  Τα σωµατίδια αυτά παρουσιάζουν τοπικό µέγιστο στην κατανοµή 
κατά πλήθος κάτω από τα 15nm. 

Στην υποκατηγορία συσσώρευσης ανήκουν τα σωµατίδια µε µέγεθος από 0,1 έως 2,5µm.  Τα 
σωµατίδια αυτά δηµιουργούνται από συσσωµατώσεις µικρότερων σωµατιδίων (υποκατηγορίας 
πυρήνα) και από συµπυκνώσεις άλλων υλικών στις συσσωµατώσεις αυτές.  Μια άλλη διαδικασία 
σχηµατισµού των συγκεκριµένων σωµατιδίων αποτελούν οι χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν 
χώρα στα σύννεφα.  Οι τελευταίες αφορούν κυρίως την οξείδωση αερίων ουσιών (π.χ. SO2), η 
οποία λαµβάνει χώρα στο υδατικό περιβάλλον των σταγόνων που σχηµατίζονται γύρω από τα 
µικρότερα σωµατίδια.  Όταν οι σταγόνες εξατµιστούν η µάζα των σωµατιδίων έχει αυξηθεί κατά το 
προϊόν της οξείδωσης.  Τα σωµατίδια της υποκατηγορίας συσσώρευσης διακρίνονται περαιτέρω 
στις εξής δύο κατηγορίες: 

• Συµπυκνώµατα (Condensation mode): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα µικρότερα 
σωµατίδια συσσώρευσης, τα οποία σχηµατίζονται από τη συσσωµάτωση µη 
υγροσκοπικών σωµατιδίων πυρήνα και παρουσιάζουν µέγιστο στην κατανοµή κατά µάζα 
στα 0,2µm. 

• Σταγονίδια (Droplet mode): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα σωµατίδια που 
δηµιουργούνται από τη συσσωµάτωση που οφείλεται στις αντιδράσεις υγρής φάσης 
µεταξύ σταγονιδίων µέσα σε νέφη ή οµίχλη (παρουσία πολύ υψηλής σχετικής υγρασίας), 
επάνω στην επιφάνεια αιωρούµενων σωµατιδίων.  Τα σωµατίδια αυτά παρουσιάζουν 
µέγιστο στην κατά µάζα κατανοµή περίπου στα 0,7µm [7]. 
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Η δεύτερη βασική κατηγορία των ολικών αιρούµενων στερεών είναι τα χονδρόκοκκα (coarse 
mode).  Με τον όρο αυτό νοούνται τα αιωρούµενα σωµατίδια που έχουν αεροδυναµική διάµετρο 
µεγαλύτερη των 2,5µm, και τα οποία παράγονται συνήθως µε µηχανικούς τρόπους. 

Στην ατµόσφαιρα τα µεγαλύτερα σωµατίδια (π.χ. σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο 10µm) 
δύνανται να παραµείνουν σε αιώρηση µέχρι και 20 ώρες πριν την καθίζησή τους στο κατώτερο 
τµήµα της τροπόσφαιρας.  Τα σωµατίδια αυτά µπορούν να ταξιδέψουν έως και 30 χιλιόµετρα, ενώ 
τα µικρότερα σωµατίδια (αεροδυναµικής διαµέτρου έως και 1µm) µπορούν να αποµακρυνθούν 
αρκετές εκατοντάδες χιλιόµετρα από την πηγή εκποµπής τους.  Ένα µικρό ποσοστό των 
αιωρούµενων σωµατιδίων µπορεί να φτάσει µέχρι το ανώτερο τµήµα της τροπόσφαιρας, και να 
παραµείνει σε αιώρηση µέχρι και για ένα έτος.  Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται η κατανοµή και 
ο χρόνος αιώρησης των αιωρούµενων σωµατιδίων συναρτήσει του µεγέθους τους. 

 

 
 

Σχήµα 2. Ιδανική κατανοµή αιωρούµενων σωµατιδίων εξωτερικής ατµόσφαιρας, κατά µέγεθος 
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Σχήµα 3. Χρόνος αιώρησης σωµατιδίων σε συνάρτηση µε τη διάµετρό τους. Τα στοιχεία 
αναφέρονται σε µέγιστο ύψος 100km, για ακίνητο και αναδευόµενο αέρα 
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2.2.3 Κατάταξη µε κριτήριο τη διεισδυτικότητα στον ανθρώπινο οργανισµό 
 

 
Σχήµα 4. ∆ιεισδυτικότητα των αιωρούµενων σωµατιδίων συναρτήσει της αεροδυναµικής τους 
διαµέτρου 

 
Οι βλάβες που προκαλούν τα αιωρούµενα σωµατίδια στον ανθρώπινο οργανισµό είναι άµεση 

συνάρτηση της διεισδυτικότητάς τους.  Η τελευταία εξαρτάται µε τη σειρά της από το µέγεθος των 
αιωρούµενων σωµατιδίων.  Πιο συγκεκριµένα όσο µικρότερο το µέγεθος των τελευταίων, τόσο 
µεγαλύτερη η διεισδυτικότητά τους, και κατά συνέπεια τόσο περισσότερες οι βλάβες που 
προκαλούν στον οργανισµό.  Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα και η 
αναγκαιότητα της ταξινόµησης των αιωρούµενων σωµατιδίων µε κριτήριο την διεισδυτικότητά τους 
στον ανθρώπινο οργανισµό.  Οι υποοµάδες των ολικών αιωρούµενων σωµατιδίων προκύπτουν από 
τα συµπεράσµατα της επιστηµονικής κοινότητας µετά από µακροχρόνιες µελέτες, και είναι οι εξής: 

• Εισπνεύσιµα σωµατίδια (inhalable particles): Είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια που 
εισέρχονται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα (ρινοφάρυγγας).  Η αεροδυναµική 
τους διάµετρος είναι µικρότερη από 10µm, καθώς η πλειοψηφία των σωµατιδίων µε 
διαµέτρους µεγαλύτερες των 10µm κατακρατούνται από τη στοµατική και τη ρινική 
κοιλότητα. 
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• Θωρακικά σωµατίδια (thoracic particles): Είναι τα σωµατίδια που καταφέρνουν να 
διαπερνούν το ανώτερο τµήµα της αναπνευστικής οδού. Το µέγεθός τους είναι 
µικρότερο των 7µm. 

• Αναπνεύσιµα σωµατίδια (respirable particles): Πρόκειται για την σηµαντικότερη και 
πλέον επιβλαβή κατηγορία αιωρούµενων σωµατιδίων, αφού διεισδύουν έως τα βάθη 
των πνευµόνων µε αποτέλεσµα να προκαλούν σοβαρότατες βλάβες στον ανθρώπινο 
οργανισµό.  Το µέγεθός τους είναι µικρότερο των 2,5µm.  Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν και τα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη του 1µm (PM1), τα 
οποία θεωρούνται άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, εξαιτίας του µικρού τους 
µεγέθους και, κατά συνέπεια, της µεγάλης διεισδυτικότητάς τους.  Τα τελευταία χρόνια 
οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο εστιάζονται όλο και περισσότερο στην κατηγορία αυτή 
(PM1), τόσο σε ιατρικό (βλάβες που προκαλούν, τρόποι δράσεις στον ανθρώπινο 
οργανισµό κλπ), όσο και σε φυσικό επίπεδο (πηγές εκποµπών, διασπορά, χρόνοι 
αιώρησης κλπ).  Η σηµασία τους και οι επιπτώσεις τους αναγνωρίζονται και 
κατανοούνται όλο και περισσότερο καθώς ο τεχνικός εξοπλισµός βελτιώνεται συνεχώς 
µε την πρόοδο της επιστήµης, και αυξάνονται οι δυνατότητές του. 
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2.3 Ορισµοί Σωµατιδιακών Ρύπων 
 

Γενικά επικρατεί η αντίληψη ότι τα σωµατίδια PM10 ταυτίζονται µε την κατηγορία των 
εισπνεύσιµων σωµατιδίων και έχουν αεροδυναµική διάµετρο έως 10µm.  Αντίστοιχα τα σωµατίδια 
PM2,5 και PM1 θεωρείται ότι είναι τα σωµατίδια που έχουν αεροδυναµικές 2,5 και 1µm.  Στην 
πραγµατικότητα οι ορισµοί αυτοί είναι ελλιπείς, διότι δεν λαµβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι δεν 
είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δειγµατολήπτες που να αποκλείουν τη συλλογή σωµατιδίων µε 
αεροδυναµική διάµετρο παραπλήσια της επιθυµητής.  Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατός ο απόλυτος 
και ακριβής προσδιορισµός σωµατιδίων µέχρι, ή από µια αεροδυναµική διάµετρο και πέρα.  Με 
άλλα λόγια, στην πράξη τα PM10 περιλαµβάνουν και ένα περιορισµένο αριθµό σωµατιδίων µε 
µέγεθος µεγαλύτερο από 10µm [7].  Το ίδιο ισχύει και για τα σωµατίδια PM2,5 και PM1.  Τα 
φαινόµενα που περιγράφονται παραπάνω φαίνονται ξεκάθαρα στο σχήµα 5. 

 

 
Σχήµα 5. Τα κυριότερα κλάσµατα των αιωρούµενων σωµατιδίων 
 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι αναγκαίος ένας πληρέστερος ορισµός ο οποίος θα 
ξεκαθαρίζει και θα δίνει λύση στα προβλήµατα αυτά.  Τους ορισµούς αυτούς τους δίνει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδηγίες της, και έχουν ως εξής: 

 
«PM10 νοούνται τα σωµατίδια που διέρχονται δια στοµίου επιλεγέντος µεγέθους το οποίο 

συγκρατεί το 50% των σωµατιδίων αεροδυναµικής διαµέτρου 10µm» 
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«PM2,5 νοούνται τα σωµατίδια που διέρχονται δια στοµίου επιλεγέντος µεγέθους το οποίο 

συγκρατεί το 50% των σωµατιδίων αεροδυναµικής διαµέτρου 2,5µm» 
 
«PM1 νοούνται τα σωµατίδια που διέρχονται δια στοµίου επιλεγέντος µεγέθους το οποίο 

συγκρατεί το 50% των σωµατιδίων αεροδυναµικής διαµέτρου 1µm» 
 

 
 
Σχήµα 6. Επίδραση των µικροφυσικών διεργασιών στην κατανοµή µεγέθους και την χηµική 
σύσταση των ατµοσφαιρικών σωµατιδίων 
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Σχήµα 7. Κατάταξη των σωµατιδίων ανάλογα µε το µέγεθος και τη φυσική κατάσταση, κατάταξη 
χαρακτηριστικών τύπων σωµατιδίων κατά µέγεθος και εύρος λειτουργίας συστηµάτων 
κατακράτησης σωµατιδίων 
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3. Φυσικές Ιδιότητες και Συµπεριφορά των Αιωρούµενων Σωµατιδίων 
 
 
3.1 Μεταφορά των σωµατιδίων σε αέριο µέσο 
 

Σε σφαιρικό σωµατίδιο το οποίο κινείται σε συνεχές, αδρανές µέσο, όπως για παράδειγµα ο 
αδρανής αέρας ασκούνται τρεις δυνάµεις : η βαρυτική δύναµη (gravital force) Fg, η άνωση (buoyant 
force) Fb, καθώς και η οπισθέλκουσα (drag force) FD. Οι δύο πρώτες δίνονται από τις εξισώσεις 3.1. 
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Εξισώσεις 3.1 

 
Όταν το σωµατίδιο καθιζάνει µε οριακή ταχύτητα, τότε η επιτάχυνση του σωµατιδίου, καθώς 

και η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σ’ αυτό, είναι µηδενικές.  Στην περίπτωση αυτή η 
οπισθέλκουσα δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο προκύπτει από την εξίσωση 3.2. 
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=−=⇒=∑ π  Εξίσωση 3.2 

 
Κάνοντας την παραδοχή ότι το σωµατίδιο κινείται µέσα σε συνεχές µέσο και ότι για τον αριθµό 

Reynolds ισχύει ότι Re<1, ισχύει ο νόµος του Stokes, ο οποίος φαίνεται στην εξίσωση 3.3. 
 

03 uDFD µπ=  Εξίσωση 3.3 
 
Στην παραπάνω εξίσωση ως µ συµβολίζεται το ιξώδες του ρευστού, και u0 η οριακή ταχύτητα 

κατακάθισης του σωµατιδίου.  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τελευταία δίνεται από την 
εξίσωση 3.4, η οποία αποτελεί την εξίσωση Stokes. 

 

µ18
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=  Εξίσωση 3.4 

 
Η οπισθέλκουσα δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο δίνεται από την εξίσωση 3.5. 
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D =  Εξίσωση 3.5 

 
Στην παραπάνω εξίσωση µε CD συµβολίζεται ο συντελεστής οπισθέλκουσας και µε Α0 η 

µετωπική επιφάνεια του σωµατιδίου.  Ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιλαµβάνει την 
οπισθέλκουσα δύναµη που ασκείται τόσο από την ασύµµετρη κατανοµή πίεσης στο σωµατίδιο 
(form drag), όσο και από τις ιξώδεις διατµητικές δυνάµεις που ασκούνται στην επιφάνεια του 
σωµατιδίου. 

Ο αριθµός Reynolds για ένα κινούµενο σωµατίδιο στον αέρα δίνεται από την εξίσωση 3.6. 
 

µ
airpuD

=Re  Εξίσωση 3.6 

 
Η κίνηση ενός σωµατιδίου σε ένα ρευστό µέσο διακρίνεται ανάλογα µε τον αριθµό Reynolds 

στις εξής τρεις περιοχές: 
• Ροή Stokes (Stokes flow regime), για Re<1 
• Μεταβατική Ροή (Transition flow regime), για 1<Re<103 
• Νευτωνική Ροή (Newtonian flow regime), για 103<Re<105 

Στην περίπτωση λείων σφαιρικών σωµατιδίων σε υποηχητική ροή, τα οποία κινούνται σε 
σταθερής πυκνότητας Νεύτωνα ρευστά, ο συντελεστής οπισθέλκουσας εξαρτάται µόνο από τον 
αριθµό Reynolds.  Εξαιτίας της εξάρτησης του τελευταίου από τη διάµετρο των σωµατιδίων, η 
εισαγωγή του συντελεστή οπισθέλκουσας στον υπολογισµό της οριακής ταχύτητας κατακάθισης 
των σωµατιδίων οδηγεί σε σηµαντική απόκλιση από αυτή που υπολογίζεται µε την εξίσωση Stokes.  
Το πρόβληµα αυτό γίνεται εντονότερο για σωµατίδια µεγέθους άνω των 50µm. 

Ο νόµος του Stokes ισχύει υπό την παραδοχή ότι τα σωµατίδια κινούνται σε συνεχές µέσο.  
Στην πραγµατικότητα, όµως, τα ρευστά δεν είναι συνεχή, αφού αποτελούνται από άτοµα και µόρια.  
Στην περίπτωση, λοιπόν, των σωµατιδίων πολύ µικρού µεγέθους παραβιάζεται η παραπάνω 
παραδοχή, αφού όταν ένα σωµατίδιο είναι µικρότερο από την µέση απόσταση των µορίων του 
ρευστού η αλληλεπίδρασή του µε αυτά είναι σηµαντική και υπολογίσιµη.  Σε πολλές περιπτώσεις 
είναι δυνατόν το σωµατίδιο να διαχέεται ακόµα και µέσα από τα µόρια του ρευστού (slip flow). 

Η µέση απόσταση που διανύουν τα µόρια ενός αερίου µεταξύ δύο διαδοχικών συγκρούσεων (µε 
άλλα µόρια του ίδιου αερίου) καλείται «µέση ελεύθερη διαδροµή» λ.  Η µέση ελεύθερη διαδροµή 
για τον αέρα σε πρότυπες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης είναι λα=0,0667µm.  Ουσιαστικά, και 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, ένα ρευστό θεωρείται συνεχές όταν το κινούµενο σε αυτό σωµατίδιο 
είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από την µέση ελεύθερη διαδροµή.  Για τον προσδιορισµό της 
συνέχειας της ροής χρησιµοποιείται ο αριθµός Knudsen Kn, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση 3.7. 
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=  Εξίσωση 3.7 

 
Σύµφωνα µε τον αριθµό Knudsen η ροή διακρίνεται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

• Ελεύθερη µοριακή ροή, για Kn>10 
• Μεταβατική ροή, για 10>Kn>0,1 
• Συνεχές µέσο, για Kn<0,1 

Στην περίπτωση της ελεύθερης µοριακής ροής η οπισθέλκουσα δύναµη που ασκείται στα 
σωµατίδια είναι µικρότερη, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας τους.  Ο συντελεστής 
διόρθωσης της οπισθέλκουσας δύναµης που χρησιµοποιείται συνήθως είναι ο συντελεστής 
Cunningham C, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση 3.8. 

 

DD

StokesD

F
A

F
F

C λ+
== − 1  Εξίσωση 3.8 

 
Στην παραπάνω εξίσωση µε Α συµβολίζεται µια πειραµατικά προσδιοριζόµενη σταθερά.  Μια 

τιµή της σταθεράς αυτής που χρησιµοποιείται συνήθως είναι Α=1,728.  Μια άλλη έκφραση του 
συντελεστή Cunningham δίνεται από την εξίσωση 3.9. 

 
















 −
+×=

n
n K

KC 55,0exp8,0514,2  Εξίσωση 3.9 

 
Η συσχέτιση µεταξύ του συντελεστή Cunningham και της διαµέτρου σφαιρικών σωµατιδίων, σε 

πρότυπες συνθήκες, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1.  Στο σχήµα 8 δίνεται η ίδια συσχέτιση υπό 
τη µορφή γραφήµατος. 
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Πίνακας 1 
Συσχέτιση µεταξύ του συντελεστή Cunningham, και της διαµέτρου σφαιρικών σωµατιδίων 

 
D (µm) C 

0,01 22,218 
0,02 11,415 
0,05 4,969 
0,10 2,867 
0,30 1,561 
0,50 1,333 
1,00 1,164 
5,00 1,033 
10,00 1,016 
20,00 1,008 
50,00 1,003 
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Σχήµα 8. Συσχέτιση µεταξύ του συντελεστή Cunningham, και της διαµέτρου σφαιρικών 
σωµατιδίων, υπό τη µορφή διαγράµµατος.  
 

Μια βασική παράµετρος, από την οποία επηρεάζεται η οριζόντια µετακίνηση των σωµατιδίων, 
είναι η απόσταση ακινητοποίησης Stokes Xst.  Η τελευταία δίνεται από την εξίσωση 3.10, και αφορά 
σωµατίδιο που κινείται µε οριζόντια αρχική ταχύτητα u0. 

 



 

 28 

µ18

2
0 CpDu

X part
st =  Εξίσωση 3.10 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα σωµατίδιο µεγέθους 1µm, µε αρχική οριζόντια ταχύτητα 10m/s, δεν 

µεταφέρεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 7m, γεγονός που σηµαίνει ότι για σωµατίδια µε 
παρόµοια τάξη µεγέθους ο αέρας είναι ένα αρκετά ιξώδες µέσο. 

Τα αερολύµατα στα οποία όλα τα σωµατίδια έχουν την ίδια διάµετρο καλούνται 
µονοδιεσπαρµένα (monodispersed), ενώ αυτά στα οποία τα σωµατίδια έχουν διαφορετικές 
διαµέτρους καλούνται πολυδιεσπαρµένα (polydispersed).  Αν δύο αερολύµατα έχουν την ίδια 
συγκέντρωση σωµατιδίων, αλλά διαφορετική κατανοµή µεγέθους, τότε έχουν και διαφορετική 
δυναµική συµπεριφορά.  Η συγκέντρωση µάζας σωµατιδίων ορίζεται ως η µάζα των σωµατιδίων 
προς τον όγκο του φέροντος αερίου. 

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των λεπτόκοκκων σωµατιδίων είναι ότι εάν δύο από αυτά έρθουν 
σε επαφή θα παραµείνουν ενωµένα, εξαιτίας ηλεκτροστατικών δυνάµεων και δυνάµεων Van der 
Waals.  Οι δυνάµεις αυτές είναι κατά κύριο λόγο ανάλογες της επιφάνειας του σωµατιδίου, η οποία 
είναι συνάρτηση του παράγοντα D2.  Στα µεγαλύτερα σωµατίδια, όµως, η αδράνεια υπερνικά τις 
παραπάνω δυνάµεις.  Η τελευταία, καθώς και η βαρύτητα είναι ανάλογες προς την µάζα, η οποία 
είναι συνάρτηση του παράγοντα D3 των σωµατιδίων.  Κατά συνέπεια όσο µειώνεται το µέγεθος 
τόσο πιο ισχυρές γίνονται οι ηλεκτροστατικές δυνάµεις και οι δυνάµεις Van der Waals, σε σχέση µε 
τις βαρυτικές δυνάµεις. 

 
 

3.2 Το σχήµα των σωµατιδίων 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των σωµατιδίων είναι ότι η γεωµετρία τους είναι έντονα 
διαφοροποιηµένη.  Πιο συγκεκριµένα, οι συµπυκνωµένοι ατµοί έχουν τέλειο σφαιρικό σχήµα, οι 
ίνες βάµβακος και αµιάντου είναι νηµατοειδούς µορφής, τα σωµατίδια από χαλαζία έχουν σχήµα 
πεταλίων, τα σωµατίδια αιθάλης είναι φτεροειδή συσσωµατώµατα, και όλα τα υπόλοιπα σωµατίδια 
έχουν ασαφές και ανοµοιόµορφο σχήµα.  Ενώ µέχρι τώρα στους υπολογισµούς έγινε η παραδοχή 
ότι όλα τα σωµατίδια έχουν σφαιρικό σχήµα, στην πράξη οι διαφορές µε τα µη σφαιρικά σωµατίδια 
µπορεί να αποδειχτούν σηµαντικές και υπολογίσιµες.  Κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη 
εισαγωγής ενός παράγοντα ο οποίος να καλύπτει ικανοποιητικά την περίπτωση των µη σφαιρικών 
σωµατιδίων (πραγµατικότητα).  Για τον λόγο αυτό εισάγεται ο αδιάστατος δυναµικός παράγοντας 
σχήµατος Χ (dynamic shape factor), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της οπισθέλκουσας δύναµης ενός 
µη σφαιρικού σωµατιδίου, προς την οπισθέλκουσα δύναµη ενός σφαιρικού σωµατιδίου, τα οποία 
έχουν τον ίδιο όγκο και την ίδια ταχύτητα.  Κατά συνέπεια η οπισθέλκουσα δύναµη δίνεται από την 
εξίσωση 3.11. 

 



 

 29 

( )2,8 pe
D

D D
C
pCXF 






−=

π  Εξίσωση 3.11 

 
Στην παραπάνω εξίσωση µε De,p συµβολίζεται η διάµετρος ισοδύναµου όγκου, η οποία δίνεται 

σε σχέση µε τον πραγµατικό όγκο του σωµατιδίου από την εξίσωση 3.12. 
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D  Εξίσωση 3.12 

 
Ο παράγοντας Χ για σωµατίδια που έχουν παραπλήσια µήκη, πλάτη και ύψη είναι κοντά στη 

µονάδα και µπορεί να παραληφθεί, και ο όρος De,p µπορεί να αντικατασταθεί από την αντίστοιχη 
διάσταση.  Μια εκτίµηση του δυναµικού παράγοντα σχήµατος δίνεται από την εξίσωση 3.13. 
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 Εξίσωση 3.13 

  
Στην παραπάνω εξίσωση µε Dp,p συµβολίζεται η διάµετρος σφαίρας που έχει την ίδια επιφάνεια 

που προβάλλεται από το σωµατίδιο κατά την κατεύθυνση της ροής, και µε Ds,p συµβολίζεται η 
διάµετρος σφαίρας που έχει την ίδια επιφάνεια µε το σωµατίδιο. 
 
 
3.3 Οπτικές Ιδιότητες των σωµατιδίων 
 

Στην περίπτωση αντικειµένου το οποίο φωτίζεται από ακτίνα φωτός έντασης I, σε απόσταση x 
από έναν παρατηρητή, και το φως περνάει µέσα από το αντικείµενο κατά απόσταση dx, τότε η 
ένταση της ακτινοβολίας µειώνεται λόγω της απορρόφησης και της σκέδασης που λαµβάνει χώρα, 
κατά ποσότητα dI, ανάλογη µε την αρχική ένταση Ι.  Η συσχέτιση των δύο παραπάνω ποσοτήτων 
δίνεται από την εξίσωση 3.14, όπου σext είναι ο συνολικός συντελεστής εξασθένησης ακτινοβολίας. 

 
dxIdI ext ××−= σ  Εξίσωση 3.15 

 
Αν γίνει ολοκλήρωση της παραπάνω εξίσωσης για διάστηµα από 0 έως d, το οποίο είναι το 

µήκος της διαδροµής του φωτός, εξάγεται η εξίσωση 3.16, στην οποία Ι0 είναι η αρχική ένταση του 
φωτός για x=0.  

 
)exp(0 dII extσ−=  Εξίσωση 3.16 
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Ο συντελεστής σext δίνεται από την εξίσωση 3.17, και λαµβάνει υπόψη του την επίδραση της 
απορρόφησης και της σκέδασης τόσο από τα µόρια των αερίων, όσο και από τα µόρια των 
σωµατιδίων. 

 

partabspartscatgasabsRayleighext −−− +++= σσσσσ  Εξίσωση 3.17 

 
Στην παραπάνω εξίσωση συµβολίζονται µε σRayleigh και µε σabs-gas οι συντελεστές που 

αναφέρονται στην σκέδαση και απορρόφηση, αντίστοιχα, του φωτός από τα µόρια των αερίων, και 
µε σscat-part και σabs-part οι συντελεστές που αναφέρονται στην σκέδαση και απορρόφηση, αντίστοιχα, 
του φωτός από τα σωµατίδια. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα σωµατίδια µε µέγεθος παραπλήσιο µε το µήκος κύµατος της 
προσπίπτουσας σε αυτά ακτινοβολίας, οδηγούν σε εξασθένηση της έντασής της.  Το 59%, περίπου, 
της ηλιακής ακτινοβολίας έχει µήκος κύµατος από 0,4 έως 0,8µm, µε µέγιστο τα 0,48µm.  Κατά 
συνέπεια, τα σωµατίδια µεγέθους κάτω του 1µm επιδρούν σηµαντικά στην µείωση της ορατότητας. 

Η σκέδαση του φωτός από τα σωµατίδια ονοµάζεται σκέδαση Mie.  Ο συντελεστής σscat-part 
δίνεται από την εξίσωση 3.18. 

 
2rNKpartscat πσ =−  Εξίσωση 3.18 

 
Στην παραπάνω εξίσωση µε Ν συµβολίζεται ο αριθµός των σωµατιδίων ακτίνας r ανά µονάδα 

όγκου, και µε Κ συµβολίζεται ο λόγος της επιφάνειας σκέδασης προς την επιφάνεια του 
σωµατιδίου.  Στην περίπτωση που η σωµατιδιακή ύλη δεν είναι οµογενής η τιµή του συντελεστή 
σscat-part υπολογίζεται ως το άθροισµα των τιµών του σscat-part του κάθε είδους σωµατιδίου. 

Ο λόγος Κ υπολογίζεται µέσω µιας καµπύλης συσχετίσεως του µε τον όρο 4πr│m-1│/λ, όπου m 
ο δείκτης σκέδασης των σωµατιδίων, r η ακτίνα τους και λ το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας.  Η καµπύλη φαίνεται στο σχήµα 9. Ο συντελεστής σabs-part προσδιορίζεται, συνήθως, 
πειραµατικά, αφού ο υπολογισµός του παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία. 
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Σχήµα 9.  Προσεγγιστική τιµή της αναλογίας σκέδασης Κ για σφαιρικά σωµατίδια που δεν 
απορροφούν την ακτινοβολία 

 
  Ο έλεγχος των σωµατιδιακών εκποµπών γίνεται µε τη βοήθεια κριτηρίων και συστηµάτων τα 

οποία βασίζονται στις παραπάνω αρχές της απορρόφησης και της σκέδασης της ακτινοβολίας.  
Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικής σηµασίας η σωστή κατανόησή τους.  Τα κριτήρια µέσω των 
οποίων γίνεται εφικτός ο έλεγχος των σωµατιδιακών εκποµπών στηρίζονται στο µέγεθος που στην 
Ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως «αδιαφάνεια» (opacity).  Η αδιαφάνεια ορίζεται ως το επί τοις 
εκατό ποσοστό του φωτός που παρεµποδίζεται κατά την διέλευσή του µέσα από µια διαφυγούσα 
εκποµπή ρύπων από καµινάδα, και υπολογίζεται µε τη βοήθεια της εξίσωσης 3.19. 
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IIOpacity  Εξίσωση 3.19 
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4. Χηµική Σύσταση των Αιωρούµενων Σωµατιδίων 
 

Η µελέτη και η κατανόηση της χηµικής σύστασης των αιωρούµενων σωµατιδίων είναι µείζονος 
σηµασίας, αφού από αυτήν εξαρτάται η τοξικότητα των τελευταίων και, κατά συνέπεια, η 
επικινδυνότητά τους για τον ανθρώπινο οργανισµό.  Πιο συγκεκριµένα ο εγγενής κίνδυνος που 
έχουν τα σωµατίδια (Hazard) είναι άµεση συνάρτηση της χηµικής τους σύστασης. Σε συνδυασµό µε 
το µικρό τους µέγεθος και τη µεγάλη ειδική επιφάνειά τους, γίνεται αντιληπτό ότι τα  σωµατίδια 
αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες πηγές κινδύνου για τον ανθρώπινο οργανισµό.  Εξαιτίας των 
παραπάνω η επιστηµονική έρευνα, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο έχει στραφεί 
στον προσδιορισµό της χηµικής σύστασης των αιωρούµενων σωµατιδίων.  Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα των τελευταίων η µάζα των σωµατιδίων αποτελείται από δέκα βασικές κατηγορίες 
συστατικών, όπως φαίνεται και από το σχήµα 10, οι οποίες και αναλύονται παρακάτω.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, βασικό συστατικό των αιωρούµενων 
σωµατιδίων αποτελεί το υγρό H2O (στα διαλυτοποιήσιµα σωµατίδια), το οποίο προσροφάται σε 
αυτά όταν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το, περίπου, 70%. 

 

  
 

Σχήµα 10. Αντιπροσωπευτική κατανοµή αιωρούµενων σωµατιδίων κατά µάζα και κυριότερα 
συστατικά 
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4.1 Θειικά  
 

Κύρια πηγή τους είναι η οξείδωση του θείου στην ατµόσφαιρα.  Οι θειικές ενώσεις εντοπίζονται 
στην σωµατιδιακή µάζα κυρίως µε τη µορφή (NH4)2SO4 και σε µικρότερη αναλογία µε τη µορφή 
NH4HSO4.  Η µετατροπή του διοξειδίου του θείου γίνεται µε αργό ρυθµό, και κατά συνέπεια είναι 
δυνατόν οι συγκεντρώσεις των θειικών να είναι πολύ µικρές σε απόσταση µερικών δεκάδων 
χιλιοµέτρων από την πηγή εκποµπής, ενώ αντίθετα να είναι πολύ αυξηµένες σε µεγαλύτερες 
αποστάσεις (εκατοντάδων ή και χιλιάδων χιλιοµέτρων). 

Οι ενώσεις αυτές είναι υδατοδιαλυτές και απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά στα PM2,5.  Σε 
παραλιακές περιοχές είναι σύνηθες να ανιχνεύεται θειικό νάτριο, αφού το θειικό οξύ 
εξουδετερώνεται από το θαλάσσιο χλωριούχο νάτριο.   

 
 

4.2 Νιτρικά  
 

Προέρχονται κυρίως από την οξείδωση του διοξειδίου του αζώτου που υπάρχει στην 
ατµόσφαιρα.  Mία από τις κύριες µορφές τους, το νιτρικό αµµώνιο (ΝH4ΝΟ3), βρίσκεται στην 
ατµόσφαιρα σε ισορροπία µε τις πρόδροµές του αέριες ουσίες, την αµµωνία (ΝΗ3) και τους ατµούς 
νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3).  Σε ορισµένες περιπτώσεις το νιτρικό νάτριο (ΝaΝΟ3) κυριαρχεί.  Καθώς το 
ΝΟ2 οξειδώνεται ταχύτερα απ' ότι το SO2 και λόγω της ευαισθησίας του νιτρικού αµµωνίου στις 
ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις της αµµωνίας, οι οποίες επηρεάζουν την διάσπαση του, η χωρική 
κατανοµή των νιτρικών είναι πολύ λιγότερο οµοιόµορφη από αυτή των θειικών [6,8]. 

 
 

4.3 Αµµωνιακά 
 

Κατά τον σχηµατισµό τους στην ατµόσφαιρα τα νιτρικά και τα θειικά ιόντα έχουν τη µορφή των 
θειικών και νιτρικών οξέων αντίστοιχα.  Τα τελευταία, εξουδετερώνονται σταδιακά από την 
ατµοσφαιρική αµµωνία σχηµατίζοντας αµµωνιακά άλατα.  Στις περισσότερες αστικές περιοχές, το 
ιόν του αµµωνίου ΝΗ4

+, υπερέχει σηµαντικά του ιόντος του υδρογόνου Η+, το οποίο και αντικαθιστά 
στη διαδικασία εξουδετέρωσης. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αµµωνιακών ενώσεων εντάσσεται στο λεπτόκοκκο κλάσµα των 
σωµατιδίων.  Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς τα χονδρόκοκκα σωµατίδια αποτελούνται κυρίως 
από ορυκτά υλικά τα οποία καθότι αλκαλικά, δεν αντιδρούν µε την αέρια αµµωνία.  Αν και το 
µεγαλύτερο ποσοστό του διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου που αποτελούν πρώτες 
ύλες για το σχηµατισµό αµµωνιακών ενώσεων, προέρχονται από τη χρήση καύσιµου σε κινητές και 
στατικές πηγές, η περισσότερη από την αµµωνία προέρχεται από βιολογικές πηγές (π.χ. γεωργία, 
εκτροφεία ζώων κλπ) [7,8,9]. 
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4.4 Χλωριόντα 
 

Η κύρια πηγή των ιόντων χλωρίου είναι το υδρόλυµα θαλάσσης (sea spray), ακόµα και σε περιοχές 
που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόµετρα από την ακτή.  Επίσης, κατά τους χειµερινούς µήνες, µια 
σηµαντική πηγή των χλωριόντων αποτελεί η ρίψη αλατιού στους δρόµους για την αντιµετώπιση του 
πάγου.  Είναι ευνόητο ότι οι ρίψεις αυτές λαµβάνουν χώρα σε αποµακρυσµένες από τη θάλασσα 
περιοχές, σε πολλές από τις οποίες κανονικά δεν θα υπήρχαν µεγάλες συγκεντρώσεις χλωριόντων. 

Η κυριότερη χηµική ένωση που εκπέµπεται από τις θαλάσσιες πηγές χλωριούχων σωµατιδίων 
είναι το χλωριούχο νάτριο.  Αυτή η κατηγορία σωµατιδίων εντάσσεται στο χονδρόκοκκο κλάσµα.  
Εκτός από τους παραπάνω τρόπους, οι χλωριούχες ενώσεις εισέρχονται στην αέρια σωµατιδιακή 
µάζα και µε δευτερογενείς διεργασίες.   Μια από αυτές είναι η εξουδετέρωση της ατµοσφαιρικής 
αµµωνίας από τους ατµούς υδροχλωρικού οξέος, το οποίο εκπέµπεται από πήγες όπως 
αποτεφρωτήρες και σταθµούς παραγωγής ενέργειας. Οι δευτερογενείς χλωριούχες ενώσεις ανήκουν στο 
λεπτόκοκκο κλάσµα των σωµατιδίων και αποτελούνται κυρίως από χλωριούχο αµµώνιο [9]. 
 

 
4.5 Στοιχειακός Άνθρακας  
 

Κατά τις διαδικασίες καύσης και κυρίως από την κυκλοφορία των οχηµάτων, εκπέµπονται 
σωµατίδια αιθάλης.  Τα τελευταία αποτελούνται από ένα πυρήνα από στερεό µαύρο στοιχειακό 
άνθρακα.  Ο τελευταίος αποτελείται είτε από καθαρό γραφίτη ή από µη πτητική ύλη υψηλού 
µοριακού βάρους, όπως για παράδειγµα πίσσα και κωκ.  Στην επιφάνεια του πυρήνα συχνά 
υπάρχει επικάλυψη από ηµι-πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες συµπυκνώνονται από τα αέρια 
καύσης.  Περιέχονται επίσης και κάποιες χαρακτηριστικές οµάδες (υδροξυλικές, φαινολικές, 
καρβονυλικές, καρβοξυλικές κλπ). 

Επειδή οι χηµικές µεταβολές του στοιχειακού άνθρακα, όπως η χηµική αντίδραση ή οι 
εναλλαγές µεταξύ σωµατιδιακής και αέριας φάσης, είναι γενικά περιορισµένες, ο στοιχειακός 
άνθρακας θεωρείται καλός δείκτης της πρωτογενούς και ανθρωπογενούς αέριας ρύπανσης 
[12,13,14]. 
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4.6 Οργανικός Άνθρακας 
 

Η εκποµπή του οργανικού άνθρακα λαµβάνει χώρα είτε πρωτογενώς από πρωτογενείς πήγες 
εκποµπής, ή δευτερογενώς µέσα από ατµοσφαιρικές φωτοχηµικές διεργασίες.  Οι τελευταίες 
υφίστανται  µεταξύ πρωτογενών αέριων οργανικών χηµικών ειδών, και έχουν ως προϊόντα 
πτητικότητας οργανικές ενώσεις. Ο σχηµατισµός δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων έχει 
συσχετιστεί µε τον λόγο οργανικού προς στοιχειακού άνθρακα, από συγκεκριµένες µελέτες, και έχει 
προταθεί ως χαρακτηριστική τιµή του λόγου, η τιµή 2.  Αν ο λόγος αυτός είναι πάνω από 2, 
θεωρείται ότι ο οργανικός άνθρακας σχηµατίζεται µε δευτερογενείς διαδικασίες [10]. 

Οι οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα αιωρούµενα σωµατίδια είναι αλειφατικοί 
υδρογονάνθρακες, κυρίως αρωµατικές ενώσεις, και οξυγονωµένα παράγωγα 
υδρογονανθράκων.  Οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες που ανιχνεύονται στα αιωρούµενα 
σωµατίδια αποτελούνται σε µεγάλο ποσοστό από κανονικά αλκάνια, 16-36 ατόµων άνθρακα, ενώ 
σηµαντική είναι κι η περιεκτικότητα σε διακλαδισµένες και ακόρεστες ενώσεις. Είναι αδρανείς, µη 
τοξικές ενώσεις και δεν συµµετέχουν σε χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα [3]. 

Τα κανονικά αλκάνια που αποτελούνται µέχρι και από 25 άτοµα άνθρακα χαρακτηρίζονται ως 
πετρογενή (petrogenic) και η παρουσία τους στην ατµόσφαιρα σχετίζεται µε εκποµπές από καύση 
ορυκτών καυσίµων.  Αντίθετα τα αλκάνια που αποτελούνται από 25 έως 36 άτοµα άνθρακα 
χαρακτηρίζονται ως βιογενή και προέρχονται από φυσικές πηγές.  Εκτός από τους αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες, τα αιωρούµενα σωµατίδια αποτελούνται και από πολυαρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες (PAH’s) οι οποίοι συγκεντρώνουν µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της αποδεδειγµένης 
καρκινογόνου και µεταλλαξιογόνου δράσης τους [10,11,15]. 

Μερικές από τις κυριότερες  ενώσεις που ανήκουν στην κατηγόρια των ΡΑΗ's είναι το 
βενζο[a]πυρένιο (BaP), το βενζο[e]πυρένιο (ΒeΡ), το βενζο[a]ανθρακένιο, το χρυσένιο, το 
βενζοπερυλένιο και η ινδενόλη. 

Κύρια διαδικασία σχηµατισµού των ΡΑΗ's είναι η πυροσύνθεση.  Κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας, η οποία λαµβάνει χώρα σε θερµοκρασίες περίπου 500°C, οι δεσµοί 0-0 και 0-Η, των 
υδρογονανθράκων χαµηλού µοριακού βάρους, διαρρηγνύονται προς σχηµατισµό ελεύθερων ριζών. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αφυδρογόνωση των ελευθέρων ριζών, καθώς και χηµικός 
συνδυασµός τους που οδηγεί στον σχηµατισµό χηµικών δοµών, που αποτελούνται από 
αρωµατικούς δακτυλίους, και παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ΡΑΗ's εντάσσονται στην κατηγορία των τοξικών οργανικών µικρό-
ρύπων (Toxic Organic Micro Pollutants), όπου ανήκουν και οι πολυχλωριωµένες διοξίνες και 
φουράνια, καθώς και τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (ΡΟΒ's). 

 Εκτός από τα παραπάνω, στο οργανικό κλάσµα των αιωρούµενων σωµατιδίων εντάσσονται 
και ουδέτερα οξυγονωµένα παράγωγα των υδρογονανθράκων (αλδεΰδες κετόνες, εποξείδια, 
εστέρες, λακτόνες, κινόνες), οργανικά οξέα (µυριστικό, ελαικό, λινολεικό, στεατικό, παλµιτικό), 
καθώς και αλκαλικές ενώσεις (π.χ. ακριδίνη).  Στο σχήµα 11 φαίνονται οι κυριότερες οργανικές 
ενώσεις που ανιχνεύθηκαν, µετά από µελέτη, σε αιωρούµενα σωµατίδια σε αστικές περιοχές [1]. 
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Σχήµα 11. Οργανικές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν σε αιωρούµενα σωµατίδια σε αστικές περιοχές 

 
4.7 Γεωλογικά υλικά 
 

 Περιλαµβάνουν επιφανειακή σκόνη και αεροµεταφερόµενα αποσαθρωµένα πετρογενή 
ορυκτά υλικά.  ∆εν έχουν εποµένως σταθερή χηµική σύσταση και αντικατοπτρίζουν τα 
εκάστοτε τοπικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και τις επιφανειακές συνθήκες.  Η συγκέντρωση 
τους εξαρτάται από τις µετεωρολογικές συνθήκες και τις διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στην 
επαναιώρηση τους από το έδαφος [8]. 

Τα κυριότερα από τα φυσικά ορυκτά που έχουν αναγνωρισθεί στην σωµατιδιακή 
µάζα είναι : ο Χαλαζίας (SiO2), o ασβεστίτης (CaCO3), o γύψος (CaSO4 · 2Η20), οι αστρίοι 
(feldspar, ΚalSi3Ο8), o εψωµίτης (MgSO4· 7Η2Ο), ο χλωρίτης, ο καολινίτης κλπ [9]. 
 
 
4.8 Βιολογικά Υλικά 
 

Η σωµατιδιακή ύλη βιολογικής προέλευσης (Biological Aerosol Particles) δύναται να 
περιλαµβάνει, κατά κύριο λόγο, µικροοργανισµούς όπως βακτήρια και σπόρους, γύρη, καθώς και 
τεµαχίδια κυτταρινούχου φυτικού υλικού.  Τα σωµατίδια αυτά είναι στη µεγαλύτερη πλειοψηφία 
τους χονδρόκοκκα.  Εξαίρεση αποτελούν οι ιοί, και άλλα σωµατίδια που εκπέµπονται είτε από το 
ανθρώπινο σώµα, ή από βιοµηχανικές και άλλες αστικές δραστηριότητες, όπως είναι το σύστηµα 
αποχετεύσεως.  Οι περισσότερες µελέτες τα συµπεριλαµβάνουν στην κατηγορία του οργανικού 
άνθρακα [8,16].  
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4.9 Μέταλλα και µεταλλικά ιχνοστοιχεία 
 

Τα µέταλλα που είναι παρόντα σε µεγαλύτερη αναλογία στα αιωρούµενα σωµατίδια είναι το 
νάτριο, το ασβέστιο, το µαγνήσιο και το κάλιο, υπό την µορφή των ιόντων τους.  Σύµφωνα µε 
αναλύσεις τα ποσοστά επί των συνολικών ιόντων της αέριας σωµατιδιακής µάζας είναι κατά 
προσέγγιση 5,6% για το Na+, 1,8% για το Ca+2, 0,8% για το Κ+, και 0,6% για το Mg+2 [9].  Σε 
αντίθεση µε τα υπόλοιπα ιοντικά είδη, τα παραπάνω µέταλλα εµφανίζονται κυρίως στο χονδρόκοκκο 
κλάσµα των σωµατιδίων.  Αυτό είναι λογικό λόγω της προέλευσης τους από τα θαλάσσια 
αερολύµατα και την επιφανειακή σκόνη.  Το νάτριο είναι κυρίως παρόν ως NaCl και Na2SO4 [8]. 

Η επικινδυνότητα των µετάλλων και οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία είναι ευρέως 
αναγνωρισµένοι, αφού διάφορα µεταλλικά ιχνοστοιχεία όπως ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, το 
βηρύλλιο (το οποίο έχει και το χαµηλότερο επιτρεπτό όριο στην ατµόσφαιρα), το βανάδιο, το 
κάδµιο, το χρώµιο, το νικέλιο και το αρσενικό (µεταλλοειδές) είναι ιδιαίτερα τοξικά σε 
συγκεκριµένες δόσεις.  Τα συµπεράσµατα αυτά έχουν προκύψει µέσα από µακροχρόνιες 
επιδηµιολογικές µελέτες (δόσης-αποτελέσµατος) οι οποίες συσχετίζουν την λαµβανόµενη δόση 
(έκθεση σε συγκεκριµένες δόσεις) µε τα δυσµενή αποτελέσµατα που προκαλούνται στον ανθρώπινο 
οργανισµό. 

Ο µόλυβδος βρίσκεται στην ατµόσφαιρα υπό την µορφή των αλογονιδίων του (PbCl2, PbClBr, 
PbBr2) τα οποία σχηµατίζονται κατά την αντίδραση των αντικροτικών ουσιών του καύσιµου 
(τετρααιθυλιούχος µόλυβδος) µε το διχλωροαιθάνιο ή το διβρωµοαιθάνιο, που προστίθενται για να 
αποτρέψουν την συσσώρευση των οξειδίων του µολύβδου µέσα σε κινητήρες.  Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι τα αλογονίδια του µολύβδου είναι αρκετά πτητικά ώστε να εξέλθουν από την εξάτµιση, αλλά 
συµπυκνώνονται σε σωµατίδια στην ατµόσφαιρα. 

Ο υδράργυρος είναι παρών στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή οργανοµεταλλικών ενώσεων όπως για 
παράδειγµα οι (CΗ3)2Ηg, και (CΗ3)ΗgΒr.  Τα υπόλοιπα µέταλλα απαντούν, συνήθως, µε την µορφή 
των οξειδίων τους όπως για παράδειγµα Fe3O4, V2O5, και CaO [3]. 

Η έκθεση στα µεταλλικά ιχνοστοιχεία µέσω της αναπνοής αιωρούµενων σωµατιδίων, σε αστικές 
περιοχές αναπτυγµένων χωρών θεωρείται ότι είναι ανεπαρκής, ώστε να έχει τοξική επίδραση στον 
άνθρωπο.  Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι κάποια στοιχεία µετάπτωσης και κυρίως ο σίδηρος είναι 
δυνατόν να έχουν αρνητικά αποτελέσµατα µέσω µη-συνήθων µηχανισµών όπως για παράδειγµα η 
συµβολή στην παραγωγή ριζών υδροξυλίου µέσω της αντίδρασης Fenton [8,17]. 

Τα περισσότερα µεταλλικά ιχνοστοιχεία προέρχονται κυρίως από βιοµηχανικές διεργασίες και 
κατά συνέπεια η χωρική και χρονική κατανοµή τους είναι ανοµοιόµορφη, αφού η µεν πρώτη 
εξαρτάται από την κατανοµή στο χώρο των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ η δε δεύτερη 
ακολουθεί τα (χρονικά) µοτίβα εκποµπών (λειτουργίας) τους.  Εξαίρεση αποτελούν τα µέταλλα των 
οποίων η κύρια πηγή είναι η κυκλοφορία των οχηµάτων, η οποία και οδηγεί στην ευρεία διασπορά 
των µετάλλων αυτών στον αέρα των αστικών, κυρίως, περιοχών. 
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4.10 Ισχυρά οξέα 
 

Ο σχηµατισµός θειικών και νιτρικών στην ατµόσφαιρα από την οξείδωση των SO2 και ΝΟ2, γίνεται 
αρχικά υπό τη µορφή των ισχυρών τους οξέων ΗΝΟ3 και Η2SO4, αντίστοιχα.  Το νιτρικό οξύ λόγω 
της µεγάλης του πτητικότητας, µπορεί να ενσωµατωθεί στα αιωρούµενα σωµατίδια µόνο µέσω της 
απώλειας της οξύτητας του, είτε µέσω της αντίδρασης του µε το υδροχλωρικό οξύ, είτε µέσω της 
εξουδετέρωσης του από την αµµωνία. 

Αντιθέτως, το θειικό οξύ, είναι µη πτητικό και µόλις σχηµατιστεί ενσωµατώνεται κατ' ευθείαν 
στα σωµατίδια, όπου κατόπιν µόνο εξουδετερώνεται από την αµµωνία της ατµόσφαιρας.  Συνεπώς, 
σε περιβάλλοντα µε χαµηλές συγκεντρώσεις ατµοσφαιρικής αµµωνίας, τα αιωρούµενα σωµατίδια 
έχουν ένα σηµαντικό περιεχόµενο ισχυρού οξέος, το οποίο αντικατοπτρίζει το µη 
εξουδετερωµένο ή µερικά εξουδετερωµένο θειικό οξύ.   
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5. Πηγές Αιωρούµενων Σωµατιδίων 
 

Σε γενικές γραµµές οι πηγές των αιωρούµενων σωµατιδίων είναι πολλές και πολυποίκιλες.  
Αυτό σηµαίνει ότι για να µελετηθούν διεξοδικά είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός και η 
κατηγοριοποίησή τους, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η εις βάθος ανάλυση και κατανόησή τους.  Η 
τελευταία είναι µείζονος σηµασίας για την µελέτη του ευρύτερου φαινοµένου των αιωρούµενων 
σωµατιδίων και γενικότερα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αφού µέσα από την κατανόηση των 
πηγών εκποµπής των σωµατιδιακών ρύπων δύνανται να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα και να 
ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  Τέτοια µέτρα περιορισµού της 
τελευταίας µπορεί, για παράδειγµα, να είναι ο περιορισµός του αριθµού ή του είδους των πηγών, 
καθώς και η µετρίαση της έντασης της εκποµπής των υφιστάµενων πηγών.  Σε γενικές γραµµές τα 
µέτρα αυτά είναι δύσκολο να συλληφθούν και να εφαρµοστούν, αφού η εκποµπή των 
σωµατιδιακών ρύπων είναι ένα αρκετά πολύπλοκο φαινόµενο, το οποίο εξαρτάται από µια πλειάδα 
παραµέτρων. 

 
 

5.1 Ανθρωπογενείς πηγές  
 

Ο µεγαλύτερος όγκος των αιωρούµενων σωµατιδίων εκπέµπεται από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται µε την καθηµερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.  Πιο 
συγκεκριµένα ο τελευταίος στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις καθηµερινές του ανάγκες, 
όπως για παράδειγµα ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, ανάγκη για θέρµανση και ψύξη, ανάγκη για 
µετακίνηση, ανάγκη για σίτιση κλπ, χρησιµοποιεί τεχνολογικές εφαρµογές οι οποίες, για να 
λειτουργήσουν, βασίζονται κατά κύριο λόγο στα ορυκτά καύσιµα.  Η καύση των τελευταίων είναι 
ουσιαστικά η κύρια υπεύθυνη για το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπεµπόµενων σωµατιδιακών 
ρύπων.  Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το φαινόµενο της εκποµπής των σωµατιδίων από 
πηγές που σχετίζονται µε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, γίνεται διαχωρισµός των τελευταίων σε 
κατηγορίες, και κάθε µία από αυτές µελετάται ξεχωριστά παρακάτω.  

 
 

5.1.1 Εκποµπές από οχήµατα 
 

Οι κύριες πήγες εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων από τα οχήµατα είναι τα καυσαέρια των 
οχηµάτων και η φθορά από την χρήση των ελαστικών και των φρένων [18].  Οι εκποµπές 
σωµατιδίων από τους κινητήρες ντίζελ είναι πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε τους βενζινοκινητήρες.  
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την γενική αρχή, ότι όσο βαρύτερο είναι το κλάσµα πετρελαίου που 
καίγεται, τόσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγή σωµατιδίων.  Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι η 
εκποµπή σωµατιδίων από βενζινοκινητήρες και ιδιαίτερα από µη καταλυτικά οχήµατα, είναι 
εξαιρετικά σηµαντική. 



 

 40 

Το ντίζελ ως καύσιµο χρησιµοποιείται, κυρίως, από επαγγελµατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία και αγοραία οχήµατα αλλά,  σε ορισµένες χώρες, και από ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. 
∆ευτερεύουσες εστίες εκποµπής σωµατιδίων, που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία είναι τα 
βαρέα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες, οι αµαξοστοιχίες αλλά και τα πλοία, τα 
οποία επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα πάνω από λιµάνια και ωκεανούς [19]. 

Οι εκποµπές από µηχανές ντίζελ περιέχουν κυρίως αιθάλη, πτητικές οργανικές ενώσεις και 
µερικά θειικά από το θείο που περιέχει το καύσιµο.  Ο σχηµατισµός αιθάλης, σε κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, γίνεται στο πρώτο στάδιο της καύσης όταν υπάρχει φλόγα διάχυσης.  Κατά τη 
διάρκεια της φάσης αυτής, η φλόγα είναι πολύ φωτεινή, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει 
ελεύθερος άνθρακας.  Ένα πολύ µικρό µέρος του άνθρακα αυτού δεν προλαβαίνει να καεί, 
σχηµατίζοντας έτσι αιθάλη, µέσω πολύπλοκων διεργασιών πυρόλυσης, πολυµερισµού και µερικής 
οξείδωσης.  Τα σωµατίδια σχηµατίζονται από οργανικά και ανόργανα υλικά που εισέρχονται στον 
κινητήρα µε το καύσιµο και τον αέρα.  Τα πολύ µικρά σωµατίδια αιθάλης, που δηµιουργούνται 
κατά την καύση, λειτουργούν ως πυρήνες συσσωµάτωσης, δηµιουργώντας έτσι τα σωµατίδια που 
εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα. 

Η φύση του άνθρακα που δηµιουργείται είναι πολύπλοκη και περιλαµβάνει διάφορες δοµές. 
Σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό και την ανάπτυξη των σωµατιδίων παίζουν οι αντιδράσεις 
πυρόλυσης.  Σε υψηλές θερµοκρασίες ευνοείται η αφυδρογόνωση και η διάσπαση των µορίων 
(ενδόθερµες αντιδράσεις).  Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες ευνοείται ο πολυµερισµός και η 
συµπύκνωση (εξώθερµες αντιδράσεις). 

Μέσα στον κινητήρα συντελείται ο µετασχηµατισµός ενός µορίου µε 10-20 άτοµα άνθρακα σε 
σωµατίδια αιθάλης µε 105 άτοµα άνθρακα.  Η όλη διεργασία περιλαµβάνει τόσο τις αντιδράσεις 
αφυδρογόνωσης, όσο και τις αντιδράσεις πολυµερισµού.  Ο ρυθµός των αντιδράσεων πυρόλυσης 
και πολυµερισµού είναι διαφορετικός για τους παραφινικούς και τους αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες.  Οι τελευταίοι διασπώνται σε ενώσεις ενός ή δυο ατόµων άνθρακα στους 450°C. 
Οι αντιδράσεις κυκλοποίησης και πολυµερισµού αρχίζουν από τους 600°C.  Οι αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες δεν υφίστανται διάσπαση αλλά απ' ευθείας πολυµερισµό και συµπύκνωση. 

Οι κύριες φάσεις σχηµατισµού της αιθάλης είναι τρεις: Ο σχηµατισµός των µικρών πυρήνων, η 
αρχική συσσωµάτωση και αύξηση µεγέθους, καθώς και η δηµιουργία των ακόµα µεγαλύτερων 
αδροµερών.  Οι σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες που παρατηρούνται σε φλόγες διάχυσης, προωθούν 
τις αντιδράσεις πολυµερισµού και συµπύκνωσης, πριν τη φάση της αφυδρογόνωσης. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αρωµατικοί και πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες λειτουργούν ως 
αρχικοί πυρήνες.  Οι υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν σε προαναµειγµένες φλόγες και φλόγες 
τυρβώδους διάχυσης, προωθούν αντιδράσεις πυρόλυσης και διάσπασης µορίων.  Ενδιάµεσο προϊόν 
αυτών των αντιδράσεων είναι το ακετυλένιο.  Οι πυρήνες συσσωµάτωσης αυξάνουν ταχύτερα σε 
αυτές τις υψηλές θερµοκρασίες.  Μετά την εκποµπή τους από τις θερµότερες περιοχές της φλόγας, 
τα µικρά αλλά πλήρως σχηµατισµένα, σωµατίδια αιθάλης συνεχίζουν την αύξηση του µεγέθους 
τους.  Μέρος του σχηµατιζόµενου άνθρακα καίγεται και ο τελικός ρυθµός εκποµπής αιθάλης είναι 
ανάλογος της διαφοράς του ρυθµού παραγωγής σωµατιδίων και του ρυθµού καύσης τους [20]. 
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Ο καπνός που εκπέµπεται από τους κινητήρες ντίζελ ανάλογα µε το χρώµα του µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως µαύρος, λευκός, γκρίζος ή µπλε καπνός.  Ο λευκός και ο γκρίζος καπνός αποτελεί 
το µη αναφλέξιµο υπόλειµµα των σταγόνων του καυσίµου.  Ο µπλε καπνός υποδηλώνει την 
εκποµπή άκαυστων σταγονιδίων καυσίµου ή ακόµα και λιπαντικού, και η παρουσία του είναι 
ενδεικτική της ανάγκης για συντήρηση του κινητήρα. 

Ο χρονισµός ψεκασµού του καυσίµου καθώς και η καλή εκνέφωση του , η καλή ανάµειξη µε 
τον αέρα. η πίεση ψεκασµού, αλλά και η γεωµετρία του θαλάµου καύσης είναι παράγοντες που 
επηρεάζουν το σχηµατισµό αιθάλης 

Η αυτανάφλεξη του ντίζελ κατά την συµπίεση του εξαρτάται από τους ρυθµούς διάχυσης του 
αέρα προς τη ζώνη των σταγονιδίων καυσίµου και των ατµών του καυσίµου µακριά από τα 
σταγονίδια.  Κατά συνέπεια, ο σχηµατισµός καπνού είναι δυνατό να περιοριστεί µέσω της 
ελάττωσης του χρόνου, κατά τον οποίο η ανάφλεξη γίνεται στη φάση διάχυσης.  Αυτό 
επιτυγχάνεται µε αύξηση του στροβιλισµού του καυσίµου µέσα στον κύλινδρο, η οποία οδηγεί σε 
καλύτερη ανάµειξη, σε ταχύτερη ανάφλεξη και σε παραγωγή ενός λεπτότερου σπρέι από σταγόνες 
καυσίµου, το οποίο ενισχύει το ρυθµό ατµοποίησης του. 

Ο περιορισµός των εκποµπών σωµατιδίων από κινητήρες ντίζελ είναι δυνατός και µε την 
αλλαγή του σχεδιασµού του θαλάµου καύσης.  Στους κινητήρες έµµεσου ψεκασµού το καύσιµο 
ψεκάζεται σε έναν προθάλαµο, όπου στροβιλίζεται και αναµιγνύεται µε τον θερµό συµπιεσµένο 
αέρα και κατόπιν εισέρχεται στο θάλαµο καύσης.  Το µειονέκτηµα των κινητήρων έµµεσου 
ψεκασµού, σε σχέση µε τους κινητήρες άµεσου ψεκασµού, είναι η απόδοση µικρότερης ισχύος για 
το ίδιο µέγεθος κινητήρα. 

Η χρήση καταλυτών αντίστοιχων µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στους βενζινοκινητήρες 
αποτελεί µια λύση για την µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, αλλά παρουσιάζει ουσιαστικά 
προβλήµατα.  Καθώς ο κινητήρας ντίζελ λειτουργεί µε περίσσεια αέρα, ο καταλύτης που θα 
εφαρµοστεί στα αέρια της εξάτµισης θα λειτουργεί σε οξειδωτικό περιβάλλον.  Επίσης, είναι 
ενδεχόµενη η αστοχία ενός καταλυτικού συστήµατος, λόγω της παρουσίας σωµατιδίων στα 
καυσαέρια και λόγω της περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο.  Το θείο οξειδώνεται σε τριοξείδιο 
του θείου και σε θειικό οξύ, οδηγώντας σε όξινες εκποµπές, αλλά και σε σχηµατισµό θειικών 
σωµατιδίων.  Αυτό το φαινόµενο µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των σωµατιδιακών εκποµπών στην 
περίπτωση που η περιεκτικότητα του καύσιµου σε θείο είναι άνω του 0,2% κ.β.. Το πρόβληµα 
αντιµετωπίζεται µε διατήρηση υψηλής θερµοκρασίας στον καταλύτη, όπου δεν ευνοείται η 
µετατροπή του SΟ2 σε SO3 και µε χρήση ντίζελ χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο. 

Η περιεκτικότητα ενός καυσίµου σε θείο επηρεάζει σηµαντικά τις σωµατιδιακές εκποµπές, 
λόγω της µετατροπής του σε θειικά άλατα.  Η ισχύουσα προδιαγραφή των 500 ppm έχει συµβάλλει 
σηµαντικά στην µείωση των εκποµπών σωµατιδίων.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση των 
σωµατιδιακών εκποµπών από κινητήρες ντίζελ δεν είναι εύκολη, καθώς οι συνθήκες που ευνοούν τη 
µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, αυξάνουν την παραγωγή οξειδίων του αζώτου. 
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Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η κίνηση των οχηµάτων στους δρόµους προκαλεί την 
επαναιώρηση της σκόνης που έχει εναποτεθεί στο δρόµο.  Σωµατίδια εκπέµπονται επίσης ως 
αποτέλεσµα της φθοράς των φρένων και των ελαστικών κατά την χρήση τους.  Εκτιµάται ότι τα 
σωµατίδια αυτά είναι µεγέθους 3-30 µm.  Στο σχήµα 12 φαίνεται η σύσταση των καυσαερίων που 
εκπέµπονται από κινητήρες οχηµάτων, ως προς τον οργανικό και το στοιχειακό άνθρακα. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 12. Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας στα καυσαέρια των κινητήρων οχηµάτων 
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5.1.2 Βιοµηχανικές Εκποµπές 

 
Μια από τις κυριότερες κατηγορίες βιοµηχανικών εκποµπών των σωµατιδιακών ρύπων, 

αποτελούν οι εκποµπές που προέρχονται από τις διεργασίες καύσης µε σκοπό την παραγωγή 
ενέργειας.  Οι τρεις κυριότερες  κατηγορίες καυσίµου που χρησιµοποιούνται στις διεργασίες αυτές 
είναι τα ανθρακούχα ορυκτά, το πετρέλαιο, καθώς και βιοµάζα.  Η τελευταία χρησιµοποιείται όλο 
και περισσότερο µε σκοπό τον περιορισµό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, αφού µε την κάυση 
της, ναι µεν εκλύονται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, αλλά οι ποσότητες αυτές δεν επηρεάζουν 
το συνολικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (δεσµεύεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους και απελευθερώνεται κατά την καύση τους). 

Τα ανθρακούχα ορυκτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργεια: είναι, κατά φθίνουσα 
σειρά θερµογόνου δύναµης, ο ανθρακίτης, οι πισσούχοι (bituminous) και υποπισσούχοι 
(subbituminous) άνθρακες, ο λιγνίτης και η τύρφη.  Η χρήση τους είναι διαδεδοµένη σε λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες, που διαθέτουν αποθέµατα πρώτων υλών.  Στην Ελλάδα η καύση λιγνίτη 
αποδίδει άνω του 90% του ηλεκτρικού ενεργειακού δυναµικού της χώρας. 

Η ατελής καύση των ανθρακούχων ορυκτών οδηγεί σε εκποµπή σωµατιδίων αιθάλης.  Σε µονάδες, 
όπου η εισαγωγή του κάρβουνου στις καµίνους γίνεται σε κονιορτοποιηµένη µορφή, η καύση του 
είναι σχεδόν πλήρης.  Συνεπώς, τα παραγόµενα σωµατίδια συνίστανται κυρίως από την ανόργανη 
υπολειµµατική τέφρα [22]. 

Κύρια συστατικά της ιπτάµενης τέφρας είναι τα SiO2 (10-70%), Al2O3 (8-38%), Fe2Ο3 (2-
50%), CaO (0,5-50%), ΜgΟ (0,3-8%), Νa2O (0,1-3%), Κ2Ο3 (0,1-3%), ΤiΟ2 (0,4-4%).  Η µέση 
διάµετρος (υπολογισµένη µε βάση την κατά µάζα κατανοµή) των σωµατιδίων κυµαίνεται µεταξύ 3,6 
και 0,4 µm. 

Οι σωµατιδιακές εκποµπές που προκύπτουν από την καύση του πετρελαίου εξαρτώνται 
κυρίως από το είδος του τελευταίου.  Τα ελαφρύτερα κλάσµατα πετρελαίου παράγουν σηµαντικά 
λιγότερα σωµατίδια απ' ότι τα βαρύτερα.  Θεωρείται ότι για τα βαρύτερα κλάσµατα, η παραγωγή 
σωµατιδίων είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του καυσίµου σε θείο.  Αυτό οφείλεται στο ότι, η 
προέλευση του καυσίµου είτε από ακατέργαστο πετρέλαιο χαµηλού θείου, είτε από διαδικασίες 
αποθείωσης, έχει ως αποτέλεσµα το να περιέχει λιγότερα ασφαλτένια και τέφρα, και να έχει 
µικρότερο ιξώδες.  Συνεπώς έχει καλύτερα χαρακτηριστικά καύσης. 

Η παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα στηρίζεται, κυρίως, στην καύση λιγνοκυτταρινούχων 
φυτικών υπολειµµατικών προϊόντων.  Οι εκποµπές από καυστήρες που χρησιµοποιούν ξύλα ως 
καύσιµη ύλη κυµαίνονται από 4,5 έως 34 Κg/τόνο καιγόµενου ξύλου.  Περίπου 80-95% των 
ανόργανων συστατικών του ξύλου µετατρέπεται σε ιπτάµενη τέφρα στον καυστήρα.  Το πρόβληµα 
της παραγωγής σωµατιδίων, κατά την καύση υπολειµµατικής ξυλείας, γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό 
στην περίπτωση, όπου η πρώτη ύλη περιέχει θαλασσινό αλάτι, κάτι που συµβαίνει στην 
περίπτωση κορµών που µεταφέρονται πάνω στο νερό.  Παρά τη δεδοµένη εκποµπή σωµατιδίων, 
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εκτιµάται ότι η καύση βιοµάζας και πιο συγκεκριµένα άχυρου, παράγει περίπου 4 φορές λιγότερα 
αιωρούµενα σωµατίδια σε σχέση µε την καύση ανθρακούχων ορυκτών [23]. 

 
Μια άλλη σηµαντικότατη κατηγορία εκποµπών αποτελούν αυτές οι οποίες προέρχονται από την 

αποτέφρωση απορριµµάτων.  Το πρόβληµα της διάθεσης των βιοµηχανικών και αστικών 
απορριµµάτων µεγαλώνει συνεχώς και είναι αρκετά πολύπλοκο αφού εµπλέκει τεχνολογικές, 
χωροταξικές και κοινωνικές παραµέτρους.  Μια από τις πρακτικές που εφαρµόζονται είναι η 
αποτέφρωσή τους.  Τα αιωρούµενα σωµατίδια σε αυτήν την περίπτωση αποτελούνται κυρίως από 
άκαυστη ανόργανη ύλη, που µεταφέρεται από το αέριο που εξέρχεται της καπνοδόχου. Το 
τυπικό µέγεθος τους κυµαίνεται από 1 έως 50 µm.  Μεγαλύτερο ρυθµό παραγωγής σωµατιδίων 
έχουν οι καυστήρες RDF (Refuse Derived Fuel), µε ενδεικτική τιµή 20 Κg ΡΜ10/ ton RDF (χωρίς 
σύστηµα έλεγχου εκποµπών). 

Σηµαντικό είναι και το µέγεθος της εκποµπής βαρέων µετάλλων µε πιο χαρακτηριστικά το 
αρσενικό, το κάδµιο, το νικέλιο, τον µόλυβδο, τον ψευδάργυρο και τον υδράργυρο, υπό την 
µορφή των οξειδίων τους και των χλωριδίων τους.  Οι εν λόγω ενώσεις παράγονται λόγω της 
παρουσίας υλικών, όπως µπαταρίες, πλαστικά και µεταλλικά κράµατα στα απορρίµµατα.  Κάποιες 
από τις παραπάνω ενώσεις έχουν σηµεία ζέσης χαµηλότερα των 1000°C, όπου λειτουργούν τα 
συστήµατα αποτέφρωσης, και εποµένως ατµοποιούνται στο αέριο εξόδου.  Όταν η θερµοκρασία 
µειώνεται τότε τείνουν να συµπυκνωθούν και να προσροφηθούν στα λεπτόκοκκα σωµατίδια του 
καυσαερίου, µε µέγεθος 0,2-0,7 µm.  Αντίστοιχη συµπεριφορά παρουσιάζουν και αρκετές 
οργανικές ενώσεις που παράγονται κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

Είναι δυνατό ορισµένα πιο πτητικά µέταλλα, όπως ο µόλυβδος και ο υδράργυρος να 
παραµείνουν στην αέρια φάση.  Όπως και στις υπόλοιπες διαδικασίες υψηλών θερµοκρασιών, 
όπου παράγονται σωµατίδια, η εναπόθεση των βαρέων µετάλλων σε αυτά εξαρτάται από το 
µέγεθος των σωµατιδίων, τον αριθµό των σωµατιδίων και. την θερµοκρασία του καυσαερίου. 

Μια ακόµη σηµαντική κατηγορία εκποµπών σωµατιδίων αποτελούν οι εκποµπές από τη χηµική 
βιοµηχανία.  Οι τελευταίες συνήθως γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτές διότι εκποµπές εισέρχονται 
στην ατµόσφαιρα συνήθως µέσω µιας καµινάδας.  Οι ρύποι που εισέρχονται στην ατµόσφαιρα είναι 
τα οξείδια του αζώτου, τα οξείδια του θείου, το υδρόθειο, το µονοξείδιο του άνθρακα, οι 
υδρογονάνθρακες και τα αιωρούµενα σωµατίδια. 

Τα σωµατίδια εκπέµπονται από βιοµηχανίες χρωµάτων, είναι οι σκόνες των καταλυτών από τα 
διυλιστήρια, οι ίνες αµιάντου από τις βιοµηχανίες σωληνώσεων, υφασµάτων και µονωτικών. 
Ορισµένα στοιχεία όπως το βόριο, το βηρύλλιο και το αρσενικό από τις βιοµηχανίες επεξεργασίας 
µετάλλων, έχουν αναγνωριστεί επίσης ως επικίνδυνα σωµατίδια ιδιαίτερα τοξικά και καρκινογόνα. 
Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος βιοµηχανικές εκποµπές σωµατιδίων είναι της τέφρας από την καύση του 
άνθρακα και την επεξεργασία των ορυκτών καυσίµων καθώς και τα. σωµατίδια που προέρχονται 
από λατοµεία και ορυχεία. 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής σίδηρου και χάλυβα εκπέµπουν σηµαντικές ποσότητες 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα.  Τα περισσότερα από τα σωµατίδια είναι οξείδια του σιδήρου ή 
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οξείδια µετάλλων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή ειδικών κραµάτων και έχουν µέγεθος 
µικρότερο από 2µm. Η αλλαγή όµως, που έγινε τα τελευταία δύο δεκαετίες προς τους κλιβάνους 
οξυγόνου είχε ως αποτέλεσµα την εκποµπή σωµατιδίων µικρότερου µεγέθους και µεγαλύτερων 
ποσοτήτων. 

Η επεξεργασία του ξύλου όπως η κοπή, η λείανση και η διαµόρφωση απελευθερώνουν µεγάλα 
σε µέγεθος σωµατίδια, τα οποία αν και είναι αισθητικά δυσάρεστα, είναι αρκετά µεγάλα για να 
µπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισµό µε την αναπνοή. 

Οι µύλοι των δηµητριακών απελευθερώνουν µεγάλες ποσότητες σωµατιδίων κατά τη ξήρανση, 
τη διαλογή, την άλεση και την επεξεργασία των δηµητριακών.  Περισσότερα από το 50% των 
σωµατιδίων είναι πάνω από 220µm και συλλέγονται εύκολα.  Τα σωµατίδια που αιωρούνται στην 
ατµόσφαιρα αυτών των εγκαταστάσεων συνιστούν ένα σηµαντικό κίνδυνο έκρηξης. Εποµένως, 
θεωρείται απαραίτητη η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των επικίνδυνων χώρων. Ο 
εσωτερικός αέρας των κτιρίων ελέγχεται µε την αποµάκρυνση στον ελεύθερο αέρα των σωµατιδίων 
που δεν έχει κατορθωθεί να συλλεχθούν. 

Τέλος, υπό τη µορφή ατµών ή υγρών ή σωµατιδίων εκπέµπονται οι υδρογονάνθρακες από 
πλήθος βιοµηχανικών διεργασιών.  Στις περιπτώσεις κατασκευής ασφαλτοταπήτων, εκπέµπονται 
υπό τη µορφή σωµατιδίων πίσσας.  

 
 

5.1.3 Εκποµπές από αγροτικές δραστηριότητες 
 

Οι αγροτικές πηγές οι οποίες έχουν επηρεαστεί άµεσα από την νοµοθεσία είναι τα σφαγεία και 
τα εκτροφεία.  Για παράδειγµα στα ορνιθοτροφεία, βάση παρατηρήσεων προέκυψε ότι το 40% των 
σωµατιδίων που διέφευγαν µέσω του συστήµατος εξαερισµού είχε διάµετρο µικρότερη των 5µm. 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της αέριας ρύπανσης που συντελείται µε την 
απελευθέρωση ινιδίων βάµβακος κατά την διάρκεια της συγκοµιδής και της επεξεργασίας σε 
τέτοιο βαθµό ώστε να έχουν αναφερθεί αναπνευστικά προβλήµατα σε κατοικηµένες περιοχές 
κοντά στα κέντρα επεξεργασίας.  

 
 

5.1.4 Εκποµπές από οικιακές δραστηριότητες 
 

Σε κατοικηµένες περιοχές, οι οικιακές δραστηριότητες αποτελούν τις κύριες πηγές εκποµπής 
ρύπων.  Πριν από τη βιοµηχανική επανάσταση, οι οικιακές φωτιές αποτελούσαν την πιο σηµαντική 
πηγή ρύπων στο Λονδίνο.  Το πρόβληµα ενισχύονταν από το γεγονός ότι οι εκποµπές προέρχονταν 
από καµινάδες µικρού ύψους και από το γεγονός ότι τα οικιακά τζάκια αποτελούσαν συστήµατα 
καύσης και θέρµανσης χαµηλής απόδοσης.  Οι νέες εστίες θέρµανσης έχουν καλύτερη 
απόδοση, αλλά οι ρύποι εξακολουθούν να εκπέµπονται από καµινάδες µικρού ύψους.  
Βελτιώσεις είναι δυνατόν να γίνουν εάν µεταφερθούν οι εκποµπές των συστηµάτων 
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θέρµανσης σε κεντρικό σύστηµα σε καθορισµένες περιοχές όπου θα υπάρχουν ψηλές 
καµινάδες και συστήµατα κατακράτησης των εκποµπών. 

Η καύση κάρβουνου ως µέθοδος οικιακής θέρµανσης και µαγειρέµατος εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται ευρέως σε χώρες αναπτυσσόµενες όπως η Ινδία και η Κίνα  Στις χώρες αυτές 
χρησιµοποιείται και η καύση ξύλου.  Και οι δύο διαδικασίες επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα µε 
σωµατιδιακούς ρύπους. 

Η µείωση της καύσης κάρβουνου και ξύλου στις κατοικηµένες περιοχές του Λονδίνου είχε σαν 
αποτέλεσµα την µείωση έως και 14% της συνεισφοράς του στις συνολικές εκποµπές σωµατιδίων 
κατά το 1996.  Εντούτοις, στη Βόρεια Ιρλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες, σε µικρές πόλεις και 
σε χωριά όπου το φυσικό αέριο δεν είναι ευρέως διαθέσιµο, εξακολουθούν να καίνε κάρβουνο 
και ξύλο για οικιακή χρήση.  

 
 

5.1.5 ∆ασικές Πυρκαγιές 
 

Όσον αφορά στις δασικές και γεωργικές φωτιές η γενική συµβολή στη ρύπανση της 
ατµόσφαιρας από τον καπνό της φωτιάς είναι προσωρινή, όµως σε περιοχές µε µεγάλες δασικές 
πυρκαγιές αυτή η πηγή µπορεί να αποκτήσει µεγάλη σηµασία.  Τόσο οι άµεσες εκποµπές όσο και η 
επαναιώρηση σωµατιδίων από την καµένη γη µπορούν να αποτελέσουν µια σηµαντική πηγή 
αιωρούµενων σωµατιδίων. Το πυρογενές υλικό αποτελείται από οργανική ύλη, στοιχειακό 
άνθρακα και ανόργανα υλικά.  Είναι σε µεγάλο ποσοστό µεγέθους κάτω των 10µm και γι' αυτό 
µπορεί εύκολα να επαναιωρηθεί λόγω του ανέµου. 

Εκτιµάται ότι οι δασικές και γεωργικές πυρκαγιές στις τροπικές ζώνες, είναι υπεύθυνες για την 
εκποµπή στην ατµόσφαιρα 1Mtn/έτος χαλκού, 3 1Mtn/έτος ψευδαργύρου και 2,,2 1Gtn/έτος 
στοιχειακού άνθρακα.  Κατά µέσο όρο αυτές οι τιµές αντιπροσωπεύουν το 2%, το 3% και το 12% 
του παγκόσµιου συνόλου εκποµπών αυτών των χηµικών ειδών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

5.2 Φυσικές Πηγές 
 
5.2.1 Υδρόλυµα Θαλάσσης  
 

Η θραύση των κυµάτων στη θάλασσα δηµιουργεί πολλά µικρά σταγονίδια από θαλασσινό νερό 
τα οποία ξηραίνονται µε την εξάτµιση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αιωρούµενα 
σωµατίδια από θαλασσινό αλάτι.  Σωµατίδια επίσης εκπέµπονται και άµεσα µε το σπάσιµο 
αέριων φυσαλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας.  Τα σωµατίδια αυτά έχουν µέγεθος, που 
κυµαίνεται σε ένα εύρος από 1 έως 20µm.  Αν και τα περισσότερα σωµατίδια ανήκουν στο 
χονδρόκοκκο κλάσµα, ένα µικρό ποσοστό της µάζας τους έχει µέγεθος αρκετά µικρό ώστε να 
έχουν χρόνο παραµονής στην ατµόσφαιρα έως και τρεις ηµέρες. 
 

 
Σχήµα 13. Σχηµατισµός υδρολύµατος θαλάσσης 

 
Το αιωρούµενο θαλασσινό αλάτι έχει µεγάλη οµοιότητα στη χηµική του σύσταση µε το 

θαλασσινό αλάτι, µε ανιόντα (θειικά και χλωρίου) και κατιόντα  (ασβεστίου, µαγνήσιου και 
φωσφόρου).  Επίσης έχουν ανιχνευθεί σε περιοχές µε λιµενικές εγκαταστάσεις και µεταλλικά 
ιχνοστοιχεία όπως κάδµιο, µόλυβδος, βανάδιο και ψευδάργυρος.  Αυτός ο εµπλουτισµός σε µέταλλα 
προέρχεται από εκείνες τις φυσαλίδες του νερού που πρώτα έρχονται σε επαφή µε µεταλλικά 
αντικείµενα πριν διαρραγούν. 
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5.2.2 Ηφαιστειακή δραστηριότητα 
 

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα λαµβάνει ακόµα χώρα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές της 
Ευρώπης όπως είναι οι Κανάριοι Νήσοι και η Σικελία.  Η ιπτάµενη τέφρα που εκπέµπεται από τα 
ηφαίστεια µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική τοπική πηγή σωµατιδίων σε κοντινές πόλεις, αλλά 
και προδρόµων ενώσεων στην ατµόσφαιρα.  Για παράδειγµα το ηφαίστειο στο βουνό Αίτνα 
εκτιµήθηκε ότι εκπέµπει κατά µέσο όρο 4.000 τόνους διοξειδίου του θείου ηµερησίως. 

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν µια συγκεντρωµένη πηγή όλων των ατµοσφαιρικών ρύπων 
και ιδιαίτερα των σωµατιδίων.  Για παράδειγµα η έκρηξη του ηφαιστείου της Αγίας Ελένης στις 18 
Μαΐου 1980 εκτόξευσε όγκο σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα ίσο µε 4 Κm3.  Η ποσότητα αυτή είναι 
µεγαλύτερη από το συνολικό ετήσιο πόσο των εκπεµπόµενων σωµατιδίων που οφείλονται σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες στην Βόρεια Αµερική.  Το µέγεθος των εκπεµπόµενων σωµατιδίων 
κυµάνθηκε από στέρεα σώµατα, ορατά µε το γυµνό µάτι, έως και υπερλεπτόκοκκα σωµατίδια 
διαµέτρου 0,001µm. 

Η ενέργεια των ηφαιστειακών εκρήξεων είναι συχνά αρκετή ώστε να µεταφέρει τα αέρια 
και τα σωµατίδια δια µέσου των χαµηλών στρωµάτων της ατµόσφαιρας, στην στρατόσφαιρα. όπου 
οι φυσικές διαδικασίες αποµάκρυνσης είναι πολύ βραδείες. 

Η χηµική ανάλυση της ηφαιστειακής τέφρας που λήφθηκε σε απόσταση 650km από το σηµείο 
της έκρηξης, έδειξε ότι το 60-70% της σύστασης ήταν διοξείδιο του πυριτίου και το 16-18% 
τριοξείδιο του αργιλίου.  Η χηµική σύσταση και η κατανοµή µεγεθών της τέφρας µεταβαλλόταν 
ανάλογα µε την απόσταση από την πηγή, υποδεικνύοντας ότι τα συγκεκριµένα χηµικά συστατικά 
συγκεντρώνονταν σε συγκεκριµένες τάξεις µεγέθους.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 
ορισµένα στοιχεία, όπως ο µόλυβδος, ο ψευδάργυρος και το αρσενικό, έχουν χαµηλές σχετικά 
θερµοκρασίες εξάτµισης και συγκεντρώθηκαν σε σωµατίδια µικρού µεγέθους που σχηµατίσθηκαν 
µε εξάχνωση µετά την έκρηξη. 
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5.2.3 Μεταφορά σωµατιδίων σε µεγάλες αποστάσεις 
 
Είναι γεγονός ότι η σωµατιδιακή ρύπανση αποτελεί διασυνοριακή υπόθεση, αφού εκτός από τις 

τοπικές πηγές σωµατιδιακών εκποµπών είναι δυνατόν να λάβει χώρα και µεταφορά σωµατιδίων 
µέσω αερίων ρευµάτων από άλλες χώρες.  Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η µεταφορά σωµατιδιακής 
ύλης στην Κεντρική Αµερική εξαιτίας της καύσης βιοµάζας στο Νότιο Μεξικό.  Επίσης, εκτιµάται 
ότι µεταφέρονται τόνοι σωµατιδίων από την έρηµο της Σαχάρα στη βορειοδυτική περιοχή της 
Μεσογείου και στις νότιες παράκτιες περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Σκόνη µεταφέρεται και από τις έρηµους της Ασίας δια µέσου του Ειρηνικού Ωκεανού.  Το 
φαινόµενο αυτό σχετίζεται µε τις ανεµοθύελλες, που εµφανίζονται στις έρηµους ως αποτέλεσµα των 
ισχυρών ανέµων.  Οι περισσότερες ανεµοθύελλες στις έρηµους της Κίνας παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια της Άνοιξης µετά το πέρασµα ισχυρών κρύων ρευµάτων, που οφείλονται στο λιώσιµο των 
πάγων, και πρώτου το έδαφος καλυφθεί µε βλάστηση. 

Οι ανεµοθύελλες σχετίζονται µε περιόδους ισχυρών ανέµων και άστατου καιρού, που 
καταλήγουν σε βίαιη µεταφορά σκόνης στα µεσαία και ανώτερα στρώµατα της τροπόσφαιρας.  
Το φαινόµενο αυτό παρακολουθείται µε δορυφόρους οι οποίοι εντοπίζουν το σύννεφο σκόνης που 
µεταφέρεται.  Με αυτή τη µέθοδο όµως δεν εντοπίζεται η σκόνη των ορυκτών και των 
µεταλλευµάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αντίθεση µεταξύ της µεταφερόµενης 
δέσµης και του εδάφους. 

  
 

5.2.4 Επαναιώρηση σκόνης από το έδαφος 
 

Η επαναιώρηση της σκόνης από το έδαφος οφείλεται σε µετεωρολογικούς µηχανισµούς όπως είναι ο 
άνεµος, οι µεταβολές στη θερµοκρασία και η υγρασία, δια µέσου των οποίων γίνεται δυνατή η 
αποσάθρωση πετρών και ορυκτών.  Η σκόνη είναι δυνατόν να µεταφερθεί από τον άνεµο.  Η 
κατανοµή της ως προς το µέγεθος εξαρτάται από το είδος της αρχικής πηγής (πέτρα, ορυκτό).  
Γενικά το µέγεθος κυµαίνεται µέσα στα όρια των 5 έως 50 µm.  Η χηµική σύσταση της σκόνης από 
χώµα είναι όµοια µε εκείνη της γεωλογικής πηγής, όπως δολοµίτης, γύψος, χαλαζίας και αργιλικά 
πετρώµατα. 

Η επίδραση των ανέµων σε χαλαρές επιφάνειες ξηρού χώµατος έχει ως αποτέλεσµα να 
µεταφέρονται τα σωµατίδια αυτά στον αέρα.  Οι παράγοντες που εντείνουν το φαινόµενο είναι το 
ποσό της εκτιθέµενης ξηρής επιφάνειας από σωµατίδια και η ταχύτητα του ανέµου.  Στις πόλεις 
τέτοιου είδους εκτεθειµένες χωµάτινες επιφάνειες είναι µάλλον σπάνιες, ιδιαίτερα στο κέντρο των 
πόλεων.  Όµως υπάρχουν αξιοσηµείωτες ποσότητες σκόνης πάνω στους δρόµους και στα 
πεζοδρόµια.  Η σκόνη αυτή προέρχεται κυρίως από : 

• Τη σκόνη που µεταφέρεται πάνω στα ελαστικά των οχηµάτων 
• Τη σκόνη που καθιζάνει από την ατµόσφαιρα 
• Τη φθορά της επιφάνειας του ίδιου του δρόµου 
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• Την σταδιακή αποσάθρωση τµηµάτων των οχηµάτων (κυρίως ελαστικών) 
Οι ποσότητες της σκόνης από την επαναιώρηση από το έδαφος που συµβαίνει κάθε φορά που τα 

οχήµατα κινούνται είτε πάνω σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο, είτε πάνω σε χωµατόδροµο, µπορεί να είναι 
0,4 ακόµη και 2,5 φορές µεγαλύτερες απ' ότι είναι οι εκποµπές των σωµατιδίων από την εξάτµιση των 
αυτοκινήτων.  Το φαινόµενο περιορίζεται κατά τις βροχερές µέρες, εξαιτίας της υγρής εναπόθεσης 
των σωµατιδίων.  

 

 
 

Σχήµα 14. Επαναιώρηση σκόνης από το έδαφος 
 

Σηµαντικό ρόλο παίζει και η µετεωρολογία της περιοχής.  Χαµηλοί άνεµοι έχουν ως 
αποτέλεσµα περιορισµένη µεταφορά σκόνης από το έδαφος µε αέριες µάζες.  Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το ύψος ανάµιξης είναι χαµηλό, συνεπώς οι ρύποι δεσµεύονται κοντά στην 
ατµόσφαιρα και δεν διαχέονται.  Οπότε, τα µειωµένα ύψη ανάµιξης και η περιορισµένη 
οριζόντια µεταφορά, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των ρύπων και την 
εµφάνιση επεισοδίων ρύπανσης στην ατµόσφαιρα. 

Επιπλέον, η απόθεση ρύπων στην επιφάνεια γίνεται µε δύο µηχανισµούς: την υγρή και την 
ξηρή απόθεση.  Η υγρή απόθεση είναι η διαδικασία που αναφέρεται σε διαλυτοποιήµενους 
ρύπους όπως τα νιτρικά, αµµωνιακά και θειικά συστατικά.  Κατά τη διάρκεια συνθηκών οµίχλης 
ένα µέρος των σωµατιδίων µεγαλώνει απορροφώντας νερό.  Καθώς τα σταγονίδια οµίχλης 
καθιζάνουν πιο γρήγορα απ' ότι τα µικρά σωµατίδια, τα σωµατίδια της ατµόσφαιρας τελικά 
καθιζάνουν ως οµίχλη.  Η συγκέντρωση των σωµατιδίων τοπικά µειώνεται µετά από περιστατικά 
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οµίχλης, αν και η υγρή απόθεση εξισορροπείται από την παραγωγή υγρών σωµατιδίων από τα 
θειικά. 
 
5.3 Σχέση πηγής – εκπεµπόµενων σωµατιδίων 
 

Η ανάγκη κατανοµής του ποσοστού της συµβολής της κάθε πηγής στο συνολικό πρόβληµα 
των αιωρούµενων σωµατιδίων µιας περιοχής και η πρόβλεψη των χηµικών και φυσικών 
ιδιοτήτων του µίγµατος των αιωρούµενων σωµατιδίων, οδήγησε στην προσπάθεια αποκάλυψης 
της σχέσης πηγής εκπεµπόµενων σωµατιδίων.  Μια συσχέτιση που αφορά το µέγεθος και την 
χηµική σύσταση του σωµατιδίου, τόσο από πλευράς χηµικών στοιχείων-ενώσεων, όσο και από 
πλευράς ποσόστωσης τους µέσα στα σωµατίδια.  Συµπεράσµατα µε σηµείο αναφοράς πρώτα ένα 
σωµατίδιο και κατόπιν µια πηγή παρατίθενται στο παρακάτω σχήµα.  
 

 
Σχήµα 15. Χηµική στοιχειακή σύσταση ανόργανου σωµατιδίου και προέλευσής της  

 
 
 



 

 52 

 
 
 
 
 

 
Σχήµα 16. Κύριες πηγές αιωρούµενων σωµατιδίων σχετικές µε τη χηµική τους σύσταση  
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6. Επιπτώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων 
 
 
6.1 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
 
 
6.1.1 Συµπτώµατα και τρόπος επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία 
 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια είναι συνδεδεµένα µε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.  Τα 
συµπτώµατα που αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι πολλά  Αναφέρουµε τα συνηθέστερα: 
µπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν προβλήµατα στο αναπνευστικό σύστηµα καθώς και 
καρδιαγγειακές παθήσεις, να επιδράσουν στο µηχανισµό αυτοκαθαρισµού του σώµατος από ξένα 
σωµατίδια, να προκαλέσουν βλάβη στους ιστούς των πνευµόνων, καρκινογενέσεις και πρόωρο 
θάνατο. 

Στις συνέπειες συγκαταλέγονται ακόµη και κάποιες λιγότερο επώδυνες, όπως επίµονος βήχας, 
φλέγµατα, ζαλάδες και αδιαθεσία.  Είναι γενικά παραδεκτό ότι η µακροχρόνια έκθεση του 
ανθρώπου σε υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων µπορεί να µειώσει τη διάρκεια της 
ζωής από 1 έως 2 χρόνια κατά µέσο όρο.  Ακόµα, υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι τα σωµατίδια 
δρουν επιβαρυντικά για την υγεία ακόµη και σε συγκεντρώσεις κατά πολύ µικρότερες από τα 
προβλεπόµενα ανώτατα επιτρεπτά όρια [24,25,26,27]. 

Το αναπνευστικό σύστηµα είναι ικανό να φιλτράρει τα αιωρούµενα σωµατίδια µε µεγέθη που 
κατά την ιστορική εξέλιξη τον ανθρώπου ήταν συνήθη στον αέρα.  Ωστόσο, η κατανοµή των 
αιωρούµενων σωµατιδίων άλλαξε ριζικά λόγω, κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  Οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες συνδέονται µε την δηµιουργία πολύ µικρών σωµατιδίων.  Έτσι, ο  
αέρας πού  αναπνέουµε  σήµερα περιέχει πολύ περισσότερα σωµατίδια µε µέγεθος µικρότερο των 
10µm.  

Στη γενική περίπτωση τα σωµατίδια µε µέγεθος µεγαλύτερο από 10µm κατακρατούνται και 
αποβάλλονται από τον οργανισµό στο σηµεία εισαγωγής.  Όµως τα ΡΜ10 µπορούν να διαφύγουν 
σε πρώτη φάση από τους µηχανισµούς κατακράτησης και για αυτό καλούνται εισπνεύσιµα 
(inhalable).  Όµως, ο κύριος όγκος των χονδρόκοκκων σωµατιδίων αποβάλλονται από το ανώτερο 
αναπνευστικό σύστηµα.  Τα λεπτόκοκκα σωµατίδια ΡΜ2,5, έχουν τη δυνατότητα να 
εισχωρήσουν βαθύτερα στους βρόγχους και να προκαλέσουν σηµαντική βλάβη.  Το πρόβληµα 
είναι ακόµα εντονότερο για τα PM1, αφού εξαιτίας του µικρού τους µεγέθους εισχωρούν ακόµα 
βαθύτερα στους βρόγχους  και διεισδύουν ακόµα περισσότερο στον οργανισµό προκαλώντας 
σηµαντικότατες βλάβες. 

Τα σωµατίδια στην πορεία τους προς το βάθος των πνευµόνων περνάνε µέσα από τους ολοένα 
και στενότερους βρόγχους.  Τα ΡΜ2,5 είναι δυνατό να φθάσουν µέχρι και τις κυψελίδες των 
πνευµόνων, δια µέσου των οποίων το οξυγόνο εισέρχεται στο αίµα.  Τα σωµατίδια που 
παγιδεύονται σε αυτούς τους υπερευαίσθητους ιστούς επεµβαίνουν στην οξυγόνωση του αίµατος. 
Σε όλη τη διαδροµή τοξικές και καρκινογόνες ενώσεις µπορούν να µεταφέρονται 
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προσροφηµένες αρχικά στην επιφάνεια των σωµατιδίων και στην συνεχεία να προσροφώνται σε 
διάφορα σηµεία των πνευµόνων [28]. 

Λόγω των µεταβολών στη ροή του αέρα στην τραχειοβρογχική ζώνη, τα σηµεία εναπόθεσης 
των σωµατιδίων είναι κυρίως πάνω ή κοντά στους βρόγχους.  Σε αυτά τα σηµεία υπάρχουν 
συγκεντρωµένες πολλές νευρικές απολήξεις.  Οι µηχανικοί ερεθισµοί που προκαλούνται από τα 
σωµατίδια συχνά οδηγούν σε αντανακλαστικό βήχα και σε συστολή των βρόγχων.  Η ευαισθησία 
των νευρικών απολήξεων στις χηµικές διεγέρσεις έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού 
αναπνοής και τη µείωση της ικανότητας του πνεύµονα να λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά στις 
αυξοµειώσεις της πίεσης κατά την αναπνοή. 

Τα περισσότερα από τα σωµατίδια που είναι µεγαλύτερα των 10µm αποµακρύνονται µε 
κατακράτηση στο στόµα ή στη µύτη.  Από τα σωµατίδια µε µέγεθος µικρότερο των 10µm, ένα 10 
έως 60% είναι πιθανό να εναποτεθεί τελικά στους πνεύµονες.  Το ποσοστό εναπόθεσης στους 
πνεύµονες εξαρτάται από το µέγεθος του κάθε σωµατιδίου και κυµαίνεται από 20% για 
σωµατίδια µε διάµετρο περί τα 3µm έως 60% για εκείνα µε διάµετρο περίπου 0.03µm. 

Υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν ότι υψηλή απόθεση σωµατιδίων στην ρινική χώρα 
µπορεί να συσχετιστεί µε ασθένειες του άνω αναπνευστικού συστήµατος όπως για παράδειγµα 
ρινίτιδα, αλλεργίες, καθώς και µολύνσεις στα ιγµόρεια. 

Όταν ξηρά αλλά διαλυτοποιήσιµα σωµατίδια εισχωρούν στο ανθρώπινο σώµα, όπου η σχετική 
υγρασία ξεπερνά το 99%, το µέγεθος τους αυξάνει σηµαντικά καθώς προσροφάται σε αυτά νερό.  Με 
τον τρόπο αυτό, τα σωµατίδια παίρνουν τη µορφή και το µέγεθος σταγονιδίων.  Σύµφωνα µε τη 
βιβλιογραφία, είναι αξιοσηµείωτο ότι αυτά τα σωµατίδια µπορούν να προκαλέσουν µεγαλύτερη βλάβη 
στους πνεύµονες από ότι τα µη υγροσκοπικά σωµατίδια ή τα σωµατίδια που έχουν εισέλθει ήδη σε 
µορφή σταγονιδίων. 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, τα οποία να προκύπτουν από τεκµηριωµένες 
επιδηµιολογικές µελέτες, τα οποία να προσδιορίζουν τις βλάβες που δύνανται να προκαλέσουν τα 
σωµατίδια PM1 στον ανθρώπινο οργανισµό.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα σωµατίδια αυτά 
έχουν αρχίσει να µετρώνται συστηµατικά µόλις τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να µην είναι 
διαθέσιµα αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να προσδιορίζουν τη µακροχρόνια συµπεριφορά τους 
(χωρική και χρονική κατανοµή), και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η συσχέτιση δόσης-
αποτελέσµατος.  Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κατασκευή καινούριων ακριβέστερων 
οργάνων αναµένεται, τα PM1 να µετρώνται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές για µακρές 
χρονικές περιόδους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξακρίβωση των συνεπειών που προκαλούν 
στον ανθρώπινο οργανισµό.  Παρόλα αυτά, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την µακροχρόνια 
µελέτη των σωµατιδίων PM10 και PM2,5 υποδεικνύει ότι τα PM1 αποτελούν σηµαντικότατη 
απειλή για την ανθρώπινη υγεία η οποία χρήζει παρακολούθησης και επιβολής µέτρων για τον 
περιορισµό της.  
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6.1.2 Τοξικότητα των αιωρούµενων σωµατιδίων 
 

Το 1995 η επιτροπή του Υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, που εξετάζει τις επιπτώσεις 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει γνωστή χηµική ένωση, επαρκούς 
τοξικότητας, δεδοµένων των επιπέδων έκθεσης σε σωµατιδιακή ρύπανση, ικανή να εξηγήσει το 
παρατηρούµενο µέγεθος των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από τα σωµατίδια. Ακόµα και οι 
τοξικές ουσίες που αναπτύσσονται για τις εφαρµογές του χηµικού πόλεµου, δεν έχουν την 
απαιτούµενη τοξικότητα [8]. 

∆εν είναι όµως εύκολο, να γίνει αποδεκτή η άποψη ότι η χηµική σύσταση των σωµατιδίων είναι 
εντελώς αµέτοχη στην τοξικότητα των σωµατιδίων.  Πιστεύεται γενικά ότι η τοξικότητα οφείλεται 
στον συνδυασµό της χηµικής τους σύστασης, της περιεκτικότητα τους σε ορισµένα ιδιαίτερα τοξικά 
χηµικά είδη και της κατανοµής του µεγέθους τους. 

Η επίδραση του µεγέθους των σωµατιδίων στην τοξικότητα τους αναλύθηκε παραπάνω και έχει 
σχέση µε την, οφειλόµενη στο µικρό τους µέγεθος, ευχέρεια προσβολής δυσπρόσιτων περιοχών 
του αναπνευστικού συστήµατος.  Τα υπερλεπτόκοκκα σωµατίδια µε µέγεθος κάτω από 100nm 
φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα αυξηµένη τοξικότητα ανά µονάδα µάζας και η τοξικότητα τους µειώνεται 
καθώς το µέγεθος τους αυξάνεται.  Το γεγονός αυτό εξηγείται από την ικανότητα των σωµατιδίων 
αυτών να εισχωρούν στις ατέλειες της επιφανειακής δοµής των πνευµόνων.  Με αυτόν τον τρόπο 
ευνοείται η δηµιουργία λοιµώξεων, που µε τη σειρά τους ενισχύουν τη δηµιουργία θροµβώσεων του 
αίµατος στο κυκλοφοριακό σύστηµα.  Εξηγείται λοιπόν η αναγνωρισµένη δυνατότητα των 
αιωρούµενων σωµατιδίων να αυξάνουν τον κίνδυνο παρουσίασης ισχαιµικών παθήσεων [29]. 

Όσον αφορά τα κύρια συστατικά των σωµατιδίων, περισσότερο επικίνδυνα θεωρούνται τα 
θειικά, καθώς βλάπτουν σοβαρά την ικανότητα των πνευµόνων να αποβάλλουν τα σωµατίδια.  
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα υδατοδιαλυτά συστατικά των σωµατιδίων, τα οποία διαλύονται 
ταχύτατα στα υγρά που επενδύουν τα τοιχώµατα του αναπνευστικού συστήµατος, είναι µάλλον 
απίθανο να ασκήσουν οποιαδήποτε σηµαντική επίδραση.  Όµως, γύρω από αυτό το ζήτηµα, 
υπάρχει µέχρι στιγµής αρκετή αβεβαιότητα. 

Η καταλυτική δράση ορισµένων µετάλλων, σε αντιδράσεις σχηµατισµού ελευθέρων ριζών 
υδροξυλίου, οι οποίες έχουν αποδεδειγµένη επίδραση στον ερεθισµό των ιστών, φαίνεται να 
αποτελεί σηµαντικότερο παράγοντα τοξικότητας απ' ότι η αυτή καθ' εαυτή τοξικότητα τους.  Τα 
ΡΜ10 έχουν έντονη δραστικότητα µεσώ των ελευθέρων ριζών κάτι που αποδεικνύεται 
πειραµατικά µε αποσύνθεση του DNA.  Μέρος αυτής της δραστικότητας οφείλεται στην ρίζα 
υδροξυλίου, µια ελεύθερη ρίζα ισχυρά δηλητηριώδη, η οποία εκλύεται από τα ΡΜ10 σε υδατικό 
µέσο.  Επίσης σε σηµαντικές ποσότητες τα ΡΜ10 εκλύουν Fe+3 σε ρΗ= 7,2, το οποίο είναι το ρΗ 
της επιφάνειας των πνευµόνων.  Η έκλυση σιδήρου είναι ακόµα πιο επικίνδυνη καθότι ευνοεί την 
διαδικασία σχηµατισµού ριζών υδροξυλίου.  

Πολύ µεγαλύτερη φαίνεται να είναι η επίδραση ορισµένων οργανικών ενώσεων και ιδίως 
των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗs) η καρκινογόνος και µεταλλαξιογόνος 
δράση των οποίων είναι αναγνωρισµένη.  Ισχυρή µεταλλαξιογόνος δράση παρατηρήθηκε σε 
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δείγµατα ΤSΡ και ΡΜ10, στην Πόλη του Μεξικού.  Τα αιωρούµενα σωµατίδια που εντάσσονται 
στο κλάσµα των ΡΜ10 εµφάνισαν περισσότερο µεταλλαξιογόνο χαρακτήρα σε σχέση µε τα 
ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, λόγω της µεγαλύτερης περιεκτικότητας τους σε οργανικές ενώσεις 
και λιγότερο σε γεωλογικά υλικά. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εξέταση ενός µίγµατος χηµικών ενώσεων όπως τα αιωρούµενα 
σωµατίδια, δίνει µια πιο ρεαλιστική βάση για την µεταλλαξιογόνο επίδραση, απ' ότι η εξέταση των 
µεµονωµένων συστατικών, λόγω της εµφάνισης συνεργιστικών ή ανταγωνιστικών µηχανισµών στο 
µίγµα.  Η ανάλυση του µεταλλαξιογόνου χαρακτήρα των σωµατιδίων έχει προγνωστική άξια για τις 
πιθανές καρκινογενέσεις, καθώς οι περισσότερες ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως 
µεταλλαξιογόνες έχουν και καρκινογόνο δράση. 

Υπάρχουν αρκετές µελέτες, οι οποίες εξετάζουν την τοξική επίδραση των αιωρούµενων 
σωµατιδίων στα επιθηλιακά κύτταρα των βρόγχων (in vitro).  Η τοξικότητα φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική στην περίπτωση σωµατιδίων που προέρχονται από βιοµηχανοποιηµένες 
περιοχές και ιδιαίτερα από κινητήρες (Diesel Exhaust Particles).  Αντίστοιχες µελέτες που έγιναν σε 
τρωκτικά αποδεικνύουν ότι τα αιωρούµενα σωµατίδια της ιπτάµενης τέφρας επιφέρουν την 
τοξικότητα και την υπερέκκριση βλεννών στα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού. 
Η παραπάνω επίδραση γίνεται δυνατή µεσώ της παραγωγής ενδοκυτταρικών οξειδωτικών ουσιών, 
ως αποτέλεσµα της έκθεσης των κύτταρων της τραχείας στα αιωρούµενα σωµατίδια.  

 
 

6.1.3 ∆ευτερογενείς επιπτώσεις στην υγεία 
 

Προβλήµατα υγείας δεν προκαλούνται µόνο πρωτογενώς λόγω της διείσδυσης σωµατιδίων στο 
αναπνευστικό σύστηµα και της τοξικής τους δράσης, αλλά και δευτερογενώς λόγω της εξασθένισης 
του οργανισµού.  Υπάρχουν πολλές µελέτες που αποδεικνύουν ότι εξαιτίας των αιωρούµενων 
σωµατιδίων είναι δυνατή η εµφάνιση αναπνευστικών προβληµάτων, αλλοιώσεων στην λειτουργία 
των πνευµόνων και στους µηχανισµούς αυτοκαθαρισµού των πνευµόνων και η δηµιουργία 
φλεγµονών στους πνεύµονες οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε αυξηµένη ευαισθησία. 

Η αυξηµένη ευαισθησία στη συνέχεια, είναι δυνατό να ευνοήσει την συµπύκνωση υγρού 
µέσα στους πνεύµονες, ιδιαίτερα σε ανθρώπους µε καρδιακές παθήσεις.  Η έκθεση σε σωµατίδια 
µπορεί επίσης, να αυξήσει την ευαισθησία του πνεύµονα σε µολύνσεις από βακτήρια ή ιούς.  Το 
γεγονός αυτό προκαλεί την αύξηση επεισοδίων πνευµονίας στην οµάδα των ευπαθών ατόµων [18]. 
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6.2 Επιπτώσεις στην ορατότητα 
 

Ορατότητα είναι η µεγαλύτερη απόσταση κατά ορισµένη διεύθυνση, στην οποία το γυµνό 
ανθρώπινο µάτι µπορεί να αναγνωρίσει α) κατά την ηµέρα, ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο στον 
ορίζοντα, και β) κατά την νύχτα, µια σαφή, µη εστιασµένη κατά προτίµηση, φωτεινή πηγή, µέτριας 
έντασης. 

Η ορατότητα εξαρτάται από την ικανότητα του µατιού να διακρίνει ένα αντικείµενο, λόγω της 
αντίθεσης του µε το οπτικό υπόβαθρο, και από την µετάδοση του φωτός µέσα στην ατµόσφαιρα.  Η 
µεταβολή της αντίθεσης οφείλεται στην σκέδαση και την απορρόφηση του φωτός, από τα 
σωµατίδια στην ατµόσφαιρα [5]. 

Στην περίπτωση που τα µόρια του αέρα ήταν ο µόνος παράγοντας εξασθένησης της έντασης 
του φωτός, τότε βάσει της θεωρίας σκέδασης του Rayleigh, υπολογίζεται µια ορατότητα άνω των 150 
µιλίων.  Όµως, σε περιοχές µε ρυπασµένη ατµόσφαιρα, η ορατότητα (γύρω από αεροδρόµια) 
µειώνεται στα 3 µίλια (5,4km) και µερικές φορές κάτω από 1 µίλι (1,7km). 

Μια συγκέντρωση σωµατιδίων σκόνης 2000/cm3 είναι δυνατό να οδηγήσει στην απόκρυψη ενός 
βουνού σε απόσταση 50 µιλίων, ενώ συγκέντρωση 100 000 σωµατιδίων σκόνης /cm3, µπορεί να 
οδηγήσει σε µείωση της ορατότητας στο 1 µίλι [30]. 

Μια γενική υπόθεση για το κατώτατο όριο ορατότητας για την πλειοψηφία του πληθυσµού είναι 
ότι αυτό παρουσιάζεται όταν η ένταση του φωτός µειώνεται στο 2% της έντασης του ανεµπόδιστου 
φωτός.  Σε αυτήν την περίπτωση η απόσταση d ταυτίζεται µε την ελάχιστη ορατότητα, Lu, όταν η 
ποσότητα Ι/Ι0 αντικαθίσταται µε 0,02. 
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 Εξίσωση 6.1 

 
Αν υποτεθεί ότι η παρεµπόδιση του φωτός οφείλεται µόνο στη σκέδασή του από τα σωµατίδια, 

και ότι τα σωµατίδια έχουν σφαιρική µορφή, το ίδιο µέγεθος, καθώς και σφαιρική κατανοµή, τότε 
ισχύει η σχέση: 

 

KC
r

Lu
ρρ2,5

=  Εξίσωση 6.2 

 
Όπου C η συγκέντρωση των σωµατιδίων, ρρ η πυκνότητά τους και r η ακτίνα τους. 

Η ορατότητα εξαρτάται περισσότερο από τις µεταβλητές C και r.  Ο περιορισµός της 
ορατότητας γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός για συγκεντρώσεις σωµατιδίων άνω των 
100mg/m3καιγια σωµατίδια µεγέθους από 0,1 έως 1µm. 

Μια εµπειρική σχέση µεταξύ του οπτικού πεδίου και της συγκέντρωσης αποτελεί η εξίσωση 6.3. 
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C
Lu

3102,1 ×
=  ,  όπου L(km) και  C(µg/m3) Εξίσωση 6.3 

 
 
Η παραπάνω εξίσωση είναι µια εκτίµηση βασισµένη σε εµπειρικές διαπιστώσεις πάνω στα 

σωµατίδια, ενώ η εξίσωση 6.2 δίνει την ορατότητα για ένα δεδοµένο µέγεθος σωµατιδίων ή για 
ένα κατάλληλο µέσο µέγεθος.  Και οι δυο εξισώσεις έχουν σηµαντικό σφάλµα όταν η σχετική 
υγρασία ξεπερνά το 70%, οπότε και τα σωµατίδια τείνουν να µετατρέπονται σε σταγόνες 
(droplets), ως αποτέλεσµα της υγροσκοπικότητας τους σε αυτές τις συνθήκες [5]. 
Ο διαχωρισµός µεταξύ της τάσης της ακτινοβολίας να σκεδαστεί ή να απορροφηθεί από ένα 

σωµατίδιο καθορίζεται από τον λόγο της διαµέτρου του σωµατιδίου προς το µήκος κύµατος της 
ακτινοβολίας.  Αν η διάµετρος του σωµατιδίου είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από το µήκος 
κύµατος, τότε θα απορροφήσει την ακτινοβολία.  Αν τα δυο µεγέθη είναι περίπου ίδια τότε η 
ακτινοβολία θα σκεδαστεί.  Αν η διάµετρος είναι πολύ µικρότερη από το µήκος κύµατος, τότε η 
ακτινοβολία θα διέλθει µέσα από το σωµατίδιο. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι ότι τα λευκά σύννεφα δεν οδηγούν σε βροχή σε αντίθεση 

µε τα µαύρα.  Τα λευκά σύννεφα αποτελούνται από λεπτόκοκκα σωµατίδια τα οποία σκεδάζουν 
την ηλιακή ακτινοβολία.  Αντίθετα, το µαύρο χρώµα των σύννεφων οφείλεται στην σύσταση τους 
από µεγαλύτερα σωµατίδια, τα οποία είναι αρκετά ευµεγέθη ώστε να απορροφούν την 
ακτινοβολία, αλλά και αρκετά µεγάλα ώστε να πέσουν ως σταγόνες βροχής. 
Όσον αφορά την οπτική συµπεριφορά των επιµέρους συστατικών του συνόλου της σωµατιδιακής 
µάζας ισχύουν τα παρακάτω.  Ο στοιχειακός άνθρακας κυρίως απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία 
σε αντίθεση µε τον οργανικό άνθρακα ο οποίος µόνο την σκεδάζει.  Τα σωµατίδια στοιχειακού 
άνθρακα σκεδάζουν επίσης την ακτινοβολία αλλά κατά µικρότερο ποσοστό. Επίσης, ο συντελεστής 
απορρόφησης της ακτινοβολίας από τον στοιχειακό άνθρακα είναι ανεξάρτητος από την υγρασία, σε 
αντίθεση µε τον οργανικό άνθρακα και τα θειικά σωµατίδια 

Τα γεωλογικά υλικά απορροφούν ή σκεδάζουν την ακτινοβολία ανάλογα µε το µέγεθος τους. 
Για γεωλογικά σωµατίδια µικρότερα του 1µm, ο λόγος των συντελεστών σscat/σext, κυµαίνεται από 
0,91 έως 0,96 [31]. 

Στην σκέδαση του ηλιακού φωτός από τα σωµατίδια οφείλεται και το χρώµα µε το οποίο αυτό 
γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο.  Το ηλιακό φως σκεδάζεται και από τα αέρια µόρια (σκέδαση 
Rayleigh), όχι όµως τόσο αποτελεσµατικά όσο από τα σωµατίδια (σκέδαση Mie) , λόγω του µικρού 
τους µεγέθους (διάµετροι περίπου 0,0005µm), σε σχέση µε το µήκος κύµατος του ορατού φωτός 
(περίπου 0,3 έως 0,6 µm). 

Η ένταση της ακτινοβολίας που γίνεται αντιληπτή από έναν παρατηρητή εξαρτάται εκτός από το 
µήκος κύµατος της ακτινοβολίας και από τη γωνία µεταξύ του παρατηρητή και της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας.  Αυτή η γωνία ονοµάζεται γωνία σκέδασης (θs). 

Επειδή το µήκος κύµατος της µπλε ακτινοβολίας είναι µικρότερο από αυτό της ερυθρής, είναι 
ευκολότερη η σκέδαση του, από τα αέρια µόρια, και κυρίως οπό αυτά του οξυγόνου.  Κατά τη 



 

 59 

διάρκεια της µέρας λόγω της θέσης του ήλιου, η ακτινοβολία σκεδάζεται πλευρικά, σε σχέση µε 
τον παρατηρητή.  Σε αυτό οφείλεται και το γαλάζιο χρώµα του ουρανού, όπως το αντιλαµβάνεται 
ο άνθρωπος. 

Η σκέδαση του ηλιακού φωτός από τα σωµατίδια είναι και ο λόγος του κόκκινου χρώµατος του 
ουρανού κατά την ανατολή και τη δύση του ήλιου.  Κατά αυτές τις χρονικές στιγµές η ηλιακή 
ακτινοβολία ευθυγραµµίζεται µε το ανθρώπινο οπτικό πεδίο (γωνία σκέδασης ίση µε 0°), οπότε το 
µεγαλύτερο µέρος της µπλε ακτινοβολίας σκεδάζεται µακριά από το οπτικό πεδίο του ανθρώπου. 
Συνεπώς η ακτινοβολία που φθάνει στον άνθρωπο είναι µετατοπισµένη προς την ερυθρά περιοχή του 
ορατού φάσµατος.  Το χρώµα του ουρανού είναι πιο κόκκινο κατά την δύση του ήλιου απ' ότι κατά την 
ανατολή, λόγω της µεγαλύτερης συγκέντρωσης σωµατιδίων την συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Αυτό 
οφείλεται στην θέρµανση του εδάφους από την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της µέρας και 
την συνεπαγόµενη ανατάραξη της ατµόσφαιρας. 

 

 
Σχήµα 17. Αλληλεπίδραση ηλιακής ακτινοβολίας και αιωρούµενων σωµατιδίων 
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6.3 Επιπτώσεις στο κλίµα 
 

Η θερµοκρασία της γης είναι δυνατό να µεταβληθεί λόγω της αύξησης της περιεκτικότητας της 
ατµόσφαιρας σε λεπτόκοκκα σωµατίδια.  Φυσικά, αυτή η περίπτωση δεν είναι τόσο σοβαρή όσο το 
πρόβληµα των αερίων του θερµοκηπίου, λόγω του µικρού σχετικά διαστήµατος που παραµένουν τα 
σωµατίδια σε αιώρηση, σε σχέση µε το CΟ2 και τα υπόλοιπα αέρια (CΗ4, CFCs). 

Προκειµένου τα αιωρούµενα σωµατίδια να έχουν επίδραση που να απαιτεί την παραµονή τους 
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από λίγες µέρες, πρέπει να εισέλθουν στην στρατόσφαιρα (σε ύψος 
περίπου 10800m) όπου και έχουν χρόνο ζωής της τάξης µερικών ετών.  Ελάχιστες ανθρώπινες 
δραστηριότητες εκπέµπουν σωµατίδια στην στρατόσφαιρα. 

Όµως, οι µεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις στέλνουν στο συγκεκριµένο ύψος µεγάλες ποσότητες 
σωµατιδίων.  Συνήθως για τα επόµενα ένα ή δυο χρόνια µιας ηφαιστειακής έκρηξης παρατηρείται 
µείωση της θερµοκρασίας του πλανήτη, καθώς υπάρχει περιορισµός της εισχώρησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας λόγω του σκεδασµού του από τα σωµατίδια. 

Η συσχέτιση της υψηλής περιεκτικότητας των ανώτερων στρωµάτων της ατµόσφαιρας σε 
σωµατίδια µε την µείωση των θερµοκρασιών στην επιφάνεια της γης, έχει δώσει έδαφος για την 
διατύπωση θεωριών που εξηγούν ορισµένα παγκόσµια φαινόµενα.  Έτσι η εξαφάνιση των 
δεινοσαύρων θεωρείται αποτέλεσµα µιας µεγάλης ηφαιστειακής έκρηξης, ενώ πιστεύεται ότι σε 
περίπτωση ενός πυρηνικού πολέµου, θα ακολουθήσει µια µακρόχρονη περίοδος χαµηλών 
θερµοκρασιών, επονοµαζόµενη και πυρηνικός χειµώνας (nuclear winter) [4]. 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια ωστόσο, επιδρούν και µ' ένα ακόµη έµµεσο τρόπο στο παγκόσµιο 
κλίµα.  Η έµµεση αυτή δράση προκύπτει από τον τρόπο µε τον οποίο επιδρούν τα σωµατίδια στις 
µικροφυσικές ιδιότητες των νεφών.  Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα είναι η ελάττωση του µεγέθους 
των σταγονιδίων των νεφών.  Αυτό συµβαίνει διότι τα σωµατίδια δρουν ως πυρήνες συµπύκνωσης 
προκαλώντας τον σχηµατισµό σταγόνων και στερώντας έτσι τα σύννεφα πρώτιστα από τα ογκωδέστερα 
των σταγονιδίου τους. Άλλη επίπτωση είναι η αύξηση της ζωής των νεφών. 

Ο Aitken το 1888 σε κλειστό χώρο και υπό ελεγχόµενες συνθήκες πέτυχε την συµπύκνωση των 
υδρατµών πάνω στα αιωρούµενα σωµατίδια µε ορατό αποτέλεσµα το σχηµατισµό σταγονιδίων 
στον αέρα.  Ήταν ο πρώτος που κατέληξε στο συµπέρασµα ότι χωρίς την ύπαρξη σωµατιδίων 
στον αέρα δεν θα υπήρχαν σύννεφα. 

Για την επιτυχία του πειράµατος του Aitken απαιτήθηκε επικράτηση συνθηκών σχετικού 
υπερκορεσµού 300% (δηλαδή σχετική υγρασία 400%), όποτε ήταν δυνατή η ενεργοποίηση όλων 
των σωµατιδίων.  Στην ατµόσφαιρα όµως, παρατηρούνται σχετικοί υπερκορεσµοί το πολύ 2%, 
όποτε υπό αυτές τις συνθήκες θα ενεργοποιηθούν µόνο τα σωµατίδια που είναι υγροσκοπικά, 
δηλαδή σωµατίδια που περιέχουν επαρκείς ποσότητες διαλυτών συστατικών ώστε να µειωθεί η τάση 
των υδρατµών της σχηµατιζόµενης σταγόνας.  Ο κρίσιµος υπερκορεσµός που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση των σωµατιδίων, αυξάνεται όσο το µέγεθος των σωµατιδίων µειώνεται.  Συνεπώς, η 
ενεργοποίηση των νεφών (cloud activation) θα γίνει επιλεκτικά, στα µεγαλύτερα σωµατίδια.  Η 
γρήγορη συµπύκνωση του νερού, καταστέλλει την αύξηση του υπερκορεσµού, όποτε η 
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ενεργοποίηση περιορίζεται σε ένα υποσύνολο σωµατιδίων τα οποία ονοµάζονται πυρήνες 
συµπύκνωσης νεφών (Cloud Concentration Nuclei). 

Γίνεται κατανοητό ότι οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των σωµατιδίων ελέγχουν τον σχηµατισµό 
των υγροσταγονιδίων της ατµόσφαιρας, και συνεπώς τις µικροφυσικές ιδιότητες των νεφών. 
Τα σωµατίδια διαδραµατίζουν συνεπώς σηµαντικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο και στις 
βροχοπτώσεις [4]. 

Υπό κανονικές συνθήκες η βροχή έχει µια ελαφρά οξύτητα (ρΗ= 5,6).  Αυτό οφείλεται στην 
ισορροπία ανάµεσα στο νερό της βροχής και στο CO2 , το οποίο διαλύεται στις σταγόνες δίνοντας 
ένα ασθενές διάλυµα ανθρακικού οξέος.  Σήµερα σε περιοχές όπως η ανατολική Βόρεια Αµερική 
και η Βόρεια Ευρώπη, όπου παρατηρούνται σηµαντικές βροχοπτώσεις, το ρΗ της βροχής 
πλησιάζει το 4,0 και σε σπάνιες περιπτώσεις το 3,0 [21]. 

Σε προηγούµενο κεφαλαίο αναφέρθηκαν οι χηµικές αντιδράσεις που γίνονται στα σύννεφα, 
όπως η οξείδωση του SΟ2 και του ΝΟ2 στο υδατικό περιβάλλον των σταγόνων των νεφών, που 
έχει ως αποτέλεσµα των σχηµατισµό αραιών οξέων.  Τα οξέα αυτά καταλήγουν στην επιφάνεια της 
γης, κατά την διαδικασία της υγρής απόθεσης και συνιστούν το φαινόµενο της όξινης βροχής, το 
οποίο είναι υπαίτιο για µεγάλες καταστροφές στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα καθώς και τα 
υλικά και τα κτίρια. 

Αν και οι ρύποι που είναι κυρίως υπεύθυνοι για το φαινόµενο της όξινης βροχής είναι το SO2 
και τα ΝΟx, τα αιωρούµενα σωµατίδια επηρεάζουν το φαινόµενο λόγω της δράσης τους στο 
σχηµατισµό των σταγόνων της βροχής αλλά και της περιεκτικότητας τους σε ρίζες οξέων 
(SO4

+2, NO3
+2, Cl-).  Σε µελέτη της όξινης βροχής από το 1981 έως σήµερα στην περιοχή White 

Mountain National Forest των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι η χαµηλότερη οξύτητα που µετρήθηκε στα 
σύννεφα ήταν ρΗ=2,5.  Αντίστοιχα η χαµηλότερη οξύτητα όξινης βροχής είχε ρΗ=3,0.  Η χηµική 
ανάλυση έδειξε ότι αυτή η οξύτητα οφειλόταν κατά περίπου 2/3 στα θειικά ιόντα και κατά 1/3 στα 
νιτρικά.  Ανάµεσα στις πήγες αυτών των ιόντων είναι και τα ΡΜ2,5. 
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6.4 Επιπτώσεις στα υλικά 
 

Τα περισσότερα µέταλλα αντιδρούν µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας και µε άλλα συστατικά 
ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες.  Τα µέταλλα και τα κεραµικά αποσυντίθεται καταστροφικά, ενώ τα 
πολυµερή µπορούν να γίνουν ψαθυρά.  Τα µέταλλα µπορούν να καταναλωθούν οµοιογενώς ή 
εκλεκτικά ή µπορούν να παρουσιάσουν ρωγµές οδηγώντας σε πρόωρη αστοχία. 

Τα σωµατίδια µπορεί να είναι εκ φύσεως είτε χηµικά αδρανή, είτε χηµικά ενεργά.  Συνεπώς, 
ανάλογα µε την χηµική τους σύσταση και τις φυσικές τους ιδιότητες τα σωµατίδια µπορούν να 
καταστρέψουν τα µεταλλικά υλικά πάνω στα οποία επικάθονται.  Είναι δυνατόν, να προκαλέσουν 
άµεση χηµική καταστροφή, είτε µε κατευθείαν διαβρωτική δράση των ιδίων, είτε µε την δράση 
διαβρωτικών χηµικών ουσιών, οι οποίες προσροφώνται σε αδρανή σωµατίδια. 

Υπό κανονικές συνθήκες, τα µέταλλα δύνανται να αντισταθούν στην διάβρωση είτε από τον 
καθαρό και ξηρό αέρα, είτε από και από τον καθαρό και υγρό αέρα.  Εντούτοις, τα υδροσκοπικά 
σωµατίδια τα οποία βρίσκονται συνήθως στην ατµόσφαιρα µπορούν να προσβάλλουν τις µεταλλικές 
επιφάνειες παρουσία άλλων ρύπων, όπως είναι το SΟ2, αλλά και ανεξάρτητα αυτών.  Είναι 
χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα της διάβρωσης µεταλλικών επιφανειών εξαιτίας της έκθεσης τους στα 
ατµοσφαιρικά σωµατίδια, όπως η διάβρωση επιφανειών από χάλυβα και ψευδάργυρο σε συγκεντρώσεις 
ΤSΡ άνω των 60 µg/m3. 

Υλικά κατασκευής κτιρίων (µέταλλα, πέτρες, τσιµέντο και µπογιές), υφίστανται φυσική φθορά 
λόγω της µακροχρόνιας έκθεσης τους στο περιβάλλον και στα διάφορα περιβαλλοντικά φαινόµενα 
(αέρας, υγρασία, έντονες θερµοκρασιακές µεταπτώσεις, ηλιακή ακτινοβολία κλπ). 

Οι µεταλλικές επιφάνειες σχηµατίζουν ένα προστατευτικό φιλµ, ενάντια στην διάβρωση από 
περιβαλλοντικά αίτια.  Η φυσική διάβρωση των µετάλλων κατά την έκθεση τους στο περιβάλλον 
συνδέεται µε την έκθεση αυτών σε ανθρωπογενείς ρύπους και ιδιαιτέρως στο SΟ2, το οποίο 
καταστρέφει σταδιακά το προστατευτικό φιλµ. 

Ένα άµεσο αποτέλεσµα των σωµατιδίων πάνω στις επιφάνειες είναι η επικάθιση τους 
πάνω σε αυτές δηµιουργώντας έτσι ένα στρώµα χώµατος.  Η διαδικασία αυτή της 
επιχωµάτωσης αλλάζει την ανάκλαση που παθαίνει το ορατό φως όταν προσπίπτει σε ένα 
αδιαφανές υλικό και µειώνει την µετάδοση του φωτός µέσα από διαφανή υλικά.  Η 
επιχωµάτωση είναι µία διαδικασία η οποία αντιµετωπίζεται µε συχνό καθαρισµό και ίσως και 
βάψιµο της επιφάνειας. 
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6.5 Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα και στους έµβιους οργανισµούς 
 

Η προσβολή των φυτών από τα αιωρούµενα σωµατίδια γίνεται είτε µέσω της εισόδου από το 
φύλλωµα τους είτε µέσω της αναρρόφησης από τις ρίζες τους.  Τα υδρόφιλα σωµάτια, διαλύονται στο 
νερό και απορροφώνται ευκολότερα από τις ρίζες. 

Ορισµένες µελέτες αναφέρουν ότι ο συνδυασµός των αιωρούµενων σωµατιδίων µε άλλους 
ρύπους όπως το SΟ2, είναι δυνατό να ενισχύσει την αναρρόφηση του τελευταίου από τα φύλλα και 
την προσβολή τους από τα βαρέα µέταλλα, ή και να ελαττώσει την ανάπτυξη και την απόδοση των 
φυτών. 

Τα χονδρόκοκκα σωµατίδια αποτίθενται στα φύλλα των φυτών, µειώνοντας την ανταλλαγή των 
ζωτικών για το φυτό αερίων, αυξάνοντας την θερµοκρασία της επιφάνειας και επιβραδύνοντας την 
φωτοσύνθεση.  Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την χλωρίωση (chlorosis) δηλαδή το κιτρίνισµα 
των φύλλων λόγω της ανικανότητας να αναπτυχθεί χλωροφύλλη.  Τα σωµατίδια που περιέχουν 
φθοριούχες ενώσεις φαίνεται ότι καταστρέφουν την βλάστηση, ενώ η απόθεση µαγνησίας (ΜgO) 
πάνω σε γεωργικά εδάφη έχει ως αποτέλεσµα την προβληµατική ανάπτυξη των καλλιεργειών. 

Η υγεία των ζώων επηρεάζεται σηµαντικά όταν αυτά τρέφονται µε φυτά που καλύπτονται από 
τοξική σωµατιδιακή ύλη.  Αυτά τα τοξικά συστατικά είναι δυνατό να απορροφηθούν στους ιστούς 
των φυτών ή απλά παραµένουν ως µια επιφανειακή εστία ρύπανσης για τα φυτά.  Η ασθένεια της 
φθορίαση (fluorosis) των ζώων έχει αποδοθεί στην κατάποση φυτών καλυµµένων µε φθοριούχες 
σωµατιδιακές ενώσεις.  Στην διατροφή µε βλάστηση στην οποία είχε κατακαθίσει σωµατιδιακή ύλη 
που περιείχε αρσενικό αποδίδεται και η δηλητηρίαση βοοειδών και προβάτων από αυτή την ένωση. 
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7. Πρότυπα ποιότητας 
 
 
7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έκδοση οδηγιών τις οποίες 
καλούνται τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν στην νοµοθεσία τους.  Με άλλα λόγια τα κράτη µέλη 
εναρµονίζουν την νοµοθεσία τους µε την αντίστοιχη κοινοτική.  Οι οδηγίες αυτές περιλαµβάνουν 
µια ηµεροµηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ.  Πολλές φορές η ηµεροµηνία αυτή δεν είναι κοινή 
για όλα τα κράτη µέλη, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο στις 
χώρες που το έχουν ανάγκη.  Η παλαιότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αιωρούµενα 
σωµατίδια είχε εκδοθεί το 1983 και αναφερόταν στα TSP, προτείνοντας τις παρακάτω τιµές: 

 
Ετήσια τιµή (µέσος όρος 24ωρων µετρήσεων) 
 80µg/m3 

Τιµή χειµερινής περιόδου (µέσος όρος 24ωρων µετρήσεων) 
 130µg/m3 

98ο εκατοστηµόριο των 24ωρων µετρήσεων του έτους 250µg/m3 

 
Η τελευταία οδηγία που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας αναφέρει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι 
συγκεντρώσεις ΡΜ10 στον ατµοσφαιρικό αέρα να µην ξεπερνούν τις οριακές τιµές που δίνονται 
παρακάτω στον πίνακα, στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα και πριν από τις αναφερόµενες 
ηµεροµηνίες.  Ακόµη, σύµφωνα µε την οδηγία τα κράτη µέλη οφείλουν να εγκαταστήσουν και να 
λειτουργήσουν σταθµούς µέτρησης για τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε τις συγκεντρώσεις 
ΡΜ/2,5.  Η Ε.Ε., αν και δεν έχει ακόµη αρκετά στοιχεία (χρονοσειρές) ώστε να ορίσει οριακές τιµές 
για τα ΡΜ2,5 ωστόσο προβλέπει συνεχή καταγραφή του ρύπου αυτού, σε όλα τα κράτη - µέλη, ώστε 
σύντοµα να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη θέσπιση οριακών τιµών και για τα ΡΜ2,5.  Η ίδια 
πολιτική ισχύει και για τα PM1 τα οποία έχουν αρχίσει να µετρώνται ακόµα πιο πρόσφατα µε 
συνέπεια να µην υπάρχουν ακόµα  οριακές τιµές. .  Μόλις πρόσφατα κατατέθηκε πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επίκειται να ψηφιστεί, που προβλέπει ως ετήσια οριακή τιµή για 
τα ΡΜ2,5 τα 25 µg/m3 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι οριακές τιµές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τις συγκεντρώσεις σωµατιδίων ΡΜ10 στην ατµόσφαιρα. 
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Περίοδος αναφοράς 
για τον προσδιορισµό 

του µέσου όρου 

Οριακή τιµή 
(µg/m3) Περιθώριο ανοχής 

Προθεσµία για τη 
συµµόρφωση προς 
την οριακή τιµή 

Στάδιο1 

24 Ώρες 

50 (δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται 

πάνω από 35 φορές 
ανά έτος) 

50% κατά την 
έναρξη της 

παρούσας οδηγίας, 
µειούµενο από 

1/1/2001 και κάθε 
12 µήνες κατά ίσο 
ποσοστό ώστε να 
φτάσει το 0% την 

1/1/2005 

1η Ιανουαρίου 2005 

Ηµερολογιακό έτος 40 

20% την 1/1/2005 
µειούµενο  κάθε 12 

µήνες κατά ίσο 
ποσοστό ώστε να 
φτάσει το 0% την 

1/1/2010 

1η Ιανουαρίου 2005 

Στάδιο 2 

24 Ώρες 

50 (δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται 

πάνω από 7 φορές 
ανά έτος) 

Θα υπολογιστεί 1η Ιανουαρίου 2010 

Ηµερολογιακό έτος 20 

50% την 1/1/2005 
µειούµενο  κάθε 12 

µήνες κατά ίσο 
ποσοστό ώστε να 
φτάσει το 0% την 

1/1/2010 

1η Ιανουαρίου 2010 
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7.2 US-EPA 
 

Ο Αµερικανικός οργανισµός προστασίας του περιβάλλοντος (Environmental Protection 
Agency) είναι ο αρµόδιος ενιαίος Αµερικανικός φορέας, ο οποίος ορίζει και θέτει σε ισχύ τα εθνικά 
πρότυπα ποιότητας αέρα (National Air Quality Standards).  Βασική λειτουργία των ορίων αυτών 
είναι να εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας ακόµα και των πιο ευαίσθητων πληθυσµιακών 
οµάδων (ηλικιωµένοι, παιδιά, κλπ).   

Η EPA έχει καθορίσει έξι βασικούς ρύπους τους οποίους θεωρεί ως κριτήρια για την ποιότητα 
του ατµοσφαιρικού αέρα, και οποίοι είναι: 

• Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
• Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) 
• Το διοξείδιο του θείου (SO2) 
• Το όζον (O3) 
• Ο µόλυβδος (Pb) 
• Τα αιωρούµενα σωµατίδια (PM) 

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεχής προστασία της ατµόσφαιρας, και κατ’επέκταση, της 
ανθρώπινης υγείας τα όρια αυτά επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια. Τα όρια που αφορούν στα 
αιωρούµενα σωµατίδια προσδιορίζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές των PM10 και ΡΜ2,5.  Για 
τα ΡΜ1 δεν υπάρχουν οριακές τιµές εξαιτίας της έλλειψης επαρκών γνώσεων, αφού όπως 
αναφέρεται και παραπάνω έχουν αρχίσει να µετρώνται τα τελευταία µόλις χρόνια.  Η γενική 
πολιτική, πάντως της ΕΡΑ, ως προς τα ΡΜ1 και γενικότερα τις συγκεντρώσεις των σωµατιδιακών 
ρύπων είναι «όσο λιγότερες τόσο καλύτερα», τονίζοντας έτσι τον µεγάλο εγγενή κίνδυνο που 
ενέχουν (Hazard), και την επικινδυνότητα (Risk) που ενδέχεται να εκδηλωθεί µε την µακροχρόνια 
έκθεση σε µεγάλες συγκεντρώσεις.  Οι οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί από την ΕΡΑ για τα 
ΡΜ10 και ΡΜ2,5 φαίνονται παρακάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67 

 
 

Pollutant Primary Stds. Averaging Times Secondary Stds. 

50 µg/m3 Annual1 (Arith. Mean) Same as Primary 
Particulate Matter 

(PM10) 
150 ug/m3 24-hour2  

15.0 µg/m3 Annual3 (Arith. Mean) Same as Primary 

Particulate Matter 
(PM2.5) 

65 ug/m3 24-hour4  

1 To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM10 concentration at each 
monitor within an area must not exceed 50µg/m3. 

2 Not to be exceeded more than once per year 

3 To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 concentrations from 
single or multiple community-oriented monitors must not exceed 15.0µg/m3. 

4 To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour concentrations at each 
population-oriented monitor within an area must not exceed 65ug/m3. 

Τα Primary Standards είναι όρια τα οποία έχουν σκοπό να προστατεύσουν την δηµόσια υγεία 
ακόµα και των πλέον ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού, όπως ηλικιωµένους, παιδιά, ανθρώπους που 
υποφέρουν από άσθµα κλπ.  Τα Secondary Standards είναι όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί για να 
διασφαλιστεί η δηµόσια ευηµερία (welfare), όπως για παράδειγµα η αποφυγή µειωµένης 
ορατότητας, η πρόκληση βλαβών χλωρίδα, πανίδα, κτίρια κλπ 
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7.3 Παγκόσµιος οργανισµός υγείας 
 
Ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας (World Health Organization), σύµφωνα µε στοιχεία που 

προκύπτουν από επιδηµιολογικές µελέτες τις οποίες διεξάγει, έχει αποφανθεί, και προειδοποιεί, ότι 
τα αιωρούµενα σωµατίδια είναι δυνατόν να επιδράσουν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία σε 
συγκεντρώσεις κατά πολύ χαµηλότερες από όλες τις ισχύουσες οριακές τιµές.  Τα αποτελέσµατα 
µιας τέτοιας µελέτης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 
Πίνακας 2. Εκτιµώµενο αποτέλεσµα της µακροχρόνιας έκθεσης σε αιωρούµενα 
σωµατίδια, στον προσδοκώµενο χρόνο ζωής. 

  
Παρατηρούµε ότι ο µέσος προσδοκώµενος χρόνος ζωής (για άτοµα µεταξύ 27,5 και 87,5 ετών) 

µειώνεται από τη µακροχρόνια έκθεση σε σωµατιδιακή ρύπανση.  Γενικότερα, σύµφωνα µε τον 
WHO, τα αιωρούµενα σωµατίδια όχι µόνο µειώνουν το προσδόκιµο ζωής, αλλά υποβαθµίζουν και 
την ποιότητα ζωής (αφού προκαλούν στον πληθυσµό προβλήµατα υγείας), και συνεπάγονται 
τεράστια εξωτερικά κόστη στην παγκόσµια οικονοµία (θεραπεία προβληµάτων υγείας).  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας ο οποίος προκύπτει από άλλη µελέτη του WHO, 
και στον οποίο φαίνεται ο εκτιµώµενος αριθµός ατόµων (σε πληθυσµό 1 εκατοµµυρίου) ο οποίος 
ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβληµα υγείας µετά από έκθεση µόλις 3 ηµερών σε ΡΜ10 
συγκέντρωσης 50 και 100µm/m3. 
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Πίνακας 3. Ο εκτιµώµενος αριθµός ατόµων (σε πληθυσµό 1 εκατοµµυρίου) ο οποίος 
ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβληµα υγείας µετά από έκθεση 3 ηµερών σε ΡΜ10 
συγκέντρωσης 50 και 100µm/m3 

 
Εξαιτίας τέτοιων στοιχείων που προκύπτουν από µελέτες όπως αυτές που αναφέρονται 

παραπάνω ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αποφεύγει να προτείνει κάποια συγκεκριµένη τιµή 
συγκέντρωσης για τα αιωρούµενα σωµατίδια, θεωρώντας τα εξαιρετικά επικίνδυνα, αλλά αντίθετα 
αφήνει κάθε κυβέρνηση να εξάγει τα δικά της συµπεράσµατα και να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο 
επικινδυνότητας. 
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8. Σωµατιδιακή ατµοσφαιρική ρύπανση - ∆ιεθνής κατάσταση 
 

Μια εκτενής µελέτη που αφορά στην ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τα 
αιωρούµενα σωµατίδια, δεν θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν ανέφερε τα αποτελέσµατα ερευνητών σε 
διάφορα σηµεία του κόσµου.  Μια τέτοια αναφορά εξυπηρετεί τόσο την ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων γύρω από την κατάσταση της σωµατιδιακής ρύπανσης σε διεθνές επίπεδο, όσο και 
τη σύγκριση της κατάστασης στη χώρα µας µε την αντίστοιχη άλλων χωρών.  Επιπλέον, είναι πλέον 
ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πρόβληµα που ταλανίζει την 
ανθρωπότητα συνολικά και σε παγκόσµιο επίπεδο, και ότι η αντιµετώπισή της και ο µετριασµός 
των επιπτώσεών της είναι εφικτός µόνο µέσω συλλογικής και συγκροτηµένης προσπάθειας στα 
πλαίσια της οποίας επιβάλλεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η µεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα 
σε χώρα.  Κατά συνέπεια κρίθηκε απαραίτητη η έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας, και η 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων των διαφόρων µελετών που ευρέθησαν. 

 
 

8.1 Ιταλία (Γένοβα-Μιλάνο) 
 

Μια τέτοια µελέτη διεξήχθη στη Γένοβα της Ιταλίας, και είχε ως στόχο τον καθορισµό των 
µέσων συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων ΡΜ10, ΡΜ2,5 και ΡΜ1 για µια περίοδο 
τεσσάρων ετών (2001, 2002, 2003, 2004) [48].  Οι µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια δύο 
δειγµατοληπτών και τα αποτελέσµατά της φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 4 
Μέσες συγκεντρώσεις ΡΜ10, ΡΜ2,5, ΡΜ1 στη Γένοβα, Ιταλία 

 
 
Στην ίδια µελέτη έγιναν χηµικές αναλύσεις µε σκοπό τον προσδιορισµό της σύστασης των 

αιωρούµενων σωµατιδίων, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η επικινδυνότητα τους.  Τα αποτελέσµατα 
φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 18. Χηµική σύσταση των αιωρούµενων σωµατιδίων 
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Μια ακόµη µελέτη διεξήχθη στην πόλη του Μιλάνου στην Ιταλία και έχει ως σκοπό τον 
προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων ΡΜ2,5 και ΡΜ1 σε διάφορες τοποθεσίες µε 
διαφορετικές συνθήκες κίνησης τροχοφόρων [49].  Τα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών της 
δειγµατοληψίας, η οποία έλαβε χώρα από τον Απρίλιο του 2001 µέχρι και τον Μάιο του 2003, 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 5 
Χαρακτηριστικά τοποθεσιών δειγµατοληψίας 

 
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα, και πίνακες 
 
Πίνακας 6 
Μέσες συγκεντρώσεις σωµατιδίων ΡΜ2,5 

 
 
Πίνακας 7 
Μέσες συγκεντρώσεις σωµατιδίων ΡΜ1 
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Σχήµα 19. Μέσες συγκεντρώσεις σωµατιδίων ΡΜ2,5 

 

 
Σχήµα 20. Μέσες συγκεντρώσεις σωµατιδίων ΡΜ1 
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Παραπλήσια µελέτη διεξήχθη στο Μιλάνο το έτος 2002 τους µήνες Ιούνιο-Σεπτέµβριο (Θερινή 

περίοδος), καθώς και Ιανουάριο-Μάρτιο και Οκτώβριο-∆εκέµβριο (Χειµερινή περίοδος) [50].  Οι 
µέσες συγκεντρώσεις που υπολογίστηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 8 
Μέσες συγκεντρώσεις ΡΜ1 και ΡΜ2,5 στην πόλη του Μιλάνου  
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8.2 Ισπανία 
 
Σε µια άλλη περίπτωση µελετήθηκε η συγκέντρωση των ΡΜ10 και ΡΜ2,5 στην ευρύτερη 

περιοχή της Μαδρίτης της Ισπανίας [51].  Στην περίπτωση αυτή στήθηκε ένα πολύ καλό δίκτυο 
δειγµατοληπτικών σταθµών το οποίο φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα και αφορούν το έτος 2001. 

 

 
Σχήµα 21.  Περιοχή δειγµατοληψίας και σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν 
 
 
 
Πίνακας 9 
Μέσες συγκεντρώσεις ΡΜ10, ΡΜ2,5 και συσχετισµός αυτών 
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8.3 Ολλανδία  
 

Η συγκεκριµένη µελέτη έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Άµστερνταµ κατά τα έτη 1999-
2000 [52].  Η µελέτη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι επιχειρεί να συσχετίσει τη συγκέντρωση 
των σωµατιδίων ΡΜ1 και ΡΜ>1 µε τα µοτίβα κίνησης τροχοφόρων οχηµάτων (traffic patterns), µε 
τη βοήθεια κινητού σταθµού (Βαν) οποίος κινείτο κατά µήκος καθορισµένης διαδροµής δίνοντας 
on-line δεδοµένα.  Το σκεπτικό της συγκεκριµένης ερευνητικής οµάδας συνοψίζεται στο γεγονός 
ότι ενώ οι σταθεροί σταθµοί δίνουν ακριβή δεδοµένα για τις µέσες συγκεντρώσεις των 
σωµατιδιακών ρύπων, δεν είναι -συνήθως- σε θέση να δώσουν άµεσα ακριβή στοιχεία για 
συγκεκριµένα σηµαντικά σηµεία του οδικού δικτύου (hot-spots).  Θέλησαν λοιπόν να µελετήσουν 
τη χωρική κατανοµή των σωµατιδιακών ρύπων µέσα σε µια µεγαλούπολη κατά τη διάρκεια µιας 
τυπικής µέρας.  ∆εν υπολογίζονται µέσες χρονικές συγκεντρώσεις αλλά δίνεται η χωρική κατανοµή 
µιας τυπικής µέρας όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 22. Αριθµητική κατανοµή των σωµατιδιακών ρύπων (συνολικά) κατά µήκος της 
διαδροµής που µελετήθηκε. 
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Σχήµα 23.  Χωρική κατανοµή των σωµατιδίων ΡΜ1 και ΡΜ>1 κατά µήκος της διαδροµής που 
ενδιαφέρει 
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8.4 Αυστρία 
 

Η συγκεκριµένη µελέτη έλαβε χώρα σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες στην Αυστρία κατά 
τη διάρκεια ενός έτους [53].  Τα αποτελέσµατα δίνονται σους παρακάτω πίνακες και αφορούν τόσο 
τις µέσες συγκεντρώσεις των ΡΜ10, ΡΜ2,5 και ΡΜ1, όσο και τα κλάσµατα αυτών ως προς το 
σύνολο των σωµατιδιακών ρύπων (TSP). 

 
 
 
Πίνακας 10 
Μέσες συγκεντρώσεις σωµατιδιακών ρύπων 
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Πίνακας 11 
Αναλογίες των συγκεντρώσεων διαφόρων σωµατιδιακών ρύπων 
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8.5 Φιλανδία 
 

Εκπονήθηκε µελέτη για τον προσδιορισµό των µέσων συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών 
ρύπων σε τέσσερις διαφορικές τοποθεσίες της Φιλανδίας κατά τα έτη 1999, 2000, και 2001 [54].  Οι 
τοποθεσίες στις οποίες έλαβε χώρα η δειγµατοληψία φαίνονται στο παρακάτω σχήµα και τα 
αποτελέσµατα δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 
Σχήµα 24.  Τοποθεσίες δειγµατοληψίας (σηµειώνονται µε ■) 
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Πίνακας 12 
Μέσες συγκεντρώσεις για χρονικό διάστηµα τριών ετών 
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8.6 Αυστραλία  
 

Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες σε έξι διαφορετικές πόλεις της Αυστραλίας, οι οποίες 
εντοπίζονται στη νοτιοδυτική ακτής της τελευταίας, όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα 
[55].  Η περίοδος της κάθε δειγµατοληψίας φαίνεται στο πίνακα 13.  Τα αποτελέσµατα της µελέτης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 14.  

 

 
Σχήµα 25. Πόλεις στις οποίες έγινε η δειγµατοληψία 

 
Πίνακας 13 
Περίοδος δειγµατοληψίας για κάθε µια από τις έξι πόλεις 
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Πίνακας 14 
Αποτελέσµατα της µελέτης  

 
 
 

8.7 Ταϊβάν  
 

Πραγµατοποιήθηκε µελέτη σε αστική περιοχή της Ταϊβάν, διάρκειας 8 µηνών κατά το έτος 
2000-2001 [56].  Χρησιµοποιήθηκε ένας δειγµατολήπτης η θέση του οποίου σηµειώνεται στο χάρτη 
που φαίνεται στο σχήµα 26.  Στο ίδιο σχήµα σηµειώνονται και οι κύριες δραστηριότητες που 
λαµβάνουν χώρα στη συγκεκριµένη περιοχή και πιθανόν συµβάλλουν στην σωµατιδιακή ρύπανση.  
Η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 φαίνεται στον πίνακα 15. 

 

 
Σχήµα 26. Η τοποθεσία της δειγµατοληψίας. Η θέση του δειγµατολήπτη σηµειώνεται µε ● 
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Πίνακας 15 
Αποτελέσµατα  
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9. Μέθοδοι µέτρησης και ανάλυσης αιωρούµενων σωµατιδίων 
 
 
9.1 Ιστορική αναδροµή 
 

Κατά το παρελθόν, ο άνθρωπος ήταν ικανός να ανιχνεύσει την ατµοσφαιρική ρύπανση µε τους 
πνεύµονες του, τη µύτη και τα µάτια του.  Η εισπνοή καπνού κοντά στις εστίες τον ανάγκαζε να 
κινείται προς την διεύθυνση του ανέµου για να διευκολύνει την αναπνοή του.  Όµως η 
σηµαντικότερη ένδειξη ρύπανσης ήταν τα ορατά σύννεφα που ήταν αποτέλεσµα της σκέδασης και 
της απορρόφησης του φωτός από τα αιωρούµενα σωµατίδια. 

Η πρώτη καταγεγραµµένη οδηγία κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης εκδόθηκε τον 14° 
αιώνα στην Αγγλία µε την µορφή βασιλικού διατάγµατος και προέβλεπε τη µείωση της χρήσης 
κάρβουνου.  Ήδη από εκείνη την χρονική περίοδο είχε παρατηρηθεί η συσχέτιση µεταξύ του 
µαύρου καπνού από τις καµινάδες και της µειωµένης ορατότητας, των επικαθίσεων σε κτίρια 
και ρούχα και των αναπνευστικών δυσκολιών.  Αν και πολλά από τα προκαλούµενα προβλήµατα 
στην υγεία οφείλονταν και στο αόρατο διοξείδιο του θείου του οποίου τότε την ύπαρξη αγνοούσαν, η 
οδηγία ήταν σωστή. 

Το 1867 στο Saint Lewis (Missouri) εισήχθη ένα θεσµικό πλαίσιο για τις εκποµπές καπνού και 
µέχρι το 1940 στις περισσότερες πόλεις των Η.Π.Α ο έλεγχος των εκποµπών καπνού από τις 
βιοµηχανίες γινόταν µε απλή οπτική παρατήρηση.  Το 1910 στο Λονδίνο ιδρύθηκε το πρώτο δίκτυο 
παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στο οποίο η βροχή συλλεγόταν σε επισµαλτωµένο 
δοχείο αφού είχε διέλθει από φίλτρο υαλοβάµβακα.  Η βροχή ήταν τόση όξινη ώστε ο 
υαλοβάµβακας διαλυόταν και το επισµαλτωµένο δοχείο χαρασσόταν.  Αργότερα, η µέθοδος αυτή 
εξελίχθηκε κατάλληλα, ώστε να συλλέγονται εναποθέσεις σωµατιδίων. 

Αν και οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας διαφέρουν, αυτό το δίκτυο, συνέλεγε τα 
µεγάλα σωµατίδια που µε τον µηχανισµό φυσικής εναπόθεσης, κατέληγαν µέσα σε ειδικά, 
καθαρά δοχείο µε ανοιχτό στόµιο.  Για τον λόγο αυτό, η µέθοδος δεν καθιστούσε δυνατή την ακριβή 
µέτρηση των αιωρούµενων σωµατιδίων. 

Η δειγµατοληψία διαρκούσε αρκετές εβδοµάδες.  Στη συνέχεια τα δοχεία πλένονταν µε γνωστό 
όγκο νερού το οποίο µετά φιλτραριζόταν.  Η µάζα των µη διαλυτοποιήσιµων σωµατιδίων 
µετριόταν µέσω της αύξησης της µάζας στο στεγνό φίλτρο.  Η µάζα των διαλυτοποιήσιµων 
σωµατιδίων προσδιορίζονταν από την αύξηση της µάζας ενός χωνευτηρίου, µετά την εξάτµιση τον 
νερού.  Έντοµα, φύκια, µύκητες και κοµµάτια από φυτά συχνά αποτελούσαν ένα µεγάλο µέρος από 
την µετρούµενη µάζα.  Το ποσό της µάζας που λαµβανόταν εξαρτάτο ισχυρά από την ταχύτητα και 
την διεύθυνση του ανέµου.  Συγκρίσεις αποτελεσµάτων µεταξύ γειτονικών δειγµατοληπτών 
έδιναν µεγάλες διαφοροποιήσεις. 

Σε αυτή τη µέθοδο έγιναν προσαρµογές και βελτιώσεις, οι οποίες επέτρεψαν την καταγραφή των 
όξινων εναποθέσεων (acid deposition) έως την δεκαετία του '80.  Ωστόσο, η µέθοδος αδυνατούσε να 
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συλλέξει τα µικρά, αναπνεύσιµα σωµατίδια τα οποία συνδέονται µε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων. 

Η µέτρηση της µάζας των αιωρούµενων σωµατιδίων επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1885 µε 
τη διέλευση αέρα µέσω ενός φίλτρου.  Η τεχνική αυτή λόγω έλλειψης ηλεκτρικών αντλιών, 
µηχανισµών αυτόµατης χρονοµέτρησης, µεθοδολογίας ελέγχου της ροής και τρόπων βαθµονόµησης 
ακριβείας, δεν µπόρεσε να αναπτυχθεί πλήρως πριν τα τέλη της δεκαετίας του 1940.  Τότε 
δηµιουργήθηκε ο πρώτος δειγµατολήπτης (high volume sampler) µε σκοπό την δειγµατοληψία των 
σωµατιδίων που εξέπεµπαν ακτινοβολία, αµέσως µετά από µια πυρηνική δοκιµή.  Η συσκευή 
αναπτύχθηκε από τότε αλλά η βασική αρχή παρέµενε η ίδια.  Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης 
γινόταν ως εξής: Το φίλτρο ζυγιζόταν πριν και µετά την δειγµατοληψία.  Η διαφορά βάρους, 
διαιρούνταν µε τον όγκο του αέρα που αντλούσε η συσκευή.  Η συσκευή αυτή χρησιµοποιόταν για 
τη µέτρηση συνήθως 24ωρων µέσων συγκεντρώσεων.  Λόγω της ευκολίας της, η µέθοδος 
χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στην δεκαετίας του 1950 για τη µέτρηση των αιωρούµενων σωµατιδίων. 

Τα είδη των σωµατιδίων που µπορούσε να συλλέξει, ωστόσο, ήταν ανεπαρκώς 
προσδιορισµένα αν και υπήρχε η ένδειξη ότι η πλειοψηφία αυτών περνώντας από την είσοδο της 
δειγµατοληψίας, κατέληγε στο φίλτρο.  Τα πρώτα ανώτατα όρια συγκέντρωσης ολικών 
αιωρούµενων σωµατιδίων που ορίστηκαν, βασίστηκαν στη πληθώρα στοιχείων που είχαν καταγραφεί 
µε δειγµατολήπτες high volume. Εκατοντάδες συσκευές λειτουργούσαν σε όλες τις πολιτείες των 
ΗΠΑ από την δεκαετία του 1960 ως την δεκαετία του 1980. Η δειγµατοληψία ήταν :4ωρη και 
πραγµατοποιούνταν κάθε 6 ηµέρες ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος. 

Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε ολοκληρωθεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων της 
συσκευής.  Οι έρευνες έδειξαν ότι ο δειγµατολήπτης αυτός είχε D50: 30-50 µm.  Ως D50 ορίζεται η 
αεροδυναµική σωµατιδιακή διάµετρος για την οποία το 50% των αιωρούµενων σωµατιδίων φτάνουν 
ως το φίλτρο του δειγµατολήπτη.  Η ακριβής τιµή εξαρτάτο από τον προσανατολισµό της συσκευής, 
τη διεύθυνση και τη ταχύτητα του ανέµου. 

Ακόµα κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια των ηµερών που µεσολαβούσαν 
µέχρι τη λήψη του φίλτρου (όταν δεν λειτουργούσε η συσκευή) λόγω του φαινοµένου της παθητικής 
εναπόθεσης σωµατιδίων από τον αέρα, παρατηρήθηκε θετική απόκλιση στη µετρούµενη µάζα 10-
15%.  Επίσης τα φίλτρα υάλου που χρησιµοποιούνταν αποδείχτηκε ότι προσροφούσαν σηµαντικές 
ποσότητες αερίων ενώσεων (για παράδειγµα οξείδια αζώτου και θείου) τα οποία προσέθεταν ακόµη 
µερικά µg/m3 στην µέτρηση. 

Γενικά, οι µελέτες και οι έρευνες αποκάλυψαν µια µεγάλη ποικιλία από προβλήµατα και 
σφάλµατα που αφορούσαν την λειτουργία του δειγµατολήπτη υψηλής παροχής.  Άλλα από αυτά 
µπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν µε µερικές απλές αλλαγές στη πειραµατική διαδικασία και άλλα 
δεν είναι παρά αναπόφευκτα µειονεκτήµατα που υπάρχουν σε κάθε µέθοδο που βασίζεται στη 
δειγµατοληψία µε φίλτρο.  Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των συστηµατικών σφαλµάτων, 
σχεδιάστηκαν νέες αλλαγές επάνω στο βασικό αρχικό µηχανισµό λειτουργίας του δειγµατολήπτη 
υψηλής παροχής, έτσι, σχεδιάστηκαν αρχικά οι δειγµατολήπτες µεσαίας παροχής και αργότερα οι 
δειγµατολήπτες χαµηλής παροχής. 
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9.2 Ταξινόµηση των µεθόδων µέτρησης και ανάλυσης 
 

Οι διαθέσιµες σήµερα µέθοδοι ανάλυσης των συλλεγόµενων φίλτρων ταξινοµούνται γενικά σε : 
• Σταθµικές µεθόδους (Mass measurement methods) 
• Φυσικές µεθόδους (Physical analysis), π.χ. XRF, ICP, AAS 
• Ιονοεναλλακτικές µεθόδους (Wet chemical analysis), π.χ. IC 
• Αναλύσεις οργανικών (Organic analysis), π.χ. TMO, TOR 

  Στη συνέχεια αναγράφονται οι µέθοδοι ανάλυσης, η µετράει κάθε µια ναι ποια είναι η 
βασική της µεθοδολογία όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. 
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Σχήµα 27. Μέθοδοι ανάλυσης 

Από αυτές τις µεθόδους οι σταθµικές ταξινοµούνται περαιτέρω σε πρότυπες και ισοδύναµες 
µεθόδους: 

Οι πρότυπες µέθοδοι, πιστοποιούνται κάτω από αυστηρές εργαστηριακή συνθήκες και από 
µετρήσεις πεδίου.  Η χρήση των πρότυπων µεθόδων, προϋποθέτει το στάδιο της εξισορόπησης για 
το φίλτρο (πριν και µετά την δειγµατοληψία), και τη ζύγιση του φίλτρου µέσα σε ελεγχόµενες 
εργαστηριακές συνθήκες.  Για τον λόγο αυτό µε πρότυπες µεθόδους µόνο µη συνεχείς µετρήσεις 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν. 

Οι ισοδύναµες µέθοδοι, πιστοποιούνται από την ικανότητα τους να παράγουν συγκρίσιµα 
αποτελέσµατα µε εκείνα των πρότυπων µεθόδων.  Επιτρέπουν την µέτρηση των σωµατιδίων µε 
χρήση ακτινοβολίας βήτα ή µε ειδικό µικροζυγό.  Παρέχουν συνεπώς την δυνατότητα για 
συνεχείς µετρήσεις. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ισοδύναµες και οι πρότυπες κατά Ε.Ρ.Α. µέθοδοι, όπως 
ίσχυαν το 1996. 
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Σχήµα 28. Πρότυπες και ισοδύναµες µέθοδοι, EPA 1996 
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Σχήµα 29. Πρότυπες και ισοδύναµες µέθοδοι, EPA 1996 

 
Οι πρότυπες µέθοδοι σταθµικής ανάλυσης κατατάσσονται µε τη σειρά τους ανάλογα µε τη 

παροχή αέρα που διέρχεται από το φίλτρο δειγµατοληψίας σε : 
• Υψηλής παροχής (1000lit/min) 
• Μεσαίας παροχής (100lit/min) 
• Χαµηλής παροχής (20lit/min) 

Συνοψίζοντας, µπορεί να αναφερθεί ότι τα πλεονεκτήµατα των δειγµατοληπτών χαµηλής   
παροχής έναντι εκείνων υψηλής παροχής είναι σηµαντικά χαµηλότερο συστηµατικό σφάλµα. 
Ακόµη αν και οι πρότυπες είναι ακριβέστερες των ισοδύναµων, ωστόσο στερούνται της 
δυνατότητας συνεχών µετρήσεων.  Ενώ συνεπάγονται και ένα σηµαντικά υψηλότερο κόστος. 
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9.3 Φίλτρα δειγµατοληψίας 
 
 
9.3.1 Κριτήρια επιλογής 
 

Πολλοί παράγοντες µπορούν να ληφθούν υπόψη για την ορθή επιλογή του φίλτρου που θα 
χρησιµοποιηθεί στις δειγµατοληψίες.  Τα κριτήρια αυτά είναι τριών κατηγοριών: 

• Συµβατότητα του φίλτρου µε τις επιθυµητές αναλύσεις 
• Ικανότητα του φίλτρου να συλλέξει το επιθυµητό είδος/µέγεθος σωµατιδίων 
• Άλλα κριτήρια (ευχρηστία, ποιότητα, κόστος κλπ.) 

Η ικανοποίηση των δύο πρώτων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των 
σωστών µετρήσεων.  Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει κριτήρια που κατά περίπτωση µπορεί να 
είναι σηµαντικά ή λιγότερο σηµαντικά και να λαµβάνονται υπόψη κάποια ή όλα από αυτά. 

Η συµβατότητα µε την επιθυµητή µέθοδο ανάλυσης είναι πολύ σηµαντική.  Κανένα φίλτρο από 
όσα είναι εµπορικά διαθέσιµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλους τους υφιστάµενους τύπους 
αναλύσεων.  Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσεκτικός προγραµµατισµός και προσδιορισµός των 
απαιτούµενων αναλύσεων πριν την επιλογή του κατάλληλου φίλτρου για τις δειγµατοληψίες. 

Τα φίλτρα µεµβράνης από Teflon για παράδειγµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
αναλύσεις µε φυσικές µεθόδους ανάλυσης όπως XRF και ICP αλλά και µε ιονοεναλλακτικές 
µεθόδους όπως η IC.  ∆εν είναι συµβατά όµως µε άλλους µεθόδους όπως είναι η TMO.  Αν και η 
µέθοδος αυτή είναι συχνά επιθυµητή, µόνο τα φίλτρα από χαλαζία θεωρούνται κατάλληλα για 
τέτοιες αναλύσεις.  Από την άλλη όµως τα φίλτρα αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες 
σηµαντικές αναλύσεις αφού προκαλούν µεγαλύτερα συστηµατικά σφάλµατα από ότι τα φίλτρα, 
από Teflon. 

Το είδος και τα χαρακτηριστικά των σωµατιδίων που θέλουµε να συλλέξουµε, πρέπει 
οπωσδήποτε να µας απασχολήσουν, προκειµένου το µετρούµενο δείγµα να είναι το επιθυµητό. 
Για το σκοπό αυτό απαιτείται προεργασία βάσει της οποίας θα προσδιορισθούν περίπου τα 
αναµενόµενα χαρακτηριστικά του δείγµατος.  Έτσι η αναµενόµενη κατανοµή της αεροδυναµικής 
διαµέτρου στο δείγµα προδιαγράφει το απαιτούµενο πορώδες του φίλτρου, ώστε να παγιδεύει 
αποτελεσµατικά ένα λογικό ποσοστό από τα σωµατίδια αυτά, δηµιουργώντας ταυτόχρονα την 
ελάχιστη δυνατή πτώση πίεσης. 

Η ευχρηστία των φίλτρων και η ποιότητα κατασκευής είναι παράγοντες που µπορούν να 
επηρεάσουν σηµαντικά την ακρίβεια της µέτρησης.  Η αρχική πτώση πίεσης και ο ρυθµός 
αύξησης της µε την αύξηση του φορτίου η ικανότητα συγκράτησης στατικών φορτίων πριν και 
µετά την δειγµατοληψία, το µέγιστο δυνατό φορτίο σε σωµατίδια (επιθυµητό είναι το φίλτρο που 
µπορεί να χρησιµοποιείται σε 24ωρες µετρήσεις σωµατιδίων µε συγκέντρωση έως και 500 µg/m3  
χωρίς να µεταβάλλεται η απόδοση του), η χηµική σταθερότητα του φίλτρου και το κόστος είναι 
µερικά επιπλέον κριτήρια.  Τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούνται, συνήθως, στη 
περίπτωση που τα βασικά κριτήρια ικανοποιούνται για περισσότερα του ενός τύπου φίλτρα ή 
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υπάρχει πρόσβαση σε φίλτρα του επιθυµητού τύπου από περισσότερες των ενός εταιριών 
κατασκευής.  Σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα κατασκευής 
του φίλτρου και να ελέγχεται κυρίως από τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευής 
που διαθέτει.  Τέλος το κόστος των φίλτρων είναι δυνατόν να διαφοροποιείται σηµαντικά µε ένα 
συντελεστή έως και 500%. 

 
 

9.3.2 Κατηγορίες φίλτρων δειγµατοληψίας αιωρούµενων σωµατιδίων 
 

Οι συνηθέστεροι τύποι φίλτρων που χρησιµοποιούνται σε αέριες δειγµατοληψίες είναι δύο 
τύπων: 

• Μεµβράνης 
• Ινών 

Τα φίλτρα µεµβράνης συγκρατούν τα σωµατίδια στην επιφάνεια και είναι χρήσιµα για 
επιφανειακές αναλύσεις όπως αναλύσεις µε ακτινοβολίες Χ, µπορούν έχουν συγκεκριµένο πορώδες και 
είναι διαθέσιµα σε µία µεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής.  Το Teflon είναι ένα δηµοφιλές υλικό 
κατασκευής τέτοιων φίλτρων λόγω της χηµικής του αδράνειας, αλλά είναι 2 έως 4 φορές 
ακριβότερο από άλλα συνηθισµένα υλικά. 

Τα φίλτρα ινών είναι συνήθως φθηνότερα, έχουν χαµηλή πτώση πίεσης και υψηλή αξιοπιστία για 
όλα τα µεγέθη των σωµατιδίων.  Τα συνηθέστερα υλικά κατασκευής αυτών των φίλτρων είναι: 

• Ίνες υάλου 
• Ίνες υάλου µε επικάλυψη από Teflon 
• Υλικά από χαλαζία 

Στη συνέχεια αναφέρονται υλικά κατασκευής φίλτρων από ίνες και ιδιότητες των υλικών και 
παρουσιάζονται συγκριτικά όλα τα συνήθη φίλτρα που χρησιµοποιούνται για τη δειγµατοληψία και 
την ανάλυση αιωρούµενων σωµατιδίων. 
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Σχήµα 30. Υλικά κατασκευής φίλτρων από ίνες και ιδιότητες αυτών 

 
Η πιθανή αλληλεπίδραση του υλικού κατασκευής του φίλτρου µε τα αιωρούµενα σωµατίδια ή 

αέριες ενώσεις, είναι ένα βασικό κριτήριο επιλογής του φίλτρου.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων για τα 3 χαρακτηριστικότερα υλικά 
κατασκευής φίλτρων. 

• Υαλόφιλτρα: Ένα κοινό πρόβληµα είναι το βασικό ΡΗ του γυαλιού.  Εξ αιτίας της 
αλκαλικότητας αυτής, η προσρόφηση στο γυαλί SO2 και ΝΟΧ, οδηγεί στην µετατροπή τους σε 
σωµατίδια επάνω στο φίλτρο.  Σύµφωνα µε έρευνα (Lipfert 1994) που έγινε στην Ν. Υόρκη 
προσδιορίζεται ότι σε 24ωρες µετρήσεις ΡΜ10 οι λαµβανόµενες συγκεντρώσεις αυξήθηκαν κατά 6 
µg/m3 λόγω της προσρόφησης SO2 πάνω στο φίλτρο.  Ένα άλλο συµπέρασµα της ίδιας 
έρευνας ήταν ότι η προσρόφηση SO2 και ΝΟ2 µπορεί να αυξήσει τις µετρήσεις των ολικών 
αιωρούµενων σωµατιδίων κατά 10 µε 20 µg/m3. Ακόµη ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η 
ποσοτική επίδραση των νιτρικών στις ίνες υάλου. 

• Φίλτρα   από  γαλάζια: Σύµφωνα µε µελέτη (Witz et al. 1990) κατά την αποθήκευση του 
φίλτρου είναι δυνατόν να απολεσθούν σηµαντικά ποσοστά σωµατιδιακών νιτρικών, 
χλωριούχων και αµµωνιακών ενώσεων, σε ποσοστά που φθάνουν το 19%, 51% και 65% 
αντίστοιχα. 
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• Φίλτρα υπό Teflon: Έρευνα (Zhang and McMurry 1992) έδειξε ότι τα µικρόκοκκα 
νιτρικά σωµατίδια απωλέσθησαν από το φίλτρο σχεδόν ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας. 

 
 

9.4 Θέσεις δειγµατοληψίας 
 

Σ' όλα τα αέρια δειγµατοληψίας όπου οι µετρήσεις χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων για ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές, η εγκυρότητα (ισχύς) αυτών των 
συµπερασµάτων εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα των θέσεων δειγµατοληψίας.  Για το 
λόγο αυτό είναι σηµαντικό να προσδιορίζεται ο αντικειµενικός στόχος της δειγµατοληψίας και 
στη συνέχεια να γίνεται προσεκτική επιλογή των σηµείων δειγµατοληψίας.  Έτσι διασφαλίζεται η 
αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα των µετρήσεων και η εγκυρότητα των συµπερασµάτων. 
 
 
9.4.1 Κατηγορίες θέσεων δειγµατοληψίας 
 

Σε γενικές γραµµές οι θέσεις δειγµατοληψίας δύνανται να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 
• Θέσεις αντιπροσωπευτικές µεγάλης χωρικής κλίµακας 
• Θέσεις σε κτίρια/κατασκευές (µικρής χωρικής κλίµακας) 

Η πρώτη κατηγορία επιλέγεται όταν ο σκοπός των δειγµατοληψιών είναι η προστασία των 
οικοσυστηµάτων.  Απαιτείται δηλαδή ο χαρακτηρισµός µεγάλων εκτάσεων, στο περιβάλλον (έξω από 
αστικούς χώρους).  Στη περίπτωση αυτή ένας και µόνον δειγµατολήπτης είναι δυνατόν να παρέχει 
αντιπροσωπευτικές τιµές για µεγάλες εκτάσεις έως και εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα.  Η 
δεύτερη κατηγορία επιλέγεται, όταν ο σκοπός των δειγµατοληψιών είναι η προστασία της υγείας του 
ανθρώπου.  Απαιτείται δηλαδή ο χαρακτηρισµός δοµηµένων (αστικών, ηµιβιοµηχανικών, 
βιοµηχανικών) περιοχών.  Στη περίπτωση αυτή η έκταση που καλύπτεται από τις µετρήσεις µπορεί να 
είναι πολύ µικρή (έως και 0,01 µε 0,5 Km2 ) και εξαρτάται έντονα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε θέσης. 
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9.4.2 Γενικά χαρακτηριστικά των θέσεων δειγµατοληψίας 
 

Στην περίπτωση που αντικειµενικός σκοπός της δειγµατοληψίας είναι η προστασία των 
οικοσυστηµάτων και άλλης βλάστησης, τα σηµεία δειγµατοληψίας πρέπει να τοποθετούνται σε 
απόσταση άνω των 20 Km από οικισµούς ή 5 Km από άλλη οικοδοµική ζώνη ή βιοµηχανική 
εγκατάσταση ή οδό µεγάλης κυκλοφορίας. 

Ως προς την υγεία του ανθρώπου, τα σηµεία δειγµατοληψίας πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε: 
• Να παρέχουν δεδοµένα σχετικά µε τις περιοχές εντός ζωνών και οικισµών, όπου 

σηµειώνονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων, στις οποίες είναι πιθανόν 
να εκτεθεί άµεσα, ή έµµεσα ο πληθυσµός για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε σχέση µε την περίοδο 
αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ή των οριακών τιµών των αιωρούµενων 
σωµατιδίων. 

• Να παρέχουν δεδοµένα σχετικά µε τα επίπεδα που µετρώνται σε άλλες περιοχές εντός των 
ζωνών ή των οικισµών που να είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του γενικού πληθυσµού και να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα. 
Τα σηµεία δειγµατοληψίας πρέπει κατά κανόνα να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

µετρήσεις πολύ µικρών ατµοσφαιρικών περιοχών που βρίσκονται πολύ κοντά σ' αυτούς.  Τα σηµεία 
δειγµατοληψίας πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις αντιπροσωπευτικές παρόµοιων περιοχών και όχι 
σε άµεση γειτνίαση. 

 
 

9.4.3 Επιµέρους χαρακτηριστικά των θέσεων δειγµατοληψίας 
 

Επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων και χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν, τα επί µέρους 
χαρακτηριστικά που ακολουθούν, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κατευθυντήριες γραµµές και 
να τηρούνται στο µέτρο του δυνατού.  Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι κάποιες από αυτές 
είναι λίγο διαφορετικές ή δεν αναφέρονται καν, αν κάποιος τις συγκρίνει µε τις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες της US-ΕΡΑ ή µε την πρακτική που υιοθετούν αντίστοιχοι Οργανισµοί ή 
Υπουργεία άλλων Κρατών, (όπως π.χ. του Καναδά).  Παρενθετικά και συνοπτικά αναφέρονται οι 
σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις. 

Η ροή γύρω από το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας πρέπει να είναι ελεύθερη και να µην 
υπάρχει κανένα εµπόδιο που να επηρεάζει τη ροή αέρα. κοντά στο δειγµατολήπτη (κανονικά 
πρέπει να τοποθετείται ορισµένα µέτρα µακριά από κτίρια, µπαλκόνια, δέντρα και τουλάχιστον 
0,5 µέτρα από το πλησιέστερο κτίριο, σε περίπτωση σηµείων δειγµατοληψίας που 
αντιπροσωπεύουν την ποιότητα του αέρα στην οικοδοµική γραµµή).  Σύµφωνα µε την US-ΕΡΑ 
γύρω από τον δειγµατολήπτη δεν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια για τα εισερχόµενα ρεύµατα αέρα 
σε ακτίνα τουλάχιστον 2 µέτρων. 
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Κατά κανόνα, το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση από 
1,5 µέτρα (ζώνης αναπνοής) έως 4 µέτρα πάνω από το έδαφος σε ορισµένες όµως περιπτώσεις 
µπορεί να πρέπει να τοποθετηθεί υψηλότερα (έως και 8 µέτρα).  Η τοποθέτηση σε µεγάλο ύψος 
µπορεί επίσης να ενδείκνυται εάν ο σταθµός αντιπροσωπεύει εκτεταµένη περιοχή.  Η ΕΡΑ 
συνιστά 2 έως 15 µέτρα.  Επίσης ορίζει ότι η απόσταση µεταξύ ενός δειγµατολήπτη ΡΜ2,5 και 
ενός άλλου ΡΜ2,5 ή  ΡΜ10 χαµηλής ροής (<16,7 lit/min), που διεξάγει παράλληλη µέτρηση, 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη του ενός µέτρου.  Στη περίπτωση που ο δεύτερος δειγµατολήπτης 
µετράει TSP ή έχει ροή µεγαλύτερη των 16,7 lit/min, τότε συνίσταται απόσταση µεγαλύτερη των 2 
µέτρων.  Επίσης, τα στόµια δεν πρέπει ποτέ να απέχουν περισσότερο από 4 µέτρα προκειµένου οι 
µετρήσεις να αναφέρονται στο ίδιο σηµείο.  Τέλος το ύψος του στοµίου ως προς τον 
δειγµατολήπτη δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 µέτρο σε κάθετη απόσταση. 

Ο σωλήνας δειγµατοληψίας δεν πρέπει να γειτνιάζει άµεσα µε πηγές εκποµπών, ώστε να 
αποφεύγεται η απευθείας πρόσληψη εκποµπών που δεν έχουν αναµειχθεί µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, 
ενώ το στόµιο εξαγωγής του δειγµατολήπτη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
ανακυκλοφορία του εξερχόµενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής. 

Οι δειγµατολήπτες για τη µέτρηση της κυκλοφοριακής ρύπανσης πρέπει να τοποθετούνται σε 
απόσταση 25 µέτρων τουλάχιστον από τους κύριους οδικούς κόµβους και µεταξύ 2 και 5 µέτρων 
από το πλησιέστερο σηµείο του καταστρώµατος της οδού ή στην οικοδοµική γραµµή εάν αυτή 
βρίσκεται πλησιέστερα, εκτός εάν υπάρχει σηµείο στο οποίο ο πληθυσµός ενδέχεται να εκτίθεται 
άµεσα ή έµµεσα σε υψηλότερη συγκέντρωση.  Για περίοδο σηµαντική σε σχέση µε το χρόνο 
υπολογισµού του µέσου όρου των οριακών τιµών (χρόνος αναφοράς προτύπων). 

Επιπλέον πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι παρακάτω παράµετροι: 
• Πηγές παρεµβολής 
• Ασφάλεια 
• Πρόσβαση 
• Ύπαρξη ηλεκτρικής και τηλεφωνικής παροχής 
• Ορατότητα του σηµείου σε σχέση µε το περιβάλλον του 
• Χωροταξικές απαιτήσεις 

Τέλος, οι διαδικασίες επιλογής του σηµείου πρέπει να τεκµηριώνονται πλήρως κατά το στάδιο 
της κατάταξης, ιδίως µε φωτογραφίες της γύρω περιοχής κατά τα 32 σηµεία της πυξίδας και 
λεπτοµερή χάρτη.  Τα σηµεία πρέπει να επανεξετάζονται στα τακτικά διαστήµατα µε 
επαναλαµβανόµενη τεκµηρίωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής εξακολουθούν να 
ικανοποιούνται [32,33,35,38]. 
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9.5 Ανάλυση και προσδιορισµός των σφαλµάτων µέτρησης 
 
9.5.1 Εισαγωγή 
 

Κάθε µέτρηση έχει τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 
• Αριθµητική τιµή 
• Πειραµατικό σφάλµα 
• Ακρίβεια 
• Αξιοπιστία 

Το πειραµατικό σφάλµα καλείται συχνά και τυχαίο σφάλµα ή επαναληψιµότητα. Η 
επαναληψιµότητα (precision) των µετρήσεων είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
στοιχεία µιας µεθόδου.  Όταν δύο συσκευές πρότυπων µεθόδων µετράνε παράλληλα στον ίδιο 
χώρο, οι µετρήσεις αυτές οφείλουν να δίνουν τις ίδιες αριθµητικές τιµές αν αφαιρεθούν τα 
πειραµατικά τους σφάλµατα.  Τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν πολλές µελέτες για τον 
προσδιορισµό της συµβατότητας µεταξύ των αποτελεσµάτων συγκεντρώσεων µάζας και χηµικής 
κατανοµής των σωµατιδίων από όµοιες και από διαφορετικές συσκευές.  Το πειραµατικό σφάλµα 
µπορεί να προσδιοριστεί και µε ανάλυση τυφλού.  Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ακόµη και 
δίδυµες κεφαλές δειγµατοληψίας µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές µετρήσεις στον ίδιο 
δειγµατολήπτη, όταν διαδικασίες όπως ο καθαρισµός της κεφαλής και η λίπανση της 
διαφοροποιούνται. 

Η ακρίβεια (accuracy) εκφράζει την απόκλιση της µετρούµενης τιµής από την χαρακτηρισµένη ως 
πραγµατική τιµή, η οποία προσδιορίζεται από ειδικές πρότυπες συσκευές.  Η ακρίβεια χωρίζεται σε 
τυχαίο σφάλµα και σε συστηµατικό σφάλµα.  Η ακρίβεια προσδιορίζεται µε περιοδικό έλεγχο 
παράλληλων µετρήσεων µε τις ειδικές πρότυπες συσκευές. 
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Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζεται οπτικά η διαφοροποίηση ανάµεσα στο πειραµατικό σφάλµα 

και την ακρίβεια που περιλαµβάνει και το συστηµατικό σφάλµα.  Για να είναι συγκρίσιµες οι τιµές 
δύο όµοιων δειγµατοληπτών το πειραµατικό σφάλµα πρέπει να είναι µικρό (συνήθως η απαίτηση 
είναι να µη ξεπερνά το 10%).  Επίσης το χαµηλό συστηµατικό σφάλµα, αποτελεί προϋπόθεση για 
µια µέτρηση µε ακρίβεια.  Γενικά, σύµφωνα µε την US-ΕΡΑ, µία µέθοδος µέτρησης ΡΜ10 η οποία 
χρησιµοποιεί πρότυπες διαδικασίες δειγµατοληψίας και ανάλυσης και βασίζεται σε πιστοποιηµένους 
δειγµατολήπτες χαµηλής παροχής, αναµένεται να έχει συνολική απόκλιση το πολύ 10% από την 
ιδανική µέτρηση. 

Η αξιοπιστία µιας µέτρησης διασφαλίζεται µε τη χρήση προτύπων διαδικασιών πριν, κατά 
και µετά τη δειγµατοληψία.  Μερικές βασικές αρχές για τον έλεγχο/προσδιορισµό της 
εγκυρότητας παρουσιάζονται στη συνέχεια.  Οι παρατηρήσεις που κάνει ο χειριστής των 
δειγµατοληπτών, σχετικά µε τη λειτουργία τους είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας στην 
εκτίµηση της αξιοπιστίας µιας µέτρησης.  Ποτέ δεν πρέπει να αγνοείται η κατάσταση του φίλτρου 
της κασετίνας.  Οι χειριστές οφείλουν να σηµειώνουν επάνω στο φύλλο µετρήσεως τις 
παρατηρήσεις τους. 

Ο αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας του δειγµατολήπτη είναι σηµαντικός διότι µεγάλο πλήθος 
από άκυρες µετρήσεις θα µπορούσε να δηµιουργήσει κίνδυνο ακύρωσης ολόκληρης χρονοσειράς.  
Τα παρακάτω κριτήρια χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν το χειριστή να προσδιορίσει την 
εγκυρότητα ή µη της δειγµατοληψίας: 
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∆ιάρκεια δειγµατοληψίας 
Όλες οι δειγµατοληψίες πρέπει να διαρκούν όχι λιγότερο από 23 και όχι περισσότερο από 25 ώρες.  

∆ειγµατοληψίες διάρκειας µικρότερης από 23 ώρες δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως 24ωρες 
µετρήσεις, αλλά επιτρέπεται (κατά ΕΡΑ) να χρησιµοποιηθούν στον προσδιορισµό υπερβάσεων των 
προτύπων ποιότητας αέρα σε αιωρούµενα σωµατίδια. 
 
Παροχή 

Η µέση παροχή για 24ωρη περίοδο πρέπει να µην αποκλίνει από την επιθυµητή τιµή (π.χ. 
των 16,67 lit/min) περισσότερο από 5% στις συνθήκες δειγµατοληψίας.  Στη περίπτωση που 
παρατηρείται τέτοια απόκλιση, πρέπει να γίνεται εκτίµηση της εγκυρότητας του δείγµατος µε βάσει 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Γίνεται έλεγχος ροής στον δειγµατολήπτη.  Αν ο έλεγχος δείξει αποκλίσεις από την 
επιθυµητή ροή µεγαλύτερες του 5%, τότε η δειγµατοληψία θεωρείται άκυρη. 

• Στην περίπτωση που η ροή κατά την δειγµατοληψία µειώθηκε λόγω υψηλού 
σωµατιδιακού φορτίου, το δείγµα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται άκυρο διότι το 
µεγάλο φορτίο µπορεί να είναι ενδεικτικό σηµαντικού επεισοδίου ρύπανσης και 
άρα να απαιτείται η µελέτη του δείγµατος. 

 
Ποιότητα του φίλτρου 

Κάθε φίλτρο που κατά την διαδικασία της συλλογικής µετά την δειγµατοληψία 
παρουσιάζει εµφανή φθορά (π.χ. είναι ξεφτισµένο ή τρυπηµένο) χαρακτηρίζεται άκυρο.  Οδηγείται 
δε, συνοδευόµενο από σχετική σηµείωση, στο εργαστήριο ή στο γραφείο που συλλέγονται τα 
δείγµατα. 

Η θερµοκρασία του φίλτρου 
Από τα δεδοµένα που κρατά αυτόµατα ο δειγµατολήπτης κατά την λειτουργία του, η  

θερµοκρασία του φίλτρου δεν πρέπει να ξεπερνά τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος 
περισσότερο από 5 °C και για περισσότερο από 30 συνεχόµενα λεπτά, µε βάση αναφοράς 5λεπτες   
µέσες   τιµές.  ∆ιορθωτικές   ενέργειες   πρέπει   να λαµβάνονται σε τέτοια περίπτωση. 

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω, χρησιµοποιείται όπου και όσο συχνά είναι εφικτό µία σειρά από 
απλές συγκρίσεις για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των µετρήσεων, όπως: 

• Συγκρίσεις   βάρους   και  χηµικής   σύστασης   µεταξύ   οµάδων   σωµατιδίων   µε 
διαφορετικά µεγέθη (π.χ. το βάρος των ΡΜ10 πάντα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή 
ίσο εκείνου των ΡΜ2,5 για την ίδια µέτρηση). 

• Συγκρίσεις µεταξύ του ολικού βάρους και του βάρους που προκύπτει από την 
αναλυτική πρόσθεση των επί µέρους ενώσεων που αποτελούν την οµάδα των 
σωµατιδίων. 

• Ισοζύγια φορτίου (ανιόντα - κατιόντα) 
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• Συγκρίσεις αποτελεσµάτων για την ίδια µέτρηση από διαφορετικές µεθόδους 
ανάλυσης (π.χ. προσδιορισµό των θειικών και µε IC και µε XRF) [1,7,39,40]. 

 
 

9.5.2 Αλλοιώσεις πάνω στο φίλτρο 
 

Επάνω στο φίλτρο κατά την δειγµατοληψία και µετά από αυτή, είναι δυνατόν να λάβουν χώρα 
διεργασίες οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις την τελική µέτρηση. 
Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στα δύο παρακάτω φαινόµενα: 

1. Προσρόφηση αερίων ενώσεων που οδηγεί σε θετική απόκλιση 

2. Αεριοποίηση σωµατιδίων που οδηγεί σε αρνητική απόκλιση 

Η προσρόφηση αερίων προκαλείται από την προσκόλληση αερίων ενώσεων στην επιφάνεια του 
φίλτρου και προξενούν θετικές αποκλίσεις στη µάζα και τη χηµική σύσταση του δείγµατος.  Το 
φαινόµενο αυτό εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του φίλτρου.  Μερικά σωµατίδια περνούν 
στην αέρια φάση όταν η θερµοκρασία και σχετική υγρασία αλλάζουν κατά τη δειγµατοληψία ή κατά 
τη µεταχείριση ή αποθήκευση.  Το φαινόµενο αυτό προκαλεί αρνητικές αποκλίσεις στη µάζα και τη 
χηµική σύσταση του δείγµατος και εξαρτάται περισσότερο από τις µετεωρολογικές συνθήκες παρά 
από το υλικό κατασκευής του φίλτρου.  Η ταχύτητα µε την οποία ο αέρας διαπερνά το φίλτρο µπορεί 
να επηρεάσει και τα δύο αυτά φαινόµενα. 

Οι συνηθέστερες ενώσεις που προσροφώνται είναι : διοξείδιο του θείου, νιτρικά οξείδια, 
υδρατµοί και οργανικές ενώσεις.  Η χρήση φίλτρων µε µηδενική οξύτητα και αλκαλικότητα. όπως 
εκείνα που κατασκευάζονται από Teflon ή χαλαζία περιορίζουν σηµαντικά το φαινόµενο για τις 
παραπάνω ενώσεις εκτός τον οργανικών.  Η προσρόφηση οργανικών ενώσεων στα φίλτρα από 
χαλαζία επηρεάζει την µέτρηση του άνθρακα αλλά και της συνολικής µάζας των σωµατιδίων στο 
δείγµα.  Έως και 50% του οργανικού άνθρακα µπορεί να προέρχεται από προσρόφηση σ ένα τέτοια 
φίλτρο. 

Η ποσότητα του νερού (λόγω της προσρόφησης υδρατµών επάνω σε διαλυτοποιήσιµα 
σωµατίδια) είναι πολύ σηµαντική όταν η υγρασία υπερβεί το 70%.  Ωστόσο ένα µεγάλο ποσοστό 
από αυτό εξατµίζεται κατά την διάρκεια (24 ώρες τουλάχιστον) της διαδικασίας εξισορόπησης. 
Επίσης, όσο ο χρόνος δειγµατοληψίας αυξάνει τόσο µειώνεται ο αριθµός προσρόφησης διότι οι 
ενώσεις αυτές ισορροπούν µε τα δεσµευµένα σωµατίδια και το φίλτρο θεωρείται κορεσµένο.  Η 
σύσταση των αερίων ενώσεων και των αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, επιδρά ισχυρά 
στην διαδικασία αυτή. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 30 °C τα περισσότερα νιτρικά 
αναµένεται να είναι στην αέρια φάση ως νιτρικό οξύ, ενώ σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 15 °C 
τα περισσότερα νιτρικά αναµένεται να βρίσκονται µε την µορφή σωµατιδίου ως νιτρικό 
αµµώνιο.  Σε ενδιάµεσες θερµοκρασίες αναµένεται να υπάρχει ισορροπία µεταξύ των δύο 
ακραίων καταστάσεων. 
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Εκτός από τη θερµοκρασία που είναι µε µεγάλη διαφορά η πιο σηµαντική παράµετρος, 
επίδραση στο σηµείο ισορροπίας αέριας- σωµατιδιακής φάσης, έχουν και η σχετική υγρασία και οι 
(αρχικές) συγκεντρώσεις των ενώσεων στον αέρα.  Ακόµη, πτητικές ενώσεις µπορούν να 
διαφύγουν από το φίλτρο µετά την δειγµατοληψία και πριν την ζύγιση ή την χηµική ανάλυση του 
δείγµατος.  Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι περισσότερο από το 50% της µάζας των νιτρικών, 
αµµωνιακών και χλωριούχων ενώσεων διέφυγαν από φίλτρα κατασκευασµένα από γυαλί ή χαλαζία. 
Τα φίλτρα αυτά είχαν αποθηκευθεί πρώτα για 2-4 εβδοµάδες σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος σε µη 
αεροστεγή τουβλία.  Η αντιµετώπιση τέτοιων απωλειών µπορεί να επιτευχθεί µε την αποθήκευση των 
φίλτρων σε αεροστεγείς συνθήκες και συνεχή ψύξη. 

Η εξισορρόπηση του φίλτρου σε χαµηλή θερµοκρασία (15 έως 30 °C) και σχετική υγρασία (20 έως 
45%) είναι µέρος της τυπικής πειραµατικής διαδικασίας.  Κατά την διάρκεια της εξισορόπησης, 
αποµακρύνεται αποτελεσµατικά η υγρασία που συσσωρεύτηκε στο φίλτρο προσροφηµένη πάνω στα 
σωµατίδια.  Ωστόσο κάποια σωµατίδια µπορούν να περάσουν στην αέρια φάση, εάν το φίλτρο 
παραµείνει σε αυτές τις συνθήκες για περισσότερο από µία ή δύο µέρες [7]. 

 
 

9.5.3 Παρεµβολές κατά τη ζύγιση 
 

Κατά την ζύγιση ενός φίλτρου, ηλεκτροστατικά φορτία µπορούν να παρεµβάλουν δυνάµεις, 
ανάµεσα στο ζυγό και το φίλτρο, αλλοιώνοντας έτσι την µέτρηση.  Το φορτίο αυτό εντοπίζεται επάνω 
στο φίλτρο και µπορεί να εξουδετερωθεί συνήθως.(εξαρτάται από το υλικό κατασκευής), µε έκθεση 
σε χαµηλής στάθµης ραδιενεργή πηγή πριν και κατά την ζύγιση. 

Ενώ για τις µετρήσεις από δειγµατολήπτες υψηλής παροχής απαιτείται ακρίβεια ± 100µg στο 
ζυγό, η αντίστοιχη ακρίβεια για χαµηλής παροχής δειγµατολήπτες φτάνει µόλις το ± 100µg που 
µόνο ηλεκτρονικοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας µπορούν να παρέχουν.  Αυτοί οι τόσοι ευαίσθητοι ζυγοί 
πρέπει να είναι αποµονωµένοι από δονήσεις και αέρια ρεύµατα. 

Στους ζυγούς όπου η ατµόσφαιρα του χώρου είναι ελεγχόµενη και ο αέρας φιλτράρεται 
κατάλληλα, είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση φαινοµένων που προκαλούν αλλοιώσεις επάνω στο φίλτρο, 
µέσα στο περιβάλλον του εργαστηρίου.  Η ανθρώπινη αναπνοή και τα µέσα καθαρισµού εκλύουν 
ποσότητες αµµωνίας.  Η αµµωνία αυτή µπορεί να εξουδετερώσει όξινες ουσίες που ενδεχοµένως 
κατακρατήθηκαν κατά τη δειγµατοληψία πάνω στο φίλτρο [7]. 
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9.5.4 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις µετρήσεις 
 

Οι χρονοσειρές των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων που καταµετρούνται από 
ένα δειγµατολήπτη αναµένεται να διαφοροποιούνται γενικά ανάλογα µε: 

• Το σηµείο δειγµατοληψίας 

• Τη βιοµηχανική δραστηριότητα της περιοχής 

• Τις µετεωρολογικές συνθήκες 

• Τις επιπτώσεις από αλλαγές στον τοπικό πληθυσµό ή στις συνήθειες του. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που δείχνει την αλληλεπίδραση και την πολύπλοκη δράση 
των παραπάνω παραγόντων φαίνεται στο µηχανισµό σχηµατισµού των λεπτόκοκκων νιτρικών και 
θειικών σωµατιδίων. 

Η µετατροπή των SO2 και ΝΟx σε σωµατίδια στην ατµόσφαιρα προϋποθέτει τη δηµιουργία των 
οξέων H2SO4 και ΗΝΟ3 αντίστοιχα.  Λόγω της χαµηλής τάσης ατµών του το H2SO4 αµέσως µετά 
τον σχηµατισµό του, συµπυκνώνεται πάνω σε σωµατίδια ή σταγονίδια.  Το ΗΝΟ3 αντίθετα είναι 
πολύ πτητικότερο.  Έτσι µπορεί να ανιχνευθεί και στην αέρια φάση.  Η δηµιουργία αυτών των 
οξέων εξαρτάται άµεσα από την ύπαρξη ηλιακής ακτινοβολίας και όζοντος.  Η αλληλεπίδραση 
αυτών δηµιουργεί ρίζες υδροξυλίου οι οποίες οξειδώνουν τα SO2 και ΝΟx προς τα αντίστοιχα 
οξέα.  Συνεπώς το φαινόµενο εξαρτάται ισχυρά από τη συγκέντρωση του όζοντος στην 
ατµόσφαιρα, την εποχή (ηλιοφάνεια) και τις συγκεντρώσεις των θειικών και νιτρικών οξειδίων 
στην ατµόσφαιρα (εξαρτώνται κυρίως από τις πηγές εκποµπής και τους ανέµους που πνέουν στη 
περιοχή). 

Είναι ακόµη σηµαντικό να σηµειωθεί ότι κάποια σωµατίδια της ατµόσφαιρας µπορούν να 
αλλάξουν µέγεθος και να µετατραπούν σε σταγονίδια µέσα σ' ένα ευρύ φάσµα ποσοστών σχετικής 
υγρασίας το οποίο ξεκινά από 33% (για το MgCl2) και φτάνει ως 80% (για το (ΝΗ.4)2SO2) [41,42]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 103 

9.5.5 ∆ειγµατοληψία Τυφλού 
 

Η λήψη τυφλών δειγµάτων είναι µία βασική αρχή µε γενική εφαρµογή, βάσει της οποίας 
προσδιορίζεται γενικά η συµβολή υποβάθρου στη µετρούµενη ποσότητα.  Η εφαρµογή αυτής της 
αρχής στη µεθοδολογία της αέριας δειγµατοληψίας σωµατιδίων εκφράζεται µε τη λήψη δύο ειδών 
τυφλών δειγµάτων.  Τα τυφλά πεδίου προσδιορίζουν τη συµβολή της πειραµατικής διαδικασίας στη 
µέτρηση ενώ τα τυφλά υλικού υπολογίζουν την αντίστοιχη συµβολή λόγω του υλικού του φίλτρου και 
έχουν ιδιαίτερη αξία για κάποιες αναλύσεις (όπως π.χ. χηµικές αναλύσεις ). 

Τα δείγµατα τυφλού πεδίου χρησιµοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο της εφαρµοζόµενης 
πειραµατικής διαδικασίας.  Τα τυφλά πεδίου πρέπει πάντα να προέρχονται από την ίδια 
συσκευασία, τον ίδιο δειγµατολήπτη και γενικά πρέπει όλες οι συνθήκες και οι διαδικασίες να είναι 
ταυτόσηµες µε τις συνηθισµένες, µε µία µόνο διαφορά.  Το ρεύµα αέρα του δειγµατολήπτη να µην 
διαπεράσει το φίλτρο.  Το φίλτρο θα. τοποθετηθεί κανονικά στον δειγµατολήπτη και θα 
παραµείνει εκεί για τον κανονικό χρόνο δειγµατοληψίας αλλά χωρίς να λειτουργεί ο 
δειγµατολήπτης.  Στη συνέχεια θα αφαιρεθεί και θα περάσει απ' όλα τα στάδια που θα πέρναγε αν είχε 
γίνει η δειγµατοληψία κανονικά, πριν µετρηθεί [43]. 

Τα τυφλά πεδίου προσδιορίζουν το συστηµατικό σφάλµα που προέρχεται από το µέσο συλλογής 
και απ' όλες τις διαδικασίες εκτός της ίδιας της δειγµατοληψίας.  Ένα τυφλό πεδίου ανά 10 
δειγµατοληψίες ή ένα ποσοστό κοντά σ' αυτό είναι απαραίτητο για την µερική εκτίµηση της 
ακρίβειας στις µετρήσεις. 

Τα δείγµατα τυφλού υλικού είναι φίλτρα αχρησιµοποίητα, τυχαία επιλεγµένα, στα οποία γίνεται 
η ίδια ανάλυση µε εκείνα που προέρχονται από τις δειγµατοληψίες.  Πρέπει να γίνεται δειγµατοληψία 
από κάθε παρτίδα φίλτρων που χρησιµοποιείται για µετρήσεις.  Τα φίλτρα αυτά πρέπει να 
προφυλάσσονται κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις από το περιβάλλον και να αναλύονται 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα τυφλά υλικού ποσοτικοποιούν τα επίπεδα επιβάρυνσης της 
µέτρησης λόγω του ίδιου του φίλτρου.  Τυφλά δείγµατα υλικού δεν είναι απαραίτητα για τις 
σταθµικές µεθόδους, διότι τον ρόλο της µέτρησης αυτής έχει η µέτρηση απόβαρου πριν την 
δειγµατοληψία. 
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9.5.6 Άλλες παράµετροι 
 

Η συχνότητα ελέγχου του δειγµατολήπτη (έλεγχος θερµοκρασίας, πίεσης, ροής, ηλεκτρονικών 
κυκλωµάτων, διαρροών, κλπ.) και η ανοχή στις αποκλίσεις, εξαρτώνται από την βαρύτητα που δίνει 
ο χειριστής στην ακρίβεια των µετρήσεων και το είδος των σωµατιδίων που µετρώνται.  Η 
διατήρηση της ροής σε σταθερή τιµή µε µικρή ανοχή σε αποκλίσεις επιτρέπει τη συνεχή επίτευξη 
του επιθυµητού D50.· Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία στη µέτρηση των ΡΜ10, όπου µικρή απόκλιση στη 
ροή οδηγεί σε δυσανάλογα µεγάλη απόκλιση στο µετρούµενο βάρος.  Αυτό συµβαίνει διότι τα 
χονδρόκοκκα σωµατίδια σε συνάρτηση µε το µέγεθος τους εµφανίζουν µέγιστη συχνότητα 
µεγέθους κοντά στα 10 µm. 

Σε περιπτώσεις όπου δίδεται µεγάλη βαρύτητα στην ακρίβεια, η ροή του δειγµατολήπτη είναι 
δυνατό να ελέγχεται και κάθε εβδοµάδα κατά τη περίοδο των µετρήσεων.  Ακόµα, οι τιµές 
θερµοκρασίας και πίεσης περιβάλλοντος καθώς και της ροής, όταν ελέγχονται, δεν πρέπει να 
διαφοροποιούνται περισσότερο από το ± 1°C, 0.01 atm, 0,30 1/min αντίστοιχα.  Τα νούµερα αυτά 
είναι ενδεικτικά αν και αυστηρά.  Για παράδειγµα για τη ροή η ΕΡΑ προτείνει βαθµονόµηση 
όταν η ροή (για 16,7 1/min) διαφέρει περισσότερο από 4% για µετρήσεις ΡΜ2,5.  Αν έστω και µία 
απ'αυτές τις τιµές ξεπεράσει τα όρια αυτά πρέπει να γίνεται επαναβαθµονόµηση και των τριών 
παραµέτρων.  Από τις τρεις παραµέτρους τελευταία βαθµονοµείται πάντα η ροή.  Σε κάθε 
περίπτωση η συχνότητα ελέγχου θερµοκρασίας, πίεσης και ροής του δειγµατολήπτη δεν πρέπει 
να είναι µικρότερη από µία φορά τον µήνα [35, 36, 39]. 

Γενικά για µία πλήρη περιγραφή των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων στον αέρα, 
απαιτείται η λήψη συνεχών µετρήσεων.  Ωστόσο, όταν γίνεται χρήση µη αυτόµατων δειγµατοληπτών 
µετρητών, δηλαδή στις πρότυπες µεθόδους, το κόστος που συνεπάγονται οι καθηµερινές 24ωρες 
µετρήσεις µπορεί να είναι δυσανάλογο προς το όφελος σε πληροφορία από µία τέτοια συχνότητα 
µετρήσεων και µία µικρότερη συχνότητα να παρέχει αποδεκτή ποσότητα πληροφορίας. 

Για τον καθορισµό των επίσηµων οριακών τιµών των αιωρούµενων σωµατιδίων στην 
ατµόσφαιρα των ΗΠΑ, η US-ΕΡΑ βασίστηκε σε µετρήσεις που συλλέγονται µε συχνότητα µία κάθε 
ηµέρα, κάθε δεύτερη µέρα ή κάθε έξι µέρες ανάλογα µε τις συνθήκες στη περιοχή 
δειγµατοληψίας.  Στη Γερµανία η δειγµατοληψία γίνεται συχνά σε τυχαία χρονικά διαστήµατα, σε 
προκαθορισµένα σηµεία δειγµατοληψίας διεσπαρµένα σε όλη την αστική περιοχή. 

Ακολουθώντας αυτή την µέθοδο λαµβάνονται 120 24ωρα δείγµατα ετησίως σε περιοχές όπου 
ανιχνεύονται συγκεντρώσεις µεγαλύτερες κατά 80% της οριακής τιµής και 60 24ωρα δείγµατα στις 
υπόλοιπες περιοχές. 

Τα δεδοµένα από το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία, ακόµα και σε έτη µε έντονα επεισόδια 
νέφους, δείχνουν ότι: τυχαίες δειγµατοληψίες που καλύπτουν τουλάχιστον 60 ηµέρες τον χρόνο για 
µέσες συγκεντρώσεις και τουλάχιστον 120 ηµέρες τον χρόνο για υψηλά εκατοστή µόρια, παρέχουν 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τις συνεχείς µεθόδους µέτρησης. 

Γενικά η τυχαία δειγµατοληψία µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµη µε τη συνεχή δειγµατοληψία µε 
τη προϋπόθεση ότι: 



 

 105 

• Οι τυχαίες δειγµατοληψίες θα κατανεµηθούν ισοδύναµα µέσα στο έτος. 
• Η απόκλιση από τις συνεχείς µετρήσεις είναι ± 10% 
• Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε ένα βαθµό και συνεχής δειγµατοληψία 
Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο για τις δειγµατοληψίες είναι η ώρα έναρξης και λήξης τους. Οι 

24ωρες δειγµατοληψίες γίνονται κατά κανόνα από µεσάνυχτα σε µεσάνυχτα (0.00-24.00). Ωστόσο 
κάποιες φορές προτιµάται η µέτρηση από µεσηµέρι σε µεσηµέρι (12.00-12.00), ώστε να 
διευκολυνθούν οι χειριστές.  Είναι ωστόσο σαφές ότι τα δύο αυτά είδη χρονοσειρών δεν είναι 
άµεσα συγκρίσιµα µεταξύ τους.  Τοποθεσίες δειγµατοληψίας µε υψηλή διαφοροποίηση µεταξύ 
πρωινών και βραδινών συγκεντρώσεων (π.χ. λόγω έντονης κυκλοφορίας οχηµάτων την ηµέρα) ή µε 
χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις στις µετρήσεις µεταξύ Σαββατοκύριακων και καθηµερινών ηµερών 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράγοντες επανεξέτασης της ώρας έναρξης της δειγµατοληψίας.  Η 
ανάγκη επανεξέτασης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε δειγµατοληψίες διάρκειας µικρότερης των 
24ωρων µετρήσεων [1,39]. 
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10. Πειραµατικό µέρος 
 
 
10.1 Τοποθεσία δειγµατοληψίας 
 

Ως χώρος δειγµατοληψίας επιλέχθηκε ο σταθµός µέτρησης αέριας ρύπανσης του τµήµατος 
ποιότητας ατµόσφαιρας, της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17 στο µπαλκόνι του 1ου ορόφου του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 
 
Τα στόµια των δύο δειγµατοληπτών απείχαν από το επίπεδο του εδάφους 6,7 µέτρα (ύψος 

µπαλκονιού και ύψος κεφαλής δειγµατοληψίας).  Στο µπαλκόνι από όπου έγιναν οι 
δειγµατοληψίες, υπήρχαν και άλλες συσκευές.  Επίσης, η απόσταση µεταξύ των δύο 
δειγµατοληπτών ήταν 1,3 µέτρα.  Η απόσταση αυτή ήταν δηλαδή µεγαλύτερη από 1 µέτρο ώστε να 
µην υπάρχει αλληλεπίδραση στον αέρα δειγµατοληψίας και µικρότερη από 2 µέτρα ώστε να µπορεί 
να θεωρηθεί ότι η δειγµατοληψία γίνεται από το ίδιο ρεύµα αέρα πάντα, όπως ορίζει η ΕΡΑ αλλά 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σχετική οδηγία [32,38,39]. 

Η επιλογή της τοποθεσίας και του ύψους δειγµατοληψίας, καθώς και πλήθος άλλων σχετικών 
παραµέτρων (π.χ. απόσταση από κοντινά κτίσµατα, απόσταση από δρόµους κλπ.), υπαγορεύθηκαν 
από µία σειρά κριτήρια και πρακτικούς περιορισµούς, οι κυριότεροι από τους οποίους αναλύονται 
παρακάτω. 



 

 107 

Το σηµείο δειγµατοληψίας θα έπρεπε να βρίσκεται πάνω σε κάποιο κτίριο 
Η ανάγκη αυτή υπαγορεύθηκε από το ότι αν οι δειγµατολήπτες τοποθετούνταν στο 

επίπεδο του εδάφους (π.χ. σε κάποια πλατεία ή στο πεζοδρόµιο), θα κινδύνευαν ανά πάσα στιγµή 
από φαινόµενα δολιοφθοράς και πιθανών βανδαλισµών.  Ο κίνδυνος αυτός θα ήταν σοβαρότερος 
κατά τις νυκτερινές ώρες, µια και οι δειγµατολήπτες θα λειτουργούσαν εκεί σε 24ωρη βάση. 

 
Το κτίριο θα έπρεπε να είναι δηµόσιο και µε 24ωρη επιτήρηση. 

Το χρονικό σηµείο που θα ήταν απαραίτητη η αλλαγή των φίλτρων καν η συντήρηση των 
δειγµατοληπτών (23.30-24.00) ήταν τέτοιο ώστε φυσιολογικά αποκλειόταν η απόκτηση της 
σχετικής άδειας εισόδου σε κάποιο σπίτι ή ιδιωτική επιχείρηση.  Εξάλλου κάτι τέτοιο θα είχε και 
άλλες επιπλοκές (θέµατα υποδοµής, κατανάλωση ρεύµατος).  Η επιτήρηση του δηµόσιου αυτού 
κτιρίου (π.χ. θυρωρός και ειδικός φρουρός), είναι βέβαια προϋπόθεση για την ύπαρξη µιας τέτοιας 
άδειας αφού σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατη η πρόσβαση.  Σηµαντικό είναι ακόµη και το 
θέµα της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας µε τον φορέα που θα παρείχε την πρόσβαση στο 
κτίριο (το Υπουργείο Υγείας στην περίπτωση µας).  Στο σηµείο αυτό βοήθησε πολύ το προσωπικό 
του τµήµατος Ποιότητας Ατµόσφαιρας, της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε., που ήδη είχε ανοικτούς διαύλους συνεργασίας σε τέτοια θέµατα. 

 
Η υποδοµή θα έπρεπε να είναι επαρκής 

Η υποδοµή είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο καλής εφαρµογής όλης της διαδικασίας 
δειγµατοληψιών.  Υπάρχουν απαραίτητα στοιχεία υποδοµής (όπως η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύµατος 
και η δυνατότητα καλής στήριξης για τους δειγµατολήπτες, η ύπαρξη σωστής απόστασης µεταξύ 
των δειγµατοληπτών κλπ.), καθώς και δευτερεύοντα (όπως η ύπαρξη τηλεφωνικής γραµµής, 
κλιµατιζόµενου χώρου αποθήκευσης αναλώσιµων κλπ.).  Η επιλογή ενός από τα σηµεία 
δειγµατοληψίας που ήδη έχει καθορίσει το τµήµα ποιότητας ατµόσφαιρας του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. για τις 
δικές του ανάγκες, εξασφάλιζε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πλήθος δευτερευόντων. 

 
Η τελική επιλογή του σταθµού του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. στο κτίριο του Υπουργείου Υγείας ενείχε µια 

σειρά από πλεονεκτήµατα.  Πέραν του ότι προφανώς κάλυπτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
που είχαµε θέσει κατά τη διαδικασία επιλογής, υπήρχαν µερικά επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα. 
Αναφέρουµε µόνο τα κυριότερα: 

• Είναι δυνατή η άµεση σύγκριση τιµών µε τις τιµές που µετρά το ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε..  Το 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. από τα µέσα Αυγούστου του 2000 ήδη είχε εγκαταστήσει   στο   σταθµό   της 
Αριστοτέλους όργανο συνεχούς µέτρησης ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων ΡΜ10, τύπου ΒΑΜ 
(Beta Attenuation Mode). 
• ∆ιεξαγωγή µετρήσεων σε περιοχή µε χαρακτηριστικά υψηλές τιµές. Μετά από συγκριτική 
µελέτη, έγινε σαφές ότι ο Σταθµός του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. στο σηµείο δειγµατοληψίας, εµφάνιζε 
τις υψηλότερες τιµές όλου του δικτύου µέτρησης των ΤSΡ.  Άλλωστε τουλάχιστον 4 οδικές 
αρτηρίες βρίσκονται κοντά στο σηµείο δειγµατοληψίας εκ των οποίων οι 2 (Αριστοτέλους και 
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Μάρνη) διασταυρώνονται σε απόσταση µερικών µέτρων από τους δειγµατολήπτες.  Έτσι 
έγινε εφικτή η µελέτη µιας τυπικά, επιβαρηµένης αστικής περιοχής της Αθήνας. 
• Λόγω του ύψους δειγµατοληψίας, οι µετρήσεις χαρακτηρίζουν τη περιοχή και όχι µόνο τη 
συγκεκριµένη διασταύρωση.  Το ύψος του πρώτου ορόφου του κτιρίου, έδωσε την δυνατότητα 
οι µετρήσεις να µη χαρακτηρίζουν εντελώς τοπικά τη συγκεκριµένη  διασταύρωση, όπου 
ήταν το σηµείο δειγµατοληψίας.  Αντίθετα υπήρχε αρκετός χώρος και χρόνος, ώστε τα 
τοπικά ρεύµατα καυσαερίων να υποστούν αναµίξεις µε ρεύµατα αέρα από γειτονικές περιοχές, 
πριν καταλήξουν στον   δειγµατολήπτη.  Έτσι, ο µετρούµενος αέρας  µπορεί να θεωρηθεί ότι 
χαρακτηρίζει µια περιοχή και άρα συµπεριλαµβάνει τις επιδράσεις των γειτονικών προς τη 
διασταύρωση δρόµων (π.χ. της λεωφόρου Αχαρνών).  Ωστόσο το µέγεθος της περιοχής που 
αντιπροσωπεύεται από τις µετρούµενες τιµές δεν είναι δυνατόν να οριστεί µε ακρίβεια. 
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10.2 Περιγραφή οργάνων 
 

Για τη διεξαγωγή του πειραµατικού µέρους της παρούσης εργασίας χρησιµοποιήθηκαν δύο 
δίδυµες συσκευές “Partisol model 2000 Air sampler” της Αµερικανικής εταιρίας Rupprecht & 
Pataschnick (R&P), ως δειγµατολήπτες.  Οι ζυγίσεις των φίλτρων πραγµατοποιήθηκαν µε τη 
βοήθεια του ζυγού AT201 Analytical Balance της εταιρίας Mettler Toledo. 

 
 

10.2.1 Ο δειγµατολήπτης  
 

Ο  δειγµατολήπτης "Partisol model 2000 Air sampler" της Αµερικάνικης Εταιρίας    Rupprecht & 
Pataschnick (R&P), είναι µία προσαρµόσιµη πλατφόρµα αέριας δειγµατοληψίας κατασκευασµένη 
για µετρήσεις αιωρούµενων σωµατιδίων.  Έχει πιστοποιηθεί ως πρότυπη µέθοδος δειγµατοληψίας 
από την ΕΡΑ για ΡΜ10 και µπορεί εύκολα να προσαρµοσθεί για τη δειγµατοληψία ΡΜ2,5 ή ΡΜ1 ή 
ΤSΡ µε τον αντίστοιχο υποδοχέα.  Το σύστηµα έχει ευελιξία στον έλεγχο και προγραµµατισµό του 
επεξεργαστή καθώς και ενεργό έλεγχο της ογκοµετρικής παροχής του αέρα.  Τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου µοντέλου αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω [45] : 

 
1. Προσαρµόσιµοι υποδοχείς για δειγµατοληψία: ΡΜ10, ΡΜ2,5, ΡΜ1 ή ΤSP 
2. ∆υνατότητα χρήσης φίλτρων της αγοράς που είναι πιστοποιηµένα από την ΕΡΑ 

από διάφορα υλικά κατασκευής όπως Teflon, ίνες χαλαζία και ίνες υάλου µε 
επικάλυψη από Teflon. 

3. Τα   χρησιµοποιούµενα   φίλτρα   είναι   διαµέτρου   47mm   και   µπορούν     να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση βαρέων µετάλλων µε χρήση τυπικών µεθόδων 
ανάλυσης όπως είναι η ατοµική απορρόφηση και ΙCΡ. 

4. Η ογκοµετρική παροχή του αέρα στο φίλτρο ελέγχεται από ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργού 
ελέγχου ώστε αυτή να παραµένει σταθερή και ίση µε την επιλεγµένη κάθε φορά τιµή. Ο έλεγχος 
αυτός επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό του ελεγκτή ροής µάζας, του αισθητήρα για τη 
θερµοκρασία περιβάλλοντος και του αισθητήρα για τη πίεση περιβάλλοντος τα οποία είναι 
ενσωµατωµένα στο µηχάνηµα. 

5.  Το σύστηµα παρουσιάζει τους όγκους σε κανονικές συνθήκες (25°C, 1atm). 
6.  Ο επεξεργαστής επιτρέπει την λήψη δειγµατοληψιών τόσο µε 

χρονοπρογραµµατισµό όσο και ανάλογα µε επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. 
διεύθυνση ανέµου, ταχύτητα ανέµου και θερµοκρασία). 

7.  Τα δεδοµένα που καταγράφονται καταχωρούνται αυτόµατα στο σύστηµα και µπορεί 
κάποιος να τα δει στην οθόνη ή να τα αντιγράψει ηλεκτρονικά. 

8. Η επικοινωνία Η/Υ µε το µηχάνηµα είναι δυνατή και µπορεί να γίνει είτε ψηφιακά µέσω της 
εξόδου RS232, είτε αναλογικά από την αντίστοιχη έξοδο. 

9.  Το µηχάνηµα είναι κατασκευασµένο να διεξάγει µετρήσεις τόσο σε εξωτερικούς χώρους 
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(εκτεθειµένο στο περιβάλλον) όσο και σε εσωτερικούς. 
10. Η εκτιθέµενη επιφάνεια του φίλτρου στον αέρα δειγµατοληψίας είναι 11,4 cm2. 

Επίσης, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή οι δειγµατολήπτες συνοδεύονται από τις ακόλουθες 
πιστοποιήσεις: 

• Πιστοποίηση από την EPA ως πρότυπη µέθοδος δειγµατοληψίας αιωρούµενων σωµατιδίων 

• ETL πιστοποίηση  

• EC πιστοποίηση 

Τα δυο στόµια που χρησιµοποιήθηκαν για τη δειγµατοληψία διαθέτουν πιστοποίηση, για την 
χρησιµοποιούµενη ογκοµετρική παροχή, η οποία ήταν 16,7lit/min.   

 
 

10.2.2 Στόµια δειγµατοληψίας 
 

Για την σωστή µέτρηση των αιωρούµενων σωµατιδίων PM2,5 και PM1 επιβάλλεται η 
προσαρµογή κατάλληλων στοµίων τα οποία επιτρέπουν την κατακράτηση των παραπάνω 
σωµατιδίων στα φίλτρα.  Για τον σκοπό αυτό, για την µέτρηση των PM2,5, επιλέχθηκε το στόµιο 
που είχε χρησιµοποιηθεί σε παλαιότερες µετρήσεις PM10, πάνω στο οποίο προσαρµόστηκε ένα 
ακόµη εξάρτηµα, ο κρουστικός διαχωριστής (impactor).  To εξάρτηµα αυτό προσαρµόστηκε στην 
διαδροµή του αέρα δειγµατοληψίας µετά το στόµιο και πριν το φίλτρο, και ο ρόλος του είναι η 
κατακράτηση των σωµατιδίων µε αεροδυναµική διάµετρο 2,5µm και άνω.  Αντίστοιχο στόµιο 
χρησιµοποιήθηκε για τις µετρήσεις PM1.  Στον κρουστικό διαχωριστή τοποθετείται φίλτρο το οποίο 
αλλάζεται κάθε 5η µέτρηση.  Πάνω στο νέο φίλτρο τοποθετείται ειδικό λάδι το οποίο αποτρέπει την 
αναπήδηση των σωµατιδίων.   
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Σχήµα 31. Κρουστικός διαχωριστής 

 

 
Σχήµα 32. Η θέση του φίλτρου στον δειγµατολήπτη 
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Το σύστηµα ελέγχου της ογκοµετρικής παροχής αέρα στο φίλτρο δειγµατοληψίας, επιτρέπει 
στον χρήστη να ορίσει µια σταθερή παροχή µεταξύ 5 και 18,0 lit/min.  Η παροχή αυτή διατηρείται 
σταθερή αυτόµατα από τον επεξεργαστή, λαµβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές σε πίεση και 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος, όπως θα δούµε παρακάτω.  Η παροχή που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
εκείνη των 16,7 lit/min. 

Ο ρυθµιστής παροχής της αντλίας είναι βαθµονοµηµένος στους 0°C και 1atm.  Έτσι για να αντλεί η 
συσκευή τον σωστό όγκο, χρησιµοποιεί την µέση θερµοκρασία και πίεση.  Με τα στοιχεία αυτά, ο 
µικροεπεξεργαστής ανάγει την απαιτούµενη τιµή παροχής στις παραπάνω συνθήκες θερµοκρασίας και 
πίεσης και µε αυτή την τιµή ελέγχει και διορθώνει την παροχή της αντλίας.  Η ανηγµένη τιµή (Flow 
Ratestp) προκύπτει από τον τύπο: 

 

0,1
Pr15,273 esAve

AveTemp
FlowRateFlowRate volstp ××=  Εξίσωση 10.1 

 
Όπου: 
FlowRatestp : Η ανηγµένη παροχή σε 0οC και 1atm 
FlowRatevol : Η ζητούµενη παροχή για τον δειγµατολήπτη (16,7 lit/min) 
AveTemp : Η τρέχουσα θερµοκρασία (οC) όπως προσδιορίζεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα του 
δειγµατολήπτη, ή µια µέση τιµή που ορίζει ο χρήστης 
AvePres : Η τρέχουσα πίεση (atm) όπως προσδιορίζεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα του 
δειγµατολήπτη, ή µια µέση τιµή που ορίζει ο χρήστης 

 
Η συγκέντρωση µάζας, σύµφωνα µε την ΕΡΑ, πρέπει να ανάγεται σε standard m3 αέρα, δηλαδή σε 

κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) πίεσης (1atm) και θερµοκρασίας (25 oC).  Για τον λόγο αυτό, οι όγκοι 
που στον δειγµατολήπτη µετατρέπονται σε συνθήκες βαθµονόµησης (0°C) για τον έλεγχο της ροής, 
µετατρέπονται στη συνέχεια σε Κ.Σ (25°C) και ύστερα παρουσιάζονται στην οθόνη. Συνεπώς ο 
όγκος που καταγράφει ο δειγµατολήπτης για την µέτρηση, είναι ανηγµένος τελικά σε Κ.Σ. Η τελευταία 
αυτή µετατροπή γίνεται µε την βοήθεια του τύπου: 

 

Atm
AtmStdTempVolumeVolume stpEPA 0,1

0,1
15,273

15,273
×

+
×=  Εξίσωση 10.2 

 
Η VolumeEPA είναι η τιµή που παρουσιάζεται και καταγράφεται από τον δειγµατολήπτη.  

Ακόµα, είναι χρήσιµο να αναφέρουµε και τις προδιαγραφές ακρίβειας τις οποίες πληρούν οι 
αισθητήρες θερµοκρασίας και πίεσης του δειγµατολήπτη 

Ο αισθητήρας µέτρησης θερµοκρασίας, έχει συστηµατικό σφάλµα ± 1% για θερµοκρασίες 
από -25 έως 60°C.  Ο αισθητήρας πίεσης είναι ρυθµισµένος έτσι ώστε στην περιοχή των 0,68 έως 
1,09 ατµοσφαιρών, να έχει µέγιστο σφάλµα. 1,5% όταν η θερµοκρασία είναι µεταξύ 0 και 85°C. 
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10.2.3 Ο ζυγός 
 

Ο ζυγός ΑΤ201 Analytical balance της εταιρίας Mettler Toledo, χρησιµοποιήθηκε από άδεια 
του τµήµατος ποιότητας ατµόσφαιρας, της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε, στο Χηµείο της, στην οδό Πατησίων 147.  Πρόκειται για ηλεκτρονικό 
ζυγό µε επιλέξιµη ακρίβεια 0,1 ή 0,01mg και µεγίστου βάρους ζύγισης τα 205g.  Ο χειρισµός 
της γίνεται εξ ολοκλήρου µέσω της ηλεκτρονικής του οθόνης (LED).  Ο ζυγός έχει τη 
δυνατότητα της αυτόµατης βαθµονόµησης, µετά από επιλογή, µε βάρη που περιέχει εσωτερικά.  
Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ζυγού, όπως ακριβώς περιγράφονται από τον 
κατασκευαστή [46] φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 16 
Χαρακτηριστικά στοιχεία  του ζυγού ΑΤ201 Analytical balance 
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10.3 Πειραµατική διαδικασία 
 
 
10.3.1 Πριν τη δειγµατοληψία 

 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Partisol model 2000 

Air sampler, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια πριν τη δειγµατοληψία [44]: 

• Έλεγχος του φίλτρου 
Πριν τη χρήση του κάθε φίλτρου γίνεται οπτικός έλεγχος για: οπές, ανοµοιογένειες στην 

επιφάνεια, χαλαρωµένη επιφάνεια, καθώς και αλλοιώσεις στο χρώµα 
• Προετοιµασία του δείγµατος 
Τοποθέτηση αρίθµησης πάνω και στα δύο τµήµατα του πλαστικού τριβλίου των 6cm, Καταγραφή 

του αύξοντα αριθµού φίλτρου, της σχετικής υγρασίας, θερµοκρασίας, ηµεροµηνίας και ώρα έναρξης 
της διαδικασίας εξισορόπησης, καθώς και εξισορρόπηση του φίλτρου για τουλάχιστον 24 ώρες σε 
συνθήκες σχετικής υγρασίας 40% ± 5% και θερµοκρασίας 22°C ± 3°C 

• Ζύγιση του φίλτρου πριν τη δειγµατοληψία 
Επαλήθευση ότι το φίλτρο έχει εξισορροπηθεί για τουλάχιστον 24ώρες.  Ο ζυγός που θα 

χρησιµοποιηθεί πρέπει να έχει ευαισθησία 0,01 mg τουλάχιστον.  Ο ζυγός ενεργοποιείται 
τουλάχιστον µία ώρα πριν την µέτρηση.  Η ζύγιση του φίλτρου γίνεται σε γραµµάρια.  Η 
µέση τιµής ζύγισης ορίζεται ως τιµή απόβαρου (Wi).  Αµέσως µετά το φίλτρο τοποθετείται µέσα 
στην ειδική θήκη δειγµατοληψίας.  ∆ιασφάλιση ότι το φίλτρο τοποθετείται σωστά, κρατώντας το 
κάτω µέρος µε το ένα χέρι, περιστρέφεται το άνω τµήµα. Τοποθετείται η θήκη που περιέχει το εν 
λόγω φίλτρο, στο τριβλίο και κλείνεται σε αυτό.  Καταγραφή της σχετικής υγρασίας, 
θερµοκρασίας, ηµεροµηνίας και χρόνου αρχικής ζύγισης.  Μεταξύ των ζυγίσεων, θα πρέπει ο ζυγός 
να αφήνεται να ισορροπήσει άδειος, στη µηδενική τιµή. 
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10.3.2 Μετά τη δειγµατοληψία 
 
• Αντικατάσταση του φίλτρου στο δειγµατολήπτη 
Για κάθε δειγµατολήπτη στον οποίο γίνεται αντικατάσταση φίλτρου, γίνεται καταγραφή 

έγκυρου και συνολικού χρόνου λειτουργίας και όγκου σε κανονικές συνθήκες (1atm, 25°C) Vstd 
όπως εµφανίζονται στη κεντρική οθόνη.  Με χρήση του σχετικού µοχλού, αφαιρείται η 
προηγούµενη θήκη µε το ήδη χρησιµοποιηµένο φίλτρο και τοποθετείται (µαζί µε τη θήκη) στο 
δικό της αριθµηµένο τριβλίο. 

Το νέο φίλτρο αφαιρείται από το αριθµηµένο τριβλίο του και τοποθετείται µε τη θήκη του στη 
θέση δειγµατοληψίας µέσα στο µηχάνηµα.  Ακολουθεί ο προγραµµατισµός του µηχανήµατος 
για την επόµενη δειγµατοληψία.  Η δειγµατοληψία του µηχανήµατος ξεκινά από 00.00 και 
ολοκληρώνεται στις 23.30, (ώστε κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών να γίνεται αλλαγή του φίλτρου 
για τη δειγµατοληψία του επόµενου 24ώρου και η συντήρηση ρουτίνας (καθαρισµός κεφαλών, 
προσθήκη νέου φίλτρου στον κρουστικό διαχωριστή). 

• Ζύγιση του χρησιµοποιηµένου φίλτρου 
Ο ζυγός που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να έχει ευαισθησία 0,01mg τουλάχιστον και να είναι 

η ίδια που χρησιµοποιήθηκε και στη ζύγιση του απόβαρου. Η ζύγιση του φίλτρου γίνεται σε 
γραµµάρια.  H µέση τιµή ζύγισης ορίζεται ως µικτό βάρος (Wf).  Μεταξύ των ζυγίσεων θα πρέπει ο 
ζυγός να αφήνεται να ισορροπήσει κενός στη µηδενική τιµή. 

 
 

10.3.3 Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας 
 

Η επιλογή της θέσης δειγµατοληψίας έγινε µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη 
προστασία της υγείας του ανθρώπου. Για τον σκοπό αυτό εξασφαλίστηκαν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Η θέση δειγµατοληψίας επιλέχθηκε ώστε να παρέχει δεδοµένα σε περιοχή όπου σηµειώνονται 
οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων (σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε.), και στην οποία είναι πιθανόν να εκτεθεί άµεσα ή έµµεσα ο πληθυσµός για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τη περίοδο αναφοράς των 24ωρων. 

• Η θέση δειγµατοληψίας εγκαταστάθηκε έτσι ώστε οι µετρήσεις να µην αντιστοιχούν 
σε πολύ µικρά περιβάλλοντα που βρίσκονται πολύ κοντά στους δειγµατολήπτες.  Για τον 
σκοπό αυτό η ροή γύρω από το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας είναι ελεύθερη και δεν 
υπάρχει κανένα εµπόδιο που να επηρεάζει τη ροή αέρα κοντά στους δειγµατολήπτες.  Οι 
δειγµατολήπτες εγκαταστάθηκαν στη γωνία του µπαλκονιού του κτιρίου, έχοντας 
απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου τουλάχιστον 1 µέτρο.  Σε όλες τις άλλες διευθύνσεις 
γύρω από τους δειγµατολήπτες δεν υπάρχουν εµπόδια για τα εισερχόµενα ρεύµατα αέρα 
σε ακτίνα τουλάχιστον 2 µέτρων (όπως ορίζει η ΕΡΑ (#58,#52)).  Το στόµιο του σωλήνα 
δειγµατοληψίας τοποθετήθηκε σε απόσταση 6,7 µέτρων από το έδαφος (η ΕΕ συνιστά 
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µέγιστο επιτρεπτό ύψος τα 8 µέτρα, ενώ η ΕΡΑ τα 15 µέτρα).  Η τοποθέτηση σε αυτό 
το ύψος, (που είναι αρκετά άνω του ύψους αναπνοής των 1,5 µέτρων), ενδείκνυται ώστε ο 
σταθµός να αντιπροσωπεύει εκτεταµένη περιοχή. 

• Οι αποστάσεις µεταξύ των 2 δειγµατοληπτών είναι 1,3 µέτρα γεγονός που διασφαλίζει ότι 
δεν υπάρχουν παρεµβολές στις µετρήσεις από τη παράλληλη λειτουργία των 2 
δειγµατοληπτών (η ΕΡΑ ορίζει ότι η απόσταση αυτή πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 1m).  
Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ότι οι δύο δειγµατολήπτες µετράνε το ίδιο ρεύµα αέρα (η ΕΡΑ 
ορίζει ότι η απόσταση αυτή πρέπει να είναι µικρότερη των 4m).   

• Οι σωλήνες δειγµατοληψίας δεν γειτνιάζουν άµεσα µε πηγή εκποµπών αιωρούµενων 
σωµατιδίων.  Συνεπώς, να αποκτιέται η απευθείας πρόσληψη εκποµπών που δεν έχουν 
αναµειχθεί µε τον ατµοσφαιρικό αέρα.  Το στόµιο εξαγωγής του δειγµατολήπτη είναι 
τοποθετηµένο από τον κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του 
εξερχόµενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής [32,33,34,37,38,47]. 
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11. Αποτελέσµατα 
 
11.1 Παρουσίαση χρονοσειρών 
 

Οι µετρήσεις διεξήχθησαν κατά το χρονικό διάστηµα 16 Απριλίου 2005 έως 16 Ιουνίου 2005.  
Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων ΡΜ2,5, καθώς και ΡΜ1 που 
µετρήθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα. 
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Σχήµα 33.  Μετρούµενες συγκεντρώσεις των σωµατιδίων ΡΜ2,5 
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Σχήµα 34.  Μετρούµενες συγκεντρώσεις των σωµατιδίων ΡΜ1 
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Σχήµα 35.  Συγκεντρωτικό διάγραµµα συγκεντρώσεων των σωµατιδίων ΡΜ2,5 καιΡΜ1 

 
Παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων ΡΜ1 που µετρήθηκαν είναι λιγότερες από 

τις αντίστοιχες των σωµατιδίων ΡΜ2,5.  Το γεγονός αυτό οφείλεται σε βλάβη που παρουσίασε ο 
δειγµατολήπτης των σωµατιδίων ΡΜ1. 
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11.2 Υπολογισµός της συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων 
 

Η µέση 24ωρη συγκέντρωση (MC) των αιωρούµενων σωµατιδίων σε µg/m3, υπολογίζεται από 
την εξίσωση 11.1. 

 

610×
−

=
STD

if

V
WW

MC  Εξίσωση 11.1 

 
Όπου:  Wi (gr): Βάρος φίλτρου πριν τη δειγµατοληψία 

Wf (gr): Βάρος φίλτρου µετά τη δειγµατοληψία 
VSTD (std m3): Πρότυπος όγκος αέρα που πέρασε από το φίλτρο κατά τη δειγµατοληψία 
 

Σύµφωνα µε την US-ΕΡΑ, κριτήριο για την εγκυρότητα του ανωτέρω υπολογισµού, είναι ο 
χρόνος έγκυρης δειγµατοληψίας (valid time) να είναι το ελάχιστο 23 ώρες (µέγιστο 25 ώρες).  Ο 
χρόνος αυτός υπολογίζεται και καταγράφεται αυτόµατα από τον δειγµατολήπτη.  Στην οθόνη του 
δειγµατολήπτη Partisol 2000, που χρησιµοποιήθηκε, η ένδειξη "total time" δείχνει το συνολικό χρόνο 
κατά τον οποίο περνά αέρας από το φίλτρο δειγµατοληψίας.  Η ένδειξη "valid time" δείχνει το 
χρόνο κατά τον οποίο η ένδειξη status είναι 'ΌΚ".  ∆ηλαδή, τον χρόνο για τον οποίο το µηχάνηµα 
λειτούργησε χωρίς δυσλειτουργίες και µε την προγραµµατισµένη ροή αέρα. 

Στον παρακάτω πίνακα 17 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τα τρία είδη 
σωµατιδιακών ρύπων ΡΜ2,5, ΡΜ1, και ΡΜ(2,5-1), καθώς και για τους λόγους ΡΜ1/ΡΜ2,5 και 
ΡΜ(2,5-1)/ΡΜ2,5. 

 
 
Πίνακας 17 
Αποτελέσµατα µετρήσεων για όλα τα είδη σωµατιδιακών ρύπων 

  
ΡΜ2,5 
(n=24) 

ΡΜ1 
(n=10) ΡΜ(2,5-1) ΡΜ1/ΡΜ2,5 ΡΜ(2,5-1)/ΡΜ2,5 

Μέση Τιµή 23.55 20.52 1.70 0.93 0.068 
Μέγιστη τιµή 42.90 31.65 4.62 0.99 0.01 
Ελάχιστη Τιµή 10.68 12.51 0.07 0.84 0.16 
Τυπική Απόκλιση 8.24 5.64 1.49   
Συντελεστής 
Μεταβλητότητας 0.35 0.28 0.87   

 
 
Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται οι µέσες, µέγιστες και ελάχιστες τιµές τους.  Επίσης 

παρουσιάζεται και η τυπική απόκλιση για το σύνολο της χρονοσειράς, καθώς και ο στατιστικός 
δείκτης µεταβλητότητας CV (Coefficient of Variability). 
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Η τυπική απόκλιση ενός συνόλου n τιµών µιας µεταβλητής δίνεται από την εξίσωση 11.2. 
 

)1(

2

11

2

−









−

=
∑∑

nn

xxn
SD

nn

 
Εξίσωση 11.2 

 
Ο στατιστικός συντελεστής µεταβλητότητας ισούται µε το λόγο της τυπικής απόκλισης προς τη 

µέση τιµή ενός συνόλου τιµών.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι µέσες συγκεντρώσεις των 
ΡΜ2,5, ΡΜ1, καθώς και ΡΜ(2,5-1). 
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Σχήµα 36. Οι µέσες συγκεντρώσεις των ΡΜ2,5, ΡΜ1, και ΡΜ(2,5-1) 

 
 

Παρατηρείται ότι το κλάσµα των σωµατιδίων ΡΜ1 υπερισχύει του κλάσµατος των ΡΜ(2,5-1).  
Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η συνεισφορά του κλάσµατος των σωµατιδίων ΡΜ1 είναι πολύ 
µεγάλη και κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρος των σωµατιδίων ΡΜ2,5 αποτελείται από ΡΜ1.  
Γνωρίζοντας τον µεγάλο κίνδυνο που ενέχουν τα σωµατίδια ΡΜ1 για την ανθρώπινη υγεία 
προκύπτει ότι και τα σωµατίδια ΡΜ2,5 είναι εξίσου επικίνδυνα εξαιτίας των παραπάνω.  Συνεπώς 
πρέπει να δοθεί ακόµα περισσότερη προσοχή στα σωµατίδια ΡΜ2,5 αφού µπορούν να θεωρηθούν 
εξαιρετικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σύµφωνα µε τα παραπάνω.   

Η µέση τιµή της συγκέντρωσης των ΡΜ1 για τις καθηµερινές είναι ίση µε 20.00 µg/m3, ενώ για 
τα Σαββατοκύριακα είναι ίση µε 19.15µg/m3.  Παρατηρείται, δηλαδή µια µείωση της τάξης του 
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4.26%.   Αντίστοιχα για τα ΡΜ2,5, για τις καθηµερινές η µέση τιµή της συγκέντρωσης είναι ίση µε 
26.05 µg/m3, ενώ για τα Σαββατοκύριακα είναι ίση µε 18.56µg/m3.  Παρατηρείται, δηλαδή µια 
µείωση της τάξης του 28.76%.   

 
11.3 Συσχέτιση των σωµατιδιακών κλασµάτων 
 

Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζεται ο βαθµός γραµµικής συσχέτισης των τριών 
χρονοσειρών συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων που µελετήθηκαν.  Ο συντελεστής 
γραµµικής συσχέτισης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  Προκύπτει το συµπέρασµα ότι η 
χρονοσειρά των ΡΜ2,5 δύναται να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της συµπεριφοράς των ΡΜ1 (λόγω 
καλής συσχέτισης), αλλά όχι των (ΡΜ2,5-1). 

 
Χρονοσειρές R R2 
PM2,5-PM1 0.98 0.97 
PM2,5-PM(2,5-1) 0.75 0.57 
PM1-PM(2,5-1) 0.63 0.40 

 
 

Συσχέτιση ΡΜ2.5-ΡΜ1

y = 0.8314x + 2.0429
R2 = 0.9704
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Σχήµα 37.  Συσχέτιση ΡΜ2,5-ΡΜ1 
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Συσχέτιση ΡΜ2.5-ΡΜ(2.5-1)

y = 3.403x + 16.424
R2 = 0.5738
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Σχήµα 38. Συσχέτιση ΡΜ2,5-ΡΜ(2,5-1) 
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Συσχέτιση ΡΜ1-ΡΜ(2.5-1)

y = 2.403x + 16.424
R2 = 0.4017
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Σχήµα 39. Συσχέτιση ΡΜ1-ΡΜ(2,5-1) 
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11.4 Συσχέτιση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων µε  µετεωρολογικά δεδοµένα. 
 

Για τον έλεγχο της συσχέτισης µεταξύ των χρονοσειρών των αιωρούµενων σωµατιδίων και των 
µετεωρολογικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (Pearson r).  Ο 
τελευταίος λαµβάνει τιµές µεταξύ -1 και 1, όπου η τιµή -1 σηµαίνει ιδανική αρνητική συσχέτιση, η 
τιµή 1 σηµαίνει ιδανική θετική συσχέτιση, και η τιµή 0 σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση.  Οι 
µετρήσεις των µετεωρολογικών παραµέτρων παραχωρήθηκαν από το Εργαστήριο Υδρολογίας και 
Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., και προέρχονται 
από τον Σταθµό του Αγίου Κοσµά, ο οποίος είναι ο κοντινότερος σταθµός προς το σηµείο των 
δικών µας µετρήσεων που ήταν σε λειτουργία την περίοδο της δειγµατοληψίας.  

 
Πίνακας 17 
Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ αιωρούµενων σωµατιδίων και µετεωρολογικών παραµέτρων 

 ΡΜ2,5 ΡΜ1 ΡΜ(2,5-1) 

Θερµοκρασία 0.14 0.38 0.12 

Ταχύτητα Ανέµου -0.74 -0.73 -0.42 

Σχετική Υγρασία 0.42 0.47 0.12 

Βροχόπτωση -0.05 -0.01 0.13 

Ένταση Ηλιακής 
Ακτινοβολίας -0.05 -0.06 -0.04 

 
Παρατηρούµε ότι και οι τρεις χρονοσειρές παρουσιάζουν πολύ καλή συσχέτιση µε την ταχύτητα 

του ανέµου.  Το γεγονός ότι η συσχέτιση αυτή είναι αρνητική σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
ταχύτητα του ανέµου τόσο µικρότερη η συγκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων.  Οι αµελητέες 
συσχετίσεις µε τη βροχόπτωση µπορούν να αποδοθούν στα ελάχιστα επίπεδα βροχόπτωσης κατά 
την περίοδο των µετρήσεων.  Επίσης παρατηρείται αρκετά καλή συσχέτιση µε τη σχετική υγρασία. 

Εστιάζοντας στο κοµµάτι των ΡΜ1, και θέλοντας να διαπιστώσουµε κατά πόσο επηρεάζουν τα 
Σαββατοκύριακα τους παραπάνω συντελεστές συσχέτισης, κάνουµε τους σχετικούς υπολογισµούς 
για τις καθηµερινές.  Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Θερµοκρασία 0.64 

Ταχύτητα Ανέµου -0.81 
Σχετική Υγρασία 0.50 
Βροχόπτωση -0.13 

Ένταση Ηλιακής 
Ακτινοβολίας 

0.15 

 
Παρατηρούνται βελτιώσεις στους συντελεστές συσχέτισης, όπως προκύπτει και από τον 

παραπάνω πίνακα. 
 
Μια ακόµα παράµετρος που αξίζει να εξεταστεί είναι η συσχέτιση των συγκεντρώσεων των 

αιωρούµενων σωµατιδίων µε την κατεύθυνση του ανέµου.  Η τελευταία δίνεται σε µοίρες, και κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί συντελεστής συσχέτισης αφού δεν είναι συνεχές 
µέγεθος.  Έτσι λοιπόν, χωρίζουµε το φάσµα των κατευθύνσεων του ανέµου σε τέσσερα τόξα 
(Β,Α,Ν,∆) και υπολογίζουµε τις µέσες συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων που 
αντιστοιχεί σε κάθε τόξο.  Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 18. 
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Πίνακας 18 
Μέσες Συγκεντρώσεις για κάθε κατεύθυνση του ανέµου 

ΡΜ1 
 Μέση Συγκέντρωση 

(mg/m3) 
Πλήθος               

Ν   
Μέση Ταχύτητα 
Ανέµου (m/s) 

Βόρειος   20.03 7 2.68 
Ανατολικός 0 0 0 
Νότιος 28.14 12 2.17 
∆υτικός 16.75 5 3.33 

ΡΜ2,5 
 Μέση Συγκέντρωση 

(mg/m3) 
Πλήθος               

Ν   
Μέση Ταχύτητα 
Ανέµου (m/s) 

Βόρειος   20.11 3 2.59 
Ανατολικός 0 0 0 
Νότιος 25.32 3 2.31 
∆υτικός 17.22 4 2.88 

ΡΜ(2,5-1) 
 Μέση Συγκέντρωση 

(mg/m3) 
Πλήθος               

Ν   
Μέση Ταχύτητα 
Ανέµου (m/s) 

Βόρειος   2.55 3 2.58 
Ανατολικός 0 0 0 
Νότιος 3.61 3 2.31 
∆υτικός 0.62 4 2.88 

 
Παρατηρούµε ότι οι χαµηλότερες συγκεντρώσεις, και κατά συνέπεια οι ευνοϊκότερες 

ατµοσφαιρικές συνθήκες, υφίστανται όταν η κατεύθυνση του ανέµου είναι δυτική, ενώ οι 
χειρότερες όταν η κατεύθυνση του ανέµου είναι νότια.  Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν διαπιστωθεί 
και από προηγούµενες µακροχρόνιες µετρήσεις.  Το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
παρατηρούνται όταν φυσά νότιος άνεµος οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην ύπαρξη του 
θριάσειου πεδίου. 

Στον πίνακα 19 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των σωµατιδιακών κλασµάτων καθώς και οι τιµές 
των µετεωρολογικών παραµέτρων για τις κοινές ηµέρες µέτρησης των ΡΜ2,5 και των ΡΜ1.  Οι 
τιµές αυτές έχουν ταξινοµηθεί κατά φθίνουσα σειρά µεγέθους της συγκέντρωσης των σωµατιδίων 
ΡΜ1.   
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Ηµ/νία Ηµέρα PM1 PM2,5 PM(2,5-
1) PM1/PM2,5 

Θερµοκ-
ρασία 
(οC) 

Ταχύτητα 
ανέµου 
(m/s) 

Σχετική 
Υγρασία 

(%) 

Βροχό-
πτωση 
(mm) 

Ένταση 
ηλιακής 

ακτινοβολίας  
(W/m2) 

Παρατηρήσεις 

22-Apr Παρασκευή 12.51 13.06 0.55 0.96 15.92 4.68 62.68 0.00 326.55  

10-Jun Παρασκευή 12.77 13.06 0.30 0.98 20.51 3.12 59.45 0.80 267.15 Ασθενής 
Βροχόπτωση 

4-Jun Σαββάτο 16.12 16.19 0.07 0.99 23.79 2.75 38.47 0.00 355.23  

24-Apr Κυριακή 18.58 20.75 2.17 0.90 14.99 2.46 69.29 0.00 318.78  

26-May Πέµπτη 19.86 22.82 2.96 0.87 21.20 2.85 69.38 8.60 123.93 Έργα-Βροχόπωση 

2-Jun Πέµπτη 20.87 21.64 0.78 0.96 22.21 2.18 74.40 0.80 298.19 Ασθενής 
Βροχόπτωση 

29-May Κυριακή 22.74 23.60 0.86 0.96 19.51 1.56 82.66 4.60 119.06 Βροχόπτωση 

14-Jun Τρίτη 24.36 28.98 4.62 0.84 23.02 2.16 59.53 0.00 340.48  

8-Jun Τετάρτη 25.74 26.81 1.07 0.96 22.66 2.85 79.61 0.00 333.01  

24-May Τρίτη 31.65 35.32 3.67 0.90 21.26 1.61 69.80 0.00 292.42 Έργα 
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Οι χαµηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στις 22 Απριλίου (Παρασκευή) και στις 10 Ιουνίου 
(Παρασκευή), ηµέρες µε τις υψηλότερες ταχύτητες ανέµου (4.68 m/s  και 3.12 m/s αντίστοιχα) γεγονός 
που επιβεβαιώνει την πολύ καλή αρνητική συσχέτιση των συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών ρύπων µε 
την ταχύτητα του ανέµου.  Παρατηρούµε ότι στις 4 Ιουνίου και 24 Απριλίου έχουµε τις αµέσως 
υψηλότερες συγκεντρώσεις.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και στις δύο αυτές ηµεροµηνίες 
επικρατούσε άνεµος αρκετά υψηλής ταχύτητας και ήταν ηµέρα Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα.  Ως 
γνωστόν τα Σαββατοκύριακα η κίνηση των οχηµάτων στους δρόµους είναι αρκετά περιορισµένη µε 
αποτέλεσµα να περιορίζονται σηµαντικά και τα επίπεδα των σωµατιδιακών ρύπων.  Στις 26 Μαίου ηµέρα 
Πέµπτη βλέπουµε ότι αν και η ταχύτητα του ανέµου είναι υψηλότερη από αυτή των δύο προηγούµενων 
ηµερών παρατηρείται µεγαλύτερη συγκέντρωση ΡΜ1 και ΡΜ2,5.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την 
συγκεκριµένη περίοδο (από 18 έως 28 Μαίου) εκτελούνταν έργα κατά µήκος της οδού Αριστοτέλους 
(διάνοιξη τάφρου και τοποθέτηση σωληνώσεων) τα οποία ως φαίνεται  συνέβαλαν στην αύξηση των 
συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών ρύπων. 

Μια ηµέρα που αξίζει να εξετάσουµε είναι η Κυριακή 29 Μαίου, κατά την οποία έχουµε τη 
µικρότερη ταχύτητα ανέµου που παρατηρήθηκε καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου δειγµατοληψίας (1.56 
m/s).  Παρατηρούµε ότι αν και είχαµε µειωµένη κίνηση οχηµάτων (λόγω του Σαββατοκύριακου) η 
συγκέντρωση τόσο των ΡΜ1, όσο και των ΡΜ2,5 ήταν αρκετά υψηλή.  Υποθέτουµε ότι αν ήταν µια 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα της εβδοµάδας µε κανονικά επίπεδα κίνησης το φαινόµενο θα ήταν εντονότερο. 

Η υψηλότερη συγκέντρωση ΡΜ1 (31,65 µg/m3) και ΡΜ2,5 (35,32 µg/m3) παρατηρείται στις 24 
Μαίου ηµέρα Τρίτη.  Την ηµέρα εκείνη η ταχύτητα του ανέµου ήταν αρκετά µικρή (1,61 m/s) και στην 
περιοχή εκτελούνταν έργα.  Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια) 
σε συνδυασµό µε τις εν εξελίξει ανθρώπινες δραστηριότητες σε µια περιοχή (κίνηση, έργα, παρακείµενες 
βιοµηχανίες κλπ) είναι δυνατόν να υποβαθµίσουν την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. Εάν τα 
φαινόµενα αυτά συνδυαστούν και µε υψηλή θερµοκρασία και σχετική υγρασία προκαλούν έντονο 
αίσθηµα δυσφορίας και µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
(παιδιά, ηλικιωµένοι, ασθενείς κλπ). 
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11.5 Συσχέτιση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων µεταξύ Αριστοτέλους και 
Λυκόβρυσης. 
 
Παράλληλα µε τις µετρήσεις στο σταθµό της Αριστοτέλους διεξήχθησαν µετρήσεις στο σταθµό 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στη Λυκόβρυση.  Οι µετρήσεις έγιναν από τον µεταπτυχιακό φοιτητή Γεωργαλά 
Βύρωνα υπό την καθοδήγηση της επίκουρου καθηγήτριας κυρίας Α. Χαλουλάκου.  Κρίνεται 
σκόπιµο να εξεταστεί το κατά πόσο συσχετίζονται οι συγκεντρώσεις των σωµατιδιακών ρύπων στις 
δύο αυτές τοποθεσίες.  Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που 
έλαβαν χώρα σε κοινές ηµεροµηνίες.  Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν σωµατίδια ΡΜ1, αφού οι 
ηµεροµηνίες που µετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις των  σωµατιδίων ΡΜ2,5 δεν συµπίπτουν. 

 
 Ηµεροµηνία  Ηµέρα Λυκόβρυση (µg/m3) Αριστοτέλους (µg/m3) 

24 Απριλίου Κυριακή 15.9 18.6 
24 Μαίου Τρίτη 20.8 31.6 
26 Μαίου Πέµπτη 18.1 19.9 
29 Μαίου Κυριακή 10.9 22.7 
2 Ιουνίου Πέµπτη 14.3 20.9 
4 Ιουνίου Σάββατο 11.8 16.1 
8 Ιουνίου Τετάρτη 15.7 25.7 
10 Ιουνίου Παρασκευή 8.9 12.8 
14 Ιουνίου Τρίτη 19.4 24.4 

Μέγιστη Τιµή   20.8 31.6 
Ελάχιστη Τιµή  8.9 12.8 
Μέση Τιµή  15.1 21.4 

  
Παρατηρούµε ότι η µέση τιµή της συγκέντρωσης ΡΜ1 στην Αριστοτέλους είναι κατά 29.52% 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη Λυκόβρυση.  Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η 
Αριστοτέλους αποτελεί έναν πολυσύχναστο δρόµο στο κέντρο της Αθήνας ο οποίος περιβάλλεται 
από ψηλά κτίρια τα οποία εµποδίζουν την αποµάκρυνση των ρύπων που εκπέµπονται από τα 
διερχόµενα οχήµατα.  Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των δύο χρονοσειρών είναι ίσος µε 0.74, 
και κατά συνέπεια η συσχέτισή τους είναι πολύ καλή. 
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12. Ανάλυση Αποτελεσµάτων – Σύγκριση µε τη διεθνή κατάσταση 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από την 
παρούσα εργασία, και έγινε ένας εκτενής σχολιασµός ως προς την κατανοµή και τη συσχέτισή τους, 
τόσο µεταξύ διαφορετικών κλασµάτων, όσο και µεταξύ των κλασµάτων και των επικρατουσών 
µετεωρολογικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.  Πέρα απ’ αυτό, όµως, είναι 
µείζονος σηµασίας η ανάλυσή τους και πιο συγκεκριµένα η σύγκρισή τους µε τα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας, αλλά και µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, οι 
οποίες και παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 8.  Η πρώτη θα βοηθήσει στην εκτίµηση της ποιότητας 
του ατµοσφαιρικού αέρα στην περιοχή που µελετήσαµε, ενώ η δεύτερη θα αναδείξει τις διαφορές 
και τις οµοιότητες µεταξύ της περιοχής δειγµατοληψίας και άλλων περιοχών παγκοσµίως. 

 
 

12.1 Σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα ποιότητας 
 

Όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 7 δεν υπάρχουν θεσπισµένα πρότυπα ποιότητας για σωµατίδια 
αεροδυναµικής διαµέτρου µικρότερης του ενός µικροµέτρου.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 
δεν υπάρχουν µακροχρόνιες µετρήσεις των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων αυτών.  Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προτείνει την µέτρηση και παρακολούθησή τους µε σκοπό τη συγκέντρωση αρκετών 
στοιχείων (χρονοσειρών) τα οποία µελλοντικά θα οδηγήσουν στη θέσπιση οριακών τιµών.  
Παρ’όλα αυτά έχει γίνει αποδεκτό στον παγκόσµιο οργανισµό υγείας ότι τα αιωρούµενα σωµατίδια 
ανήκουν στην κατηγορία ρύπων για τους οποίους δεν υπάρχει τιµή έκθεσης κάτω από την οποία να 
µην υπάρχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήµατα.  Αυτό σηµαίνει ότι η αρχή 
που πρεσβεύει η  Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερες τιµές, και γι’ αυτό δεν είναι 
απίθανο να παρατηρηθεί µείωση στις οριακές τιµές που ισχύουν σήµερα για τα ΡΜ10 και τα ΡΜ2,5. 

  Σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας της ΕΡΑ η µέση 24ωρη συγκέντρωση των ΡΜ2,5 δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 65µg/m3 περισσότερες από 7 φορές το χρόνο.  Στην περίπτωση µας η τιµή 
αυτή δεν ξεπερνιέται καθόλου αφού η υψηλότερη τιµή που µετρήθηκε ήταν 42,9µg/m3.  Κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει υπέρβαση. 
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12.2 Σύγκριση µε τη διεθνή κατάσταση 
 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας για τα σωµατίδια ΡΜ2,5, σε σχέση µε τις µελέτες που 
διεξήχθησαν στις άλλες πόλεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8, φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα 20. 

 
Πίνακας 20 
Συγκριτικά Αποτελέσµατα για τα Σωµατίδια ΡΜ2,5 

  
Μέση Τιµή 

(µg/m3) 
n ∆ιεξαγωγή 

δειγµατοληψίας 
Αναφορά στη 
Βιβλιογραφία 

Αριστοτέλους 23.55 24 Απρίλιος - Ιούνιος 2005 - 
Γένοβα 22.3 121 2002 - 2004 [48] 
Μιλάνο 1 23.4 18 Άνοιξη 2003 [49] 
Μιλάνο 2 27.2 33 Καλοκαίρι 2002 [50] 
Μαδρίτη 21 Ν/Α 2001 [51] 
Αυστρία (Αστικές Περιοχές) 17.5 Ν/Α Καλοκαίρι 2000 [53] 

 
Παρατηρούµε ότι σε µεγάλα αστικά κέντρα της νότιας Ευρώπης, όπου επικρατούν παραπλήσιες 

µετεωρολογικές συνθήκες µε αυτές της Αθήνας, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ2,5 δεν διαφέρει 
σηµαντικά από αυτή που µετρήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στην οδό Αριστοτέλους.  
Το γεγονός αυτό όχι µόνο επιβεβαιώνει τα δικά µας αποτελέσµατα, αλλά δηλώνει ότι σε περιοχές 
µε παρόµοιες µετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες εκτίθενται σε παρόµοια επίπεδα κίνησης και 
χαρακτηρίζονται από παραπλήσιο αριθµό και κατηγορίες πηγών εκποµπών αιωρούµενων 
σωµατιδίων, πρέπει να αναµένονται περίπου ίδια επίπεδα σωµατιδιακής ρύπανσης.  Το συµπέρασµα 
αυτό µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σηµαντικό στον περιορισµό της σωµατιδιακής ρύπανσης, 
αφού µπορεί να βοηθήσει στην χάραξη κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής για περιοχές µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά.  Κατά συνέπεια διευκολύνεται το έργο των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και γίνεται ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη η µεταφορά γνώσης και πληροφορίας από 
τη µια περιοχή στην άλλη, µε ευνόητα οφέλη.  Παρατηρούµε ότι όσο αποµακρυνόµαστε από τη 
Νότια Ευρώπη τα επίπεδα σωµατιδιακής ρύπανσης διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο.  Πιο 
συγκεκριµένα στην Αυστρία τα επίπεδα αυτά είναι χαµηλότερα από τις υπόλοιπες περιοχές που 
φαίνονται στον πίνακα 18, και αυτό πιθανότατα οφείλεται στις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και στα διαφορετικά επίπεδα κίνησης στους δρόµους της 
Αυστρίας.  Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στη Φιλανδία, όπου τα επίπεδα σωµατιδιακής ρύπανσης 
είναι πολύ χαµηλότερα από τα αντίστοιχα Νοτιοευρωπαϊκά [54].  Όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση το γεγονός αυτό οφείλεται στις διαφορετικές επικρατούσες  συνθήκες (θερµοκρασία, 
ταχύτητα ανέµου, κίνηση κλπ). 
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Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τα σωµατίδια ΡΜ1 φαίνονται στον πίνακα 21. 
 

Πίνακας 21 
Συγκριτικά Αποτελέσµατα για τα Σωµατίδια ΡΜ1 

  
Μέση Τιµή 

(µg/m3) 
n ∆ιεξαγωγή δειγµατοληψίας Αναφορά στη 

Βιβλιογραφία 
Αριστοτέλους 20.52 10 Απρίλιος - Ιούνιος 2005 - 
Γένοβα 20.5 32 2002 -2004 [48] 
Μιλάνο 1 21.3 18 Άνοιξη 2003 [49] 
Μιλάνο 2 16.4 38 Καλοκαίρι 2002 [50] 
Μαδρίτη 18 Ν/Α 2001 [51] 
Αυστρία (Αστικές Περιοχές) 14.2 Ν/Α Καλοκαίρι 2000 [53] 
Ταϊβάν 52 Ν/Α Ιούνιος 2000 - Φεβρουάριος 2001 [56] 

 
 
Όπως και στην περίπτωση των ΡΜ2,5, παρατηρούµε ότι τα επίπεδα αιωρούµενων σωµατιδίων 

ΡΜ1 κυµαίνονται σε παραπλήσια επίπεδα στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες.  Πιο συγκεκριµένα οι 
διαφορές µεταξύ των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν στην οδό Αριστοτέλους, και των 
αντίστοιχων για την Ιταλία και την Ισπανία είναι αρκετά µικρές, µε εξαίρεση ίσως τη µέση 
συγκέντρωση των ΡΜ1 που µετρήθηκε στην περιοχή του Μιλάνου το καλοκαίρι του 2002 
(16.4µg/m3).  Η διαφορά αυτή πιθανότατα οφείλεται στις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες 
στην συγκεκριµένη περιοχή κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.  Παρόµοιες παρατηρήσεις 
µπορούν να γίνουν και για την ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, στην οποία το έτος 2001 µετρήθηκε 
µέση συγκέντρωση ΡΜ1 18µg/m3, τιµή µικρότερη από τις αντίστοιχες της οδού Αριστοτέλους, της 
Γένοβας, και του Μιλάνου.  Πάντως η τιµή αυτή είναι πιο κοντά στις τελευταίες από την αντίστοιχη 
τιµή του Μιλάνου (καλοκαίρι 2002).  Στην περίπτωση της Αυστρίας η µέση τιµή της συγκέντρωσης 
των σωµατιδίων ΡΜ1 είναι ακόµα µικρότερη, γεγονός που είναι αναµενόµενο σύµφωνα µε την 
ανάλυση που κάναµε για τα ΡΜ2,5.  Πρέπει να σηµειώσουµε την περίπτωση της Ταϊβάν, στην 
οποία µετρήθηκε µέση τιµή συγκεντρώσεων σωµατιδίων ΡΜ1 ίση µε 52 µg/m3.  Παρατηρούµε ότι η 
τιµή αυτή είναι αρκετά υψηλότερη από όλες τις υπόλοιπες µέσες τιµές που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 19.  Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η περιοχή της δειγµατοληψίας είναι ένα 
µεγάλο αστικό κέντρο µε υψηλά επίπεδα κίνησης.  Εκτός, όµως, απ’ αυτό, στην συγκεκριµένη 
περιοχή είναι εγκατεστηµένο αεροδρόµιο, λιµάνι καθώς και δύο βιοµηχανικά πάρκα.  Επιπλέον 
εξαιτίας της γεωµορφολογίας του εδάφους επικρατεί άπνοια κατά το µεγαλύτερο µέρος του έτους.  
Είναι, λοιπόν, λογικό τα επίπεδα σωµατιδιακής ρύπανσης να είναι εξαιρετικά αυξηµένα.  
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η µέση τιµή των συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών ρύπων ΡΜ10 που 
µετρήθηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή είναι ίση µε 102 µg/m3. 
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13. Σχολιασµός Αποτελεσµάτων – Γενικές ∆ιαπιστώσεις 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο η δειγµατοληψία διεξήχθη κατά το χρονικό 
διάστηµα 16 Απριλίου 2005 έως 16 Ιουνίου 2005 στο σταθµό µέτρησης αέριας ρύπανσης του 
τµήµατος ποιότητας ατµόσφαιρας, της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου 
του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε. που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17 στο µπαλκόνι του 1ου ορόφου του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η µέση συγκέντρωση των ΡΜ2,5 βρέθηκε ίση µε 23,55 µg/m3, για τα ΡΜ1 ίση µε 20,52 µg/m3, 
και για τα ΡΜ(2,5-1) ίση µε 1,70 µg/m3.  Με µια πρώτη µατιά στις συγκεντρώσεις αυτές παρατηρούµε 
ότι η συνεισφορά του κλάσµατος των σωµατιδίων ΡΜ1 είναι πολύ µεγάλη και κατά συνέπεια το 
µεγαλύτερο µέρος των σωµατιδίων ΡΜ2,5 αποτελείται από ΡΜ1.  Αυτό φαίνεται και από τον λόγο 
PM1/PM2,5 του οποίου η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 0,93.  Γνωρίζοντας τον µεγάλο κίνδυνο που 
ενέχουν τα σωµατίδια ΡΜ1 για την ανθρώπινη υγεία προκύπτει ότι και τα σωµατίδια ΡΜ2,5 είναι 
εξίσου επικίνδυνα. 

Η µέση τιµή της συγκέντρωσης των ΡΜ1 για τις καθηµερινές είναι ίση µε 20.00 µg/m3, ενώ για 
τα Σαββατοκύριακα είναι ίση µε 19.15µg/m3.  Παρατηρείται, δηλαδή µια µείωση της τάξης του 
4.26%.   Αντίστοιχα για τα ΡΜ2,5, για τις καθηµερινές η µέση τιµή της συγκέντρωσης είναι ίση µε 
26.05 µg/m3, ενώ για τα Σαββατοκύριακα είναι ίση µε 18.56µg/m3.  Παρατηρείται, δηλαδή µια 
µείωση της τάξης του 28.76%.  Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η αυξηµένη κίνηση τις 
καθηµερινές επιβαρύνει κατά ένα µεγάλο ποσοστό την ποιότητα της ατµόσφαιρας αφού συµβάλλει 
στην αύξηση των συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών ρύπων. 

Η Ε.Ε., αν και δεν έχει ακόµη αρκετά στοιχεία (χρονοσειρές) ώστε να ορίσει οριακές τιµές για τα 
ΡΜ2,5 ωστόσο προβλέπει συνεχή καταγραφή του ρύπου αυτού, σε όλα τα κράτη - µέλη, ώστε 
σύντοµα να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη θέσπιση οριακών τιµών και για τα ΡΜ2,5.  Η ίδια πολιτική 
ισχύει και για τα PM1 τα οποία έχουν αρχίσει να µετρώνται ακόµα πιο πρόσφατα µε συνέπεια να µην 
υπάρχουν ακόµα  οριακές τιµές.  Μόλις πρόσφατα κατατέθηκε πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η οποία επίκειται να ψηφιστεί, που προβλέπει ως ετήσια οριακή τιµή για τα ΡΜ2,5 τα 
25 µg/m3.  Παρατηρούµε ότι η µέση τιµή της συγκέντρωσης που µετρήσαµε είναι αρκετά κοντά 
στην τιµή αυτή και ενδεχοµένως αν είχαµε περισσότερες µετρήσεις να είχαµε ακόµα και υπέρβαση 
του ορίου αυτού. 

 Σύµφωνα µε την ΕΡΑ η µέση ετήσια οριακή τιµή για τα ΡΜ2,5 είναι 15 µg/m3, ενώ η µέση 24-
ωρη είναι 65 µg/m3.  Εξαιτίας του µικρού αριθµού µετρήσεων δεν µπορούµε να κάνουµε σύγκριση 
σε ετήσια βάση, αλλά σε 24-ωρη βάση δεν έχουµε υπέρβαση αφού η µέγιστη συγκέντρωση για τα 
ΡΜ2,5 που µετρήθηκε είναι ίση µε 42,90 µg/m3.  Για τα ΡΜ1 δεν υπάρχουν οριακές τιµές εξαιτίας της 
έλλειψης επαρκών δεδοµένων, αφού έχουν αρχίσει να µετρώνται τα τελευταία µόλις χρόνια  
Βλέπουµε όµως ότι η µέση συγκέντρωση που υπολογίσαµε για τα ΡΜ1 υπερβαίνει την οριακή τιµή 
για τα ΡΜ2,5 που είναι µεγαλύτερο κλάσµα. 

Από τις µεταξύ τους συσχετίσεις προέκυψε ότι τα σωµατίδια ΡΜ2,5 παρουσιάζουν πολύ καλό 
συντελεστή γραµµικής συσχέτισης µε τα ΡΜ1 (0,97).  Συσχετίσεις έγιναν και µεταξύ των 
συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών κλασµάτων και των τιµών µετεωρολογικών παραµέτρων, µε 
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σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος των µετεωρολογικών συνθηκών στην ατµοσφαιρική ποιότητα.  Οι 
συσχετίσεις αυτές έδειξαν ότι η κύρια παράµετρος που επηρεάζει την συγκέντρωση των 
σωµατιδιακών κλασµάτων είναι η ταχύτητα του ανέµου.  Πιο συγκεκριµένα οι συντελεστές 
συσχέτισης των ΡΜ2,5, ΡΜ1 και ΡΜ(2,5-1) µε την ταχύτητα του ανέµου είναι -0.74, -0.64, και -
0.42 αντίστοιχα.  Παρατηρούµε ότι η συσχέτιση είναι αρνητική, γεγονός που εκφράζει ότι όσο 
µεγαλύτερη η ταχύτητα του ανέµου τόσο µικρότερη είναι η συγκέντρωση των σωµατιδιακών 
κλασµάτων.  Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µια ποιοτική συσχέτιση της κατεύθυνσης του ανέµου µε τη 
συγκέντρωση των σωµατιδιακών κλασµάτων η οποία έδειξε ότι οι ευνοϊκότερες ατµοσφαιρικές 
συνθήκες επικρατούν όταν η κατεύθυνση του ανέµου είναι δυτική και οι χειρότερες όταν είναι 
νότια.  Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν διαπιστωθεί και από προηγούµενες µακροχρόνιες µετρήσεις.  
Το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται όταν φυσά νότιος άνεµος οφείλεται 
κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην ύπαρξη του θριάσειου πεδίου. 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων µεταξύ της οδού 
Αριστοτέλους και του σταθµού της Λυκόβρυσης, και διαπιστώθηκε ότι οι δύο αυτές περιοχές 
συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό ως προς το συγκεκριµένο ρύπο.  Πιο συγκεκριµένα ο συντελεστής 
συσχέτισης βρέθηκε ίσος µε 0.74.  Η µέση τιµή των συγκεντρώσεων των ΡΜ1 στη Λυκόβρυση 
είναι ίση µε 15.1µg/m3 (για τις κοινές ηµέρες µέτρησης), ενώ για την οδό Αριστοτέλους είναι ίση 
µε 21.4µg/m3.  ∆ιαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις ΡΜ1 στην οδό Αριστοτέλους είναι µεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες στη Λυκόβρυση.  Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η οδός 
Αριστοτέλους αποτελεί οδική χαράδρα, δηλαδή περιβάλλεται από ψηλά κτίρια τα οποία εµποδίζουν 
την αποµάκρυνση των εκπεµπόµενων ρύπων, ενώ αντίθετα η Λυκόβρυση αποτελεί µια περιοχή µε 
χαµηλά κτίρια τα οποία επιτρέπουν στα ρεύµατα αέρα να αποµακρύνουν τους σωµατιδιακούς 
ρύπους. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση της διεθνούς κατάστασης 
ως προς την ατµοσφαιρική ποιότητα και στη συνέχεια σύγκριση µε τα δεδοµένα της οδού 
Αριστοτέλους.  Η διερεύνηση αυτή έδειξε ότι τόσο η µέση τιµή των ΡΜ2,5 (23,55 µg/m3) όσο και η 
µέση τιµή των ΡΜ1 (20,52 µg/m3)που µετρήθηκαν στην Αθήνα είναι αρκετά κοντά στις αντίστοιχες 
τιµές που µετρήθηκαν σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις µε παρόµοια χαρακτηριστικά (π.χ. αστικά 
κέντρα). Επίσης, φαίνεται πως όσο αποµακρυνόµαστε από τη Νότια Ευρώπη τα επίπεδα 
σωµατιδιακής ρύπανσης διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο, και αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και στα διαφορετικά 
επίπεδα κίνησης στους δρόµους.   Από το γεγονός αυτό εξάγουµε το συµπέρασµα ότι σε περιοχές µε 
παρόµοιες µετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες εκτίθενται σε παρόµοια επίπεδα κίνησης και 
χαρακτηρίζονται από παραπλήσιο αριθµό πηγών εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων, πρέπει να 
αναµένονται περίπου ίδια επίπεδα σωµατιδιακής ρύπανσης.   

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι δυνατή η οµαδοποίηση περιοχών / ευρωπαϊκών πόλεων µε 
παρόµοια χαρακτηριστικά (κίνηση, µετεωρολογία κλπ) και η χάραξη κοινής πολιτικής για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα.  Στα πλαίσια µιας τέτοιας συλλογικής προσπάθειας θα ήταν 
εφικτή η ανταλλαγή επιστηµονικών δεδοµένων και απόψεων, µε προφανή για όλες τις 
συµµετέχουσες πλευρές οφέλη. 



 

 135 

 Με σκοπό την απόκτηση µιας πληρέστερης εικόνας της σωµατιδιακής ρύπανσης στην περιοχή 
της Αθήνας προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των σωµατιδιακών ρύπων.  
Είναι γεγονός ότι έχει γίνει αρκετή προσπάθεια σε αυτόν τον τοµέα, όµως χρειάζονται ακόµα 
περισσότερα δεδοµένα έτσι ώστε να µελετηθεί η εποχικότητα και η χωρική κατανοµή των 
σωµατιδιακών συγκεντρώσεων.  Ειδικότερα για την χωρική κατανοµή απαιτείται µεγάλο διάστηµα 
παράλληλων µετρήσεων σε µια πλειάδα σταθµών τοποθετηµένων σε περιοχές κλειδιά (π.χ. κέντρο, 
προάστια κλπ).   

Το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας στρέφεται προς τα σωµατίδια ΡΜ1, των 
οποίων οι ενδογενείς κίνδυνοι έχουν αρχίσει µόλις πρόσφατα να κατανοούνται.  Τα δεδοµένα για τα 
επίπεδα των συγκεντρώσεων των ΡΜ1 είναι πολύ περιορισµένα, αφού σχετικές µετρήσεις άρχισαν 
να γίνονται τα τελευταία χρόνια.  Προτείνεται, κατά συνέπεια, να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στην 
παρακολούθηση της συγκέντρωσης των σωµατιδίων ΡΜ1 έτσι ώστε να αποκτηθούν δεδοµένα για 
την χρονική και χωρική κατανοµή τους.      
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