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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη των μη μεθανικών υδρογονανθράκων 

(NMHCs) στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Για τον προσδιορισμό τους 

χρησιμοποιήθηκε αυτόματο σύστημα αέριας χρωματογραφίας στηριγμένο στην τεχνική της 

κρυοπαγίδευσης με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον 

Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2015. 

Οι συγκεντρώσεις των NMHCs δείχνουν μία σημαντική αύξηση από τον Οκτώβριο προς τον 

Δεκέμβριο οπότε και παρατηρείται ακόμα και διπλασιασμός είτε τριπλασιασμός των επιπέδων τους. Η 

αύξηση αυτή αποδίδεται στις εκπομπές από καύσεις ξύλου για οικιακή θέρμανση, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα τον χειμώνα. Ακόμη, επιδεικνύουν σαφώς καθορισμένο ημερήσιο κύκλο χαρακτηριζόμενο από ένα 

πρωινό μέγιστο, το οποίο ακολουθεί ένα ευρύ μεσημβρινό ελάχιστο, και εν συνεχεία νυχτερινό ευρύ 

μέγιστο. Τα επίπεδα των μεγίστων διαφέρουν από μήνα σε μήνα, όπου τον Δεκέμβριο παρατηρείται 

υψηλότερο επίπεδο του νυχτερινού μεγίστου σε σχέση με το πρωινό.  

Για τη μελέτη της επίδρασης  της καύσης  ξύλου, η περίοδος ανάλυσης χωρίστηκε σε περίοδο 

μη-καύσης ξύλου (nwb) και καύσης ξύλου (wb), με βάση την αύξηση του επιπέδου του μονοξειδίου του 

άνθρακα (CO) και του μαύρου άνθρακα (BC). Τη wb περίοδο παρατηρείται αύξηση των συγκεντρώσεων 

από 50% έως 70% (π.χ. το Βουτάνιο αυξάνεται κατά προσέγγιση από 2 ppb στα 6 ppb), ενώ δεν 

παρατηρείται σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις τις εργάσιμες μέρες και τις αργίες κάθε περιόδου 

ξεχωριστά. 

Από σύγκριση της τάσης των ημερήσιων κύκλων των NMHCs με τους αντίστοιχους των 

κλασμάτων του μαύρου άνθρακα από καύσεις ορυκτών καυσίμων και ξύλου (BCff και BCwb αντίστοιχα), 

το πρωινό μέγιστο αποδίδεται στις καύσεις ορυκτών καυσίμων, ενώ στο νυχτερινό συνεισφέρει και η 

καύση ξύλου. 

Τέλος, από τις κλίσεις των ευθειών των συσχετίσεων των NMHCs με τους BCff και BCwb, 

προκύπτει ότι ο ρυθμός εκπομπής τους από καύσεις ορυκτών καυσίμων και καύση ξύλου είναι ο ίδιος την 

wb περίοδο, με εξαίρεση τους NMHCs με έως 3 άτομα άνθρακα, που εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερο ρυθμό 

εκπομπής από την καύση ξύλου. Επιπλέον καθώς δεν υπάρχει διαφορά στον ρυθμό εκπομπής από 

καύσεις καυσίμων μεταξύ της wb και nwb περιόδου, διαπιστώνουμε ότι την wb περίοδο προστίθεται μία 

ακόμη πηγή  NMHCs (η καύση ξύλου), ίδιας έντασης με την ήδη υπάρχουσα πηγή (καύση καυσίμων). 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) αποτελούν μία μεγάλη οικογένεια αέριων ρύπων που 

ανιχνεύονται στην ατμόσφαιρα τόσο των πόλεων, όσο και της υπαίθρου. Σε αυτές ανήκουν απλά και πιο 

σύνθετα οργανικά μόρια μη-μεθανικών υδρογονανθράκων (ΝΜHCs), καθώς και  αζωτούχες και 

οξυγονούχες ενώσεις όπως αμίνες, οργανικά νιτρικά, αλδεΰδες, κετόνες, αλκοόλες, αιθέρες, κ.ά 

(Williams 2004). 

 

2.1 Ρόλος των οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα
 

Τα VOCs ,και κατ’ επέκταση οι ΝΜHCs, είναι ενώσεις ιδιαίτερα σημαντικές για τη χημεία της 

ατμόσφαιρας. Όταν βρεθούν στο περιβάλλον αντιδρούν ταχύτατα με τις ρίζες υδροξειδίου (˙OH), ενώ 

αναλόγως με τη χημική τους δομή αντιδρούν και με το όζον (O3) και τις νιτρικές ρίζες (ΝΟ3˙
 
) (Poisson et 

al. 2000). Παρόλα αυτά, οι δύο τελευταίες αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, 

συνεπώς δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές.  

Από τις ατμοσφαιρικές χημικές αντιδράσεις των VOCs με τους κύριους οξειδωτικούς 

παράγοντες της ατμόσφαιρας, μπορούν να παραχθούν διάφορα αέρια προϊόντα όπως περόξυ ακετυλο-

νιτρίλιο (ΡΑΝ), περόξυ ρίζες (RO2˙) οργανικά νιτρικά μόρια (RONO2) , καρβονυλικές και καρβοξυλικές 

ενώσεις (Εικόνα 2.1).  Επιπρόσθετα, παράγονται μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2). (Poisson et al. 2000, Atkinson 2000 και αναφορές σε αυτό).  Επειδή ορισμένα από τα 

προϊόντα και παραπροϊόντα των προηγούμενων αντιδράσεων είναι ημι-πτητικά, πολλά VOCs 

συμμετέχουν στο σχηματισμό δευτερογενών αερολυμάτων. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζουν έμμεσα τη 

σκέδαση του φωτός, την ορατότητα και το σχηματισμό πυρήνων συννέφων (CCN). 

 
Εικόνα 2.1: Συνοπτικός κύκλος αντιδράσεων των VOCs στην τροπόσφαιρα ( Atkinson 2000) 



7 
 

Tα VOCs συμμετέχουν στη δημιουργία όζοντος φωτοχημικά, μέσω των ριζών RO2 (Eικόνα 2.2). 

Αυτό συμβαίνει εντονότερα στις πόλεις, όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις VOCs και ΝΟx, για αυτό 

και είναι μία σημαντική αντίδραση για τα περιβάλλοντα αυτά που αντιμετωπίζουν συχνά φαινόμενα 

ρύπανσης. Όπως προαναφέρθηκε, από τα VOCs παράγονται οι υπερόξυ ρίζες RO2 , οι οποίες αρχικά 

καταλύουν την οξείδωση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), το οποίο εν 

συνεχεία διασπάται εκ νέου σε μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και ρίζες οξυγόνου (Ο), όπου μέσω 

διαφόρων αντιδράσεων παράγεται εν τέλει O3 (Atkinson 2000 και αναφορές σε αυτό):   

 

Εικόνα 2.2. Συνοπτικός κύκλος της φωτοχημικής παραγωγής του όζοντος παρουσία NMVOCs και NO. 

 

Η οξείδωση των ΝΜHCs παράγει οργανικά νιτρικά, τα οποία είναι βραχύβιες αποθήκες NOx, 

που όμως έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και άρα μεταφέρονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις πριν τελικά 

διασπαστούν σε ΝΟ και ΝΟ2 (Poisson et al. 2000). 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι η δραστικότητα των ΝΜHCs καθορίζει την τοπική 

χημεία, καθώς από την αντίδραση των ΝΜHCs με τους οξειδωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας (ρίζες 

OH και ΝΟ3, καθώς και O3), επηρεάζονται οι συγκεντρώσεις των τελευταίων αλλά και των ενεργών 

αέριων προϊόντων τους όπως CH4, CO και  O3. (Poisson et al. 2000). 

Οι χρόνοι ζωής των NMHCs εξαρτώνται από τις αντιδράσεις τους στην ατμόσφαιρα. Οι  NMHCs 

όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή φωτο-οξειδώνονται, αντιδρούν με τις ρίζες ˙OH και ΝΟ3˙ και με το 

όζον (O3) (Crutzen et al 1996, Atkinson 2000), ενώ παράλληλα απομακρύνονται και με τις φυσικές 

διεργασίες της ατμόσφαιρας, δηλαδή την υγρή και ξηρή εναπόθεση. Ακόμη, δεν πρέπει να αγνοείται η 

αντίδραση τους με τις ˙Cl (Jobson et al., 1994, Muthuramu et al., 1994), όμως η συγκεκριμένη αντίδραση 

είναι σημαντική μόνο πάνω από τους πόλους ή τη θάλασσα, συνεπώς στην παρούσα εργασία 
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παραλείπεται. Επιπλέον, αμελητέα θεωρείται και η επίδραση της ξηρής (dry deposition) και υγρής 

εναπόθεσης (wet deposition) στην απομάκρυνση οργανικών πτητικών ενώσεων. 

Γενικά, ο χρόνος ζωής κάθε  NMHCs υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
        

   
       

   
       

   
     

   
   

   
   

   
    

   
   

  

όπου    
 

     
 και k σταθερά αντίδρασης κάθε NMHCs με την αντίστοιχη ένωση 

απομάκρυνσης μετρημένη σε cm
3 

molecule
-1 

s
-1

 στους 278Κ (Atkinson and Arey 2003, IUPAC 

Subcommittee for Gas Kinetic Data Evaluation). 

 

2.2 Πηγές των NMHCs 

Κύριες πηγές των NMHCs είναι οι διαρροές από τη χρήση διαλυτών, οι εξατμίσεις από την 

καύση καυσίμων των οχημάτων, καθώς και άλλες διαδικασίες καύσης όπως η καύση βιομάζας και ξύλου. 

Άλλες πηγές NMHCs είναι οι εκπομπές από τα νοικοκυριά και το εμπόριο, η αποθήκευση και διανομή 

του πετρελαίου, εκπομπές από τα διυλιστήρια, καθώς και διάφορες βιομηχανικές διεργασίες 

(Rappenglück et al. 1998, Kalabokas et al. 2001, Field et al. 1992, Nelson et al.1983, Scheff and Wadden. 

1993, Edwards et al., 2001). Εκτός από ανθρωπογενείς πηγές, έχουν και σημαντικές βιογενείς πηγές όπως 

είναι η θάλασσα και η βλάστηση (Guenther et al. 1995, Finlayson – Pitts and Pitts 1986, Warneck 1988).  

Παγκοσμίως, οι βιογενείς εκπομπές των NMHCs είναι υψηλότερες από αυτές των ανθρωπογενών 

πηγών (69% έναντι 31% αντίστοιχα), ενώ συνολικά υπολογίζονται πως εκπέμπονται παγκοσμίως 1273 

Tg C/year NMHCs. Παρόλα αυτά, στις αστικές περιοχές παρατηρείται το αντίθετο (Middleton P, 1995). 

Τα αποτελέσματα μίας προσπάθειας εύρεσης των πηγών και της συνεισφοράς τους παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα (Εικόνα 2.3.) (Singh H.B. and P. Zimmerman, 1992):  
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Εικόνα 2.3. Στα αριστερά πίτα με τις τιμές εκπομπών ανθρωπογενών πηγών σε tg – C/year και στα δεξιά πίτα με τις τιμές 

εκπομπών φυσικών πηγών σε tg – C/year. Οι τιμές αναφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Το ποσοστό εκπομπής NMHCs από τις κυριότερες πηγές για την Ευρώπη περιγράφεται στο 

γράφημα που ακολουθεί (Eικόνα 2.4.). Μεγαλύτερη πηγή ΝΜΗCs είναι η χρήση διαλυτών, ενώ 

ακολουθούν οι εκπομπές από νοικοκυριά, οργανώσεις, οικονομικού σκοπού, καθώς και οι εκπομπές από 

τα οχήματα. Στην Ελλάδα, η κυριότερη πηγή NMHCs είναι η εκπομπές από τις καύσεις των οχημάτων 

(Rappenglück et al. 1998, Kalabokas et al. 2001). 

 

Εικόνα 2.4. Πίτα με τα ποσοστά των εκπομπών NMHCs από τις αντίστοιχες πηγές στην Ευρώπη. 

 

Η προέλευση ορισμένων NMHCs συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2-5). 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ενώσεων αυτών προέρχεται από καύσεις είτε καυσίμων είτε 

βιομάζας, καθώς και εκπομπές από διαδικασίες που έχουν να κάνουν με καύσιμα οχημάτων. 

 

Πίνακας 2-5. Προέλευση NMHCs σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 

NMHCs 

Καυσαέρια 

οχημάτων 
Εξάτμιση/διανομή 

πετρελαίου/βενζίνης 

Χρήση 

διαλυτών 

Καύση ξύλου, 

βιομάζας, 

βιοκαυσίμου 

Φυσικό 

αέριο 

Βιομηχανικές 

εκπομπές 
Βλάστηση 

Diesel Gazoline 

Αιθάνιο √ √   √ √   
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Αιθυλένιο √ √   √  √  

Προπάνιο √ √ √  √ √ √  

Προπένιο √ √   √ √ √  

ισο-Βουτάνιο √ √ √  √ √ √  

ν-Βουτάνιο √ √ √  √ √ √  

Ακετυλένιο √ √       

ισο-Πεντάνιο √ √ √   √ √  

ν-Πεντάνιο √ √ √      

Ισοπρένιο  √      √ 

Βενζόλιο √ √ √ √ √  √  

Vega et al.,2000; Mugica et al., 2002; Salameh et al., 2014; Nelson et al., 1983; Friedrich et al.,1999; Blake et al.,1995; Borbon et 

al., 2001; Guenther et al., 2006. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στα ποσοστά των 

εκπομπών NMHCs στην Ευρώπη. Αυτό διατυπώνεται στην Εικόνα 2.6. , ενώ στην ίδια εικόνα 

παρουσιάζονται και οι στόχοι των 28 χωρών μέχρι και το 2020. Η μείωση στις εκπομπές αυτές οφείλεται 

κυρίως στους περιορισμούς που θεσπίστηκαν για τις εκπομπές των οχημάτων και τη λειτουργία των 

κινητήρων των οχημάτων.  

 

 

Εικόνα 2.6. Γράφημα των ετήσιων εκπομπών NMHCs στην Ευρώπη. Οι τιμές δίνονται σε kt. 
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2.3 Επιδράσεις των NMHCs 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.1, οι ΝΜΗCs επιδρούν στην ατμόσφαιρα καθώς:  

1. Επηρεάζουν την οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας, λόγω της αντίδρασης τους με 

τους οξειδωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας. 

2. Συμμετέχουν στην φωτοχημική παραγωγή του όζοντος. 

3. Συμμετέχουν στο δίκτυο των ατμοσφαιρικών αντιδράσεων. 

4. Τα προϊόντα των αντιδράσεών τους σχηματίζουν δευτερογενή αερολύματα, επιδρώντας 

έμμεσα στη διάχυση του φωτός, την ορατότητα και τα CCN . 

Εξίσου σημαντική είναι η επίδραση των NMHCs και στην υγεία σε περιπτώσεις υπερβάσεων των 

επιτρεπόμενων ορίων. Έμφαση δίνεται στην τοξικότητά τους και στον ρόλο τους ως δυνητικά 

καρκινογόνα. Υψηλότερο ρίσκο για την υγεία και ύποπτοι για καρκινογένεση είναι το βενζόλιο και οι 

υπόλοιποι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ξυλένια, υποκατεστημένα βενζολιο-παράγωγα κ.τ.λ.). Τα 

σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν συσχετιστεί με υψηλές συγκεντρώσεις των προαναφερθέντων 

είναι λευχαιμία, καρκίνος του ήπατος και των νεφρών, πολυνευροπάθεια και άλλα (Choi et al., 2011; 

Logue et al., 2010 ; Loh et al., 2007). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εμπλοκή τους σε 

σημαντικές ατμοσφαιρικές αντιδράσεις παραγωγής ρύπων, συνεπάγεται ότι είναι απαραίτητος ο 

συστηματικός έλεγχος των συγκεντρώσεων τους στην ατμόσφαιρα και ενδεχομένως η θέσπιση ανώτατων 

ορίων για τις εκπομπές τους. 

 

2.4 Οικονομική ύφεση στην Ελλάδα. 

Από το 2010, η Ελλάδα βιώνει μία μακρά οικονομική ύφεση, η οποία διαρκεί έως σήμερα. Ένα 

από τα επακόλουθα της κατάστασης αυτής είναι η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. 

Για το λόγο αυτό, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να επιλέξουν οικονομικότερες μεθόδους για τη θέρμανσή 

τους, όπως είναι η καύση ξύλου και βιομάζας, η οποία όμως είναι ανεξέλεγκτη (Paraskevopoulou et al. 

2014, Saffari et al. 2013). ). Πέραν λοιπόν των συνηθισμένων φαινομένων ρύπανσης στην Αθήνα, 

άρχισαν να παρατηρούνται συχνότερα και εντονότερα τα φαινόμενα αιθαλομίχλης, τα οποία εκτός του 

ότι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, μπορούν να προκαλέσουν και προβλήματα υγείας σε ευπαθείς ομάδες 

λόγω των αυξημένων επιπέδων ρύπων. 
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2.5 Προηγούμενες μελέτες για NMHCs στην Αθήνα 

Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί μερικές μελέτες για NMHCs στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη και ορισμένες επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας (Rappenglück et al. 1998, Rappenglück et 

al. 1999, Moschonas and Glavas 1996, Moschonas and Glavas 2000, Moschonas et al.2001, Klemm et 

al.1998, Simeonidis et al. 1999, Liakakou et. al 2007, Liakakou et. al 2009, Kalabokas et al.2001). 

Παρόλα αυτά, η πιο πρόσφατη μελέτη που αφορά την Αθήνα δημοσιεύτηκε το 2001 (Moschonas et 

al.2001). Οι ενώσεις που προσδιορίστηκαν αποτελούνταν από δυο έως και 12 άτομα άνθρακα, ενώ 

μελετώνται και αρωματικές ενώσεις (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένια κ.τ.λ.). 

Οι διάρκεια των μετρήσεων είχε διάρκεια από μερικές ώρες έως ένα μήνα. Καμία από τις 

μετρήσεις που αφορούν την Αθήνα δεν έγινε χειμερινούς μήνες. Επιπρόσθετα, μόνο δυο εκ των πέντε 

μελετών αφορούν μετρήσεις επί 24ώρου, με δειγματοληψία κάθε μισή ώρα. Στις υπόλοιπες οι 

δειγματοληψίες γίνονταν σε κάνιστρα. Όλες οι αναλύσεις NMHCs γίνονται με τη μέθοδο της Αέριας 

Χρωματογραφίας (Gas Chromatography – GC) με ανιχνευτή Ιοντισμού Φλόγας (Flame Ionization 

Detector – FID) με εξαίρεση μία περίπτωση στην οποία ως ανιχνευτής  χρησιμοποιείται Φασματόμετρο 

Μάζας (Mass Spectrometer – MS). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών συνοψίζονται στον πίνακα 2-7. 

Συνεπώς υπάρχει ένα μεγάλο κενό 16 χρόνων σε μετρήσεις συγκεντρώσεων NMHCs. Ακόμη, οι 

μετρήσεις αυτές ήταν ελλιπείς λόγω της μικρής διάρκειας των μελετών, οι οποίες δεν κάλυπταν όλες τις 

εποχικές περιόδους και των περιορισμένων δειγματοληψιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει 

μελετηθεί εκτενώς ο ημερήσιος και εποχικός κύκλος των ενώσεων αυτών, και άρα η επίδρασή τους στη 

χημεία της ατμόσφαιρας κατά τις διάφορες περιόδους.   

 

Πίνακας 2-7. Αποτελέσματα μετρήσεων παλαιότερων ερευνών NMHCs στην Αθήνα. 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ NMHCs  

Μελέτες 
1 (1998) 2 (2001) 3 (1998) 4 (1999) 5 (1996) 

Στοιχεία 

Δειγματο- 

ληψίας 

 

 

 

NMHCs 

Ανά 20min  / 24h 

Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / 

12:20μ.μ 

Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / Πρωί 
Ανά 20min  / 24h 

Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / Πρωί 

20 Αυγούστου –  

20 Σεπτεμβρίου 

1994  

Πατησίων 

13 Ιουνίου 1997 

Αρχαία Αγορά 
8 Σεπτέμβριος 

1994 

30 Μαΐου –  

16 Ιουνίου 1996 

Τατόι 

09-12 Ιουνίου 1993 

06-07 & 09-10 

Μαΐου, 07-09 & 11 

Ιουλίου 1994 

Αρχαία Αγορά 

Αιθάνιο 
  

4.3 
 

ΔΑ 

Αιθυλένιο 
  

3.0 
 

ΔΑ 
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Προπάνιο 
 

0.39 1.6 
 

1.2 

Προπένιο 
 

0.23 0.42 
 

3.9 

iso-βουτάνιο 
 

0.59 0.29 
 

1.1 

n-βουτάνιο 
12.4 (μαζί με 1-

βουτένιο) 
1.64 0.47 

0.19 (μαζί με 1-

βουτένιο) 
2.1 

Ακετυλένιο 
  

0.96 
  

Iso-πεντάνιο 26.3 1.78 0.165 0.93 11.7 

n-πεντάνιο 

14.2 (μαζί με 2-

μέθυλο-1-

βουτένιο) 

0.69 0.018 

0,27  (μαζί με 2-

μέθυλο-1-

βουτένιο) 

4.2 

Ισοπρένιο 
 

0.21 <0.005 

3,18 (μαζί με 

trans-2-πεντένιο 

& cis-2-πεντένιο) 
 

Βενζόλιο 11.7 0.46 0.28 2,12 5.0 
1 Rappenglück et al. 1998.  2 Moschonas et al.2001.  3 Klemm et al.1998.  4 Rappenglück et al. 1999. 5Moschonas and Glavas 

2000. 

ΔΑ: Δεν ανιχνεύτηκε. 

 

2.6 Σκοπός έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια και υψηλής ανάλυσης μελέτη NMHCs στην 

Αθήνα. Σκοπός είναι η μεγάλης χρονικής διάρκειας ανάλυση και μελέτη NMHCs με δυο έως έξι άτομα 

άνθρακα στην περιοχή της Αθήνας, ως προς τις συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα, τις εποχικές και 

ημερήσιες διακυμάνσεις, τις πηγές και την επίδραση στο περιβάλλον της πόλης. Όπως προκύπτει και από 

τις προηγούμενες ενότητες, υπάρχει ένα κενό μετρήσεων στην περιοχή αυτή, ενώ οι ήδη υπάρχουσες 

έρευνες είναι ως επί το πλείστον ελλιπείς χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα μελέτης της διαχρονικής τους 

τάσης. Επιπρόσθετα, λόγω της οικονομικής ύφεσης άλλαξε η πρώτη ύλη των οικιακών καύσεων (προς 

καύση ξύλου και σχετικών παραγώγων), προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της ως 

σημαντική πηγή NMHCs, καθώς όπως αναφέρθηκε, η κυριότερη πηγή NMHCs στην ατμόσφαιρα της 

Αθήνας είναι οι καύσεις καυσίμων των οχημάτων. 

Συνεπώς, η έρευνα που λαμβάνει χώρα αυτή την περίοδο στο Θησείο (Αθήνα) θα αποδώσει 

σημαντικά δεδομένα που λείπουν από τις επιστημονικές έρευνες για την περιοχή, και είναι απαραίτητη 

για τη μελέτη της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης και των καύσεων ξύλου στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον.      
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3.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν τα γενικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής των 

Αθηνών, δίνονται στοιχεία για την περιοχή δειγματοληψίας, περιγράφεται η μέθοδος ανάλυσης και 

ταυτοποίησης των NMHCs, ενώ γίνεται αναφορά και στις τεχνικές καθώς και μέτρησης 

συμπληρωματικών ρύπων και παραμέτρων. 

  

3.1 Περιγραφή της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών 

Η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, η οποία βρίσκεται σε μία μεγάλη λεκάνη επιφάνειας 

600 km
2
. Ο πληθυσμός της υπολογίζεται περίπου σε 4.000.000 ανθρώπους. Περιβάλλεται από 

κορυφογραμμές, με εξαίρεση ένα θαλάσσιο άνοιγμα προς το Αιγαίο Πέλαγος στα νοτιοδυτικά (ΝΔ), τον 

κόλπο του Σαρωνικού. Στα δυτικά του λεκανοπεδίου συναντούμε το όρος Αιγάλεω και το Ποικίλο Όρος, 

στα βορειοδυτικά υψώνεται η Πάρνηθα, η Πεντέλη στα βορειοανατολικά και ο Υμηττός στα ανατολικά 

(πάνω από 1000μ ύψος τα τρία τελευταία). Επιπρόσθετα, η πόλη είναι χτισμένη γύρω από αρκετούς 

λόφους, με γνωστότερους τον Λυκαβηττό και τον λόφο του Φιλοπάππου (Kallos et al.1993, Flokas et 

al.2003 , Kanakidou et al.,2011). Τέλος, στα Νοτιοδυτικά βρίσκεται και η βιομηχανική ζώνη της πόλης 

και τα Διυλιστήρια πετρελαίου.  

Η γεωμορφολογία της Αθήνας (Εικόνα 3.1) θεωρείται ως μια από τις πιο ιδιαίτερες στον κόσμο, 

λόγω του ότι περικλείεται από βουνά, με μία μοναδική έξοδο προς τη θάλασσα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία συστημάτων θαλάσσιας αύρας ή αύρα στεριάς κατά μήκος του λεκανοπεδίου 

(από βορειοανατολικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις) που με τη σειρά τους προκαλούν τον εγκλωβισμό 

των αέριων μαζών μέσα στο λεκανοπέδιο και τη συνεχή ανακύκλωσή τους. Η εμφάνιση θαλάσσιας 

αύρας παρατηρείται κατά της διάρκεια της νύχτας. Στις περιπτώσεις αυτές το στρώμα ανάμειξης είναι 

πολύ χαμηλό και ευνοείται η δημιουργία επεισοδίων ρύπανσης (Kanakidou et al.,2011). Όλα τα 

παραπάνω προκαλούν συσσώρευση των ρύπων στην πόλη, και κατά συνέπεια εμφάνιση συχνών 

φαινομένων οξείας ατμοσφαιρικής ρύπανσης όλους τους μήνες. Ακόμη, η θαλάσσια αύρα μεταφέρει 

πίσω στην πόλη ρύπους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της μέρας είχαν μεταφερθεί με τους ανέμους στη 

θάλασσα (Kallos et al.1993, Flokas et al.2003, Rappenglück et al. 1998, Nester 1995). Καθώς το άνοιγμα 

της πόλης προς τη θάλασσα βρίσκεται νότια, η πιο καθαρή ατμόσφαιρα παρατηρείται όταν στην περιοχή 

φυσούν άνεμοι από βορειοδυτικές κατευθύνσεις (Melas et al.,1995;  Kallos et al.1993). 
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Το κλίμα στην Αθήνα είναι υγρό και ήπιο το χειμώνα, ενώ είναι ζεστό και ξηρό το καλοκαίρι. 

Επίσης, το καλοκαίρι η περιοχή επηρεάζεται από τα μελτέμια, δηλαδή ανέμους κυρίως βόρειας 

προέλευσης, οι οποίοι λειτουργούν καθαριστικά για την ατμόσφαιρα. 

 

 

 

3.2 Περιοχή δειγματοληψίας 

Οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο 

(37.97 N, 23.72 E) εντός των εγκαταστάσεων του  Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σταθμός 

δειγματοληψίας βρίσκεται σε ύψος 105 m από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η γύρω περιοχή είναι 

αραιοκατοικημένη, με περιορισμένες τοπικές εκπομπές. Είναι μία τοποθεσία αντιπροσωπευτική για τις 

μέσες εκπομπές ρύπων, ενώ είναι ιδανική για ατμοσφαιρικές δειγματοληψίες καθώς βρίσκεται σε ύψωμα 

και  είναι προσανατολισμένη προς το κέντρο της πόλης. 

 

 

Εικόνα 3.1: Η τοπογραφία της νοτιοανατολικής Ελλάδας. Οι αριθμοί στους άξονες δείχνουν την απόσταση σε km 

από τη νοτιοδυτική γωνία του τομέα (Kallos G. et al. 1991) 
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3.3 Δειγματοληψίες / Μετρήσεις με αυτόματο αέριο χρωματογράφο 

Το σύστημα ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των NMHCs είναι Αέρια 

Χρωματογραφία με ανιχνευτή Ιοντισμού Φλόγας (Gas Chromatography–Flame Ionization Detector / GC-

FID). Σε συνδυασμό με το αυτοματοποιημένο σύστημα δειγματοληψίας, γίνεται επιτυχής δέσμευση και 

ανάλυση δέκα NMHCs με δυο έως έξι άτομα άνθρακα (Πίνακας 3-2). 

 

Πίνακας 3-2. Οι υπό μελέτη NMHCs ομαδοποιημένοι σχέση με τα άτομα άνθρακα  της αλυσίδας τους. 

2 άνθρακες 3 άνθρακες 4 άνθρακες 5 άνθρακες 6 άνθρακες 

αιθάνιο προπάνιο iso-βουτάνιο iso-πεντάνιο βενζόλιο 

αιθυλένιο προπένιο n- βουτάνιο n- πεντάνιο  

ακετυλένιο   ισοπρένιο  

 

Η μελέτη των υδρογονανθράκων γίνεται με τον αυτόματο αναλυτή υδρογονανθράκων C2-C6 της 

εταιρείας CHROMATO SUD (AirmoVOCC2-C6), ο οποίος παρέχει χρωματογραφήματα ανά διαστήματα 

τριάντα λεπτών. Αποτελείται από ένα σύστημα παγίδευσης δείγματος αέρα σε χαμηλή θερμοκρασία 

συνδεδεμένο με ένα αέριο χρωματογράφο (GC) με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID). Ο κύκλος των 

αναλύσεων ελέγχεται αυτόματα από ένα υπολογιστή, μέσω του οποίου καθορίζεται η διάρκεια και οι 

λειτουργίες κάθε σταδίου. Δυο κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρωματογράφου είναι η χρήση 

ξηραντικού σωλήνα Nafion για το δείγμα και μιας θερμο-ηλεκτρικής παγίδας προσυγκέντρωσης (Peltiér 

Cooling – Τεχνική Κρυοπαγίδευσης). 

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές μονάδες του συστήματος αποτυπώνονται στην Εικόνα 3.3 και είναι οι 

ακόλουθες: 

1) Φέρον αέριο. Ως φέρον αέριο χρησιμοποιείται το υδρογόνο (Η2) υψηλής καθαρότητας (Ν50) 

με ροή 7ml/min. Συνδέεται στο GC με ανοξείδωτο μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1/16”.  

2) Σύστημα ρύθμισης πίεσης και ροής. Επειδή τα αέρια πρέπει να έχουν διαρκώς καθορισμένη 

ροή και πίεση, όπως επίσης πρέπει να κατανέμεται διαφορετική ροή σε διαφορετικά μέρη του 

συστήματος, εκτός από τα μανόμετρα στις φιάλες αερίων, στο εσωτερικά του συστήματος 

υπάρχουν διάφορες βαλβίδες και ρυθμιστές πίεσης που ελέγχονται ηλεκτρονικά από το σύστημα 

του οργάνου, αναλόγως τη μέθοδο ανάλυσης. Εκτός από το υδρογόνο, χρησιμοποιείται ακόμη 

ξηρό άζωτο (καθαρότητας Ν50) και αέρας απαλλαγμένος από VOC (Ν50, VOCs free). To ξηρό 
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άζωτο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των βαλβίδων και την ξήρανση στο Nafion, ενώ έχει 

ροή 180ml/min και πίεση ρυθμισμένη σταθερά στα 3 bar. Ο αέρας χρησιμοποιείται ως καύσιμο για 

τη φλόγα του ανιχνευτή, με ροή 180ml/min και πίεση ρυθμισμένη σταθερά στα 3 bar, 

αναμεμειγμένο με το ίδιο υδρογόνο που χρησιμοποιείται και ως φέρον αέριο, με ροή 23ml/min. Το 

άζωτο και ο αέρας συνδέονται με το GC με ανοξείδωτο μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 1/8”. 

3) Σύστημα δειγματοληψίας. Το δείγμα συλλέγεται μέσω ενός ανοξείδωτου σωλήνα, η μία άκρη 

του οποίου βρίσκεται σε ύψος 3 m από το έδαφος εκτός του σταθμού, ενώ η άλλη άκρη του 

συνδέεται στο σύστημα του Nafion στο GC. Το μήκος του σωλήνα δειγματοληψίας δεν μπορεί να 

ξεπερνά τα 5m σε μήκος. Στην άκρη του σωλήνα στο εξωτερικό του σταθμού έχει τοποθετηθεί 

ανοξείδωτος σωλήνας με φίλτρο, ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή νερού από τη βροχόπτωση και 

σωματιδίων στο σύστημα. Η ροή του δείγματος στο GC είναι 19ml/min, και εισέρχεται στο 

σύστημα με τη βοήθεια μιας εξωτερικής αντλίας.  

4) Σύστημα παγίδευσης/προσυγκέντρωσης δείγματος (Peltiér Cooling). Το ξηρό δείγμα πριν 

τη στήλη εισέρχεται στο σύστημα Peltiér, η λειτουργία του οποίου θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

Εκεί προσυγκεντρώνεται με τη βοήθεια απορροφητικών υλικών και εν συνεχεία μέσω του 

φέροντος αερίου οδηγείται στην στήλη ανάλυσης. 

5) Αναλυτική στήλη. Η αναλυτική στήλη είναι τριχοειδής Al2O3/Na2SO4 και βρίσκεται μέσα σε 

κλίβανο, με συγκριμένο θερμοκρασιακό πρόγραμμα. Η στήλη έχει μήκος και διάμετρο 25m x 0.53 

mm αντίστοιχα, ενώ το πάχος της επικάλυψης είναι 10 mm. 

6) Ανιχνευτής FID. Μετά τον διαχωρισμό τους στην αναλυτική στήλη, οι ενώσεις μεταφέρονται 

με το φέρον αέριο στον ανιχνευτή όπου και γίνεται η ανίχνευσή τους. 

 

Εικόνα 3.3: Σύστημα αέριου χρωματογράφου. 
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Το Nafion ως υλικό είναι ένα συμπολυμερές του περφθώρο-3,6-διοξο-4-μέθυλο-7όκτενο-

θειώδους οξέος και τέτρα-φθώρο-αιθυλενίου (Teflon). Πιο απλά πρόκειται για δομή Teflon με ορισμένες 

πλευρικές αλυσίδες άλλου φθωροϋδρογονάνθρακα, οι οποίες καταλήγουν στην θειώδη ομάδα -SO3H. 

Στον όξινο χαρακτήρα αυτής της ομάδας στηρίζεται και η ικανότητα του υλικού να κατακρατεί την 

υγρασία (Εικόνα 3.4). 

 

Εικόνα 3.4: Χημική δομή του υλικού  Nafion 

 

Σε γενικές γραμμές το Nafion λειτουργεί ως ημιδιαπερατή μεμβράνη υψηλής εκλεκτικότητας ως 

προς το νερό. Συνίσταται από ένα σωλήνα δειγματοληψίας όπου ένα τμήμα του περιβάλλεται από ένα 

δεύτερο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου, με αποτέλεσμα να μοιάζει με δυο σωλήνες εκ των οποίων ο 

ένας είναι ενσωματωμένος μέσα στον άλλο. Το ατμοσφαιρικό δείγμα διέρχεται από τον εσωτερικό την 

στιγμή που ξηρός αέρας διασχίζει τον εξωτερικό (Nafion) κατά την αντίθετη κατεύθυνση.  

Αν το αέριο δείγμα εντός του σωλήνα Nafion είναι πιο υγρό (χαρακτηρίζεται από υψηλότερο 

περιεχόμενο σε υγρασία) από τον ατμοσφαιρικό αέρα που περιβάλλει τον σωλήνα λαμβάνει χώρα 

ξήρανση του δείγματος. Αν όμως ο περιβάλλοντας χώρος είναι πιο υγρός προκαλείται εφύγρανση. 

Συνεπώς για να μειωθεί η υγρασία του δείγματος πρέπει ο αέρας γύρω από τον σωλήνα Nafion να είναι 

πάντα ξηρός. Το δείγμα το οποίο περιέχει υγρασία είναι χημικά ουδέτερο με αποτέλεσμα η δίοδός του 

μέσα από το Nafion να έχει ως αποτέλεσμα την δέσμευση του νερού από την ομάδα -SO3H. Οι ομάδες -

SO3H που βρίσκονται βαθύτερα στο υλικό έχουν δεσμευμένο λιγότερο νερό με αποτέλεσμα να 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη τάση δέσμευσης για τους υδρατμούς. Συνεπώς τα μόρια νερού που 

απορροφώνται στην επιφάνεια επαφής με το δείγμα μεταφέρονται σταδιακά στα εσωτερικά στρώματα 

μέχρι να φτάσουν στην άλλη άκρη του υλικού. Εκεί το νερό επαναεξατμίζεται στον περιβάλλοντα χώρο. 

Η διεργασία επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαλειφθεί η ποσότητα όλου του περιεχομένου νερού στο δείγμα.  

Η θερμο-ηλεκτρική παγίδα προσυγκέντρωσης Peltiér Cooling αποτελείται από ένα γυάλινο 

σωλήνα 2.25mm διαμέτρου, μήκους 8 cm. Εσωτερικά πληρώνεται με τρία πληρωτικά προσροφητικά 

υλικά, τα Carboxen 1000 (50 mg), Carbopack Β (10 mg), και Carbotrap C (10 mg),  διαχωριζόμενα 
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μεταξύ τους από ατσάλινο πλέγμα. Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο την ικανότητά τους να 

απορροφούν συγκεκριμένες ομάδες από τους NMHCs και να μην απορροφούν τα αδρανή αέρια του 

συστήματος και την υγρασία. 

 Το Carboxen χρησιμοποιείται για την παγίδευση των C2-C4 υδρογονανθράκων, το Carbopack για 

τους C4-C6 και το Carbotrap για βαρύτερες ενώσεις. Κατά την δειγματοληψία η ροή ακολουθεί την 

πορεία Carbopack → Carbotrap → Carboxen ώστε να αποφεύγεται η μη αναστρέψιμη προσρόφηση των 

βαρύτερων υδρογονανθράκων. Αντιστρόφως κατά την εκρόφηση η ροή του φέροντος αερίου είναι 

αντίστροφη Carboxen → Carbotrap → Carbopack για τον ίδιο λόγο.  

Για κάθε ανάλυση 190 ml αερίου δείγματος συλλέγονται από ύψος 3 m από το έδαφος μέσω ενός 

ανοξείδωτου σωλήνα με ροή 19 ml min
-1

 . Η δειγματοληψία διαρκεί 10 min. Το δείγμα διέρχεται μέσω 

του ξηραντικού σωλήνα τύπου Nafion για να απομακρυνθεί η υγρασία. Στη συνέχεια το δείγμα οδηγείται 

στην παγίδα, η θερμοκρασία της οποίας είναι σταθερή στους -8
ο
C. Οι C2 υδρογονάνθρακες 

προσροφώνται στην παγίδα μόνο όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη της εξωτερικής. Την 

προσυγκέντρωση ακολουθεί η θερμική εκρόφηση του δείγματος από την παγίδα. Η ροή του φέροντος 

αερίου είναι αντίθετη από την ροή εισόδου του δείγματος με αποτέλεσμα την εκρόφηση του δείγματος με 

αντίθετη κατεύθυνση από την προσρόφηση. Η διαδικασία διαρκεί 4 λεπτά κατά την διάρκεια των οποίων 

η θερμοκρασία της παγίδας ανέρχεται γρήγορα και παραμένει σταθερή στους  22
0
C. Σε αυτή την φάση το 

δείγμα οδηγείται στην έξοδο του συστήματος χωρίς να εισάγεται στην παγίδα. Η εισαγωγή στην στήλη 

διαχωρισμού (τριχοειδής Al2O3/Na2SO4) είναι ακαριαία (10 δευτερόλεπτα) και η ανάλυση διαρκεί 15 

λεπτά.  

Η θερμοκρασία του φούρνου στην αρχή της ανάλυσης είναι 36
ο
C. Στη συνέχεια ανεβαίνει στους 

38
ο
C. Ένα λεπτό πριν την αρχή της καταγραφής του χρωματογραφήματος η θερμοκρασία αρχίζει να 

ανεβαίνει 15
ο
C ανά λεπτό, έως ότου φτάσει τους 202

ο
C. Η θερμοκρασία αυτή διατηρείται σταθερή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. 5 λεπτά πριν το τέλος της ανάλυσης, η θερμοκρασία αρχίζει εκ νέου να 

μειώνεται με σταθερό ρυθμό έως τους 36
ο
C.  

Για τον προσδιορισμό των C2-C6 υδρογονανθράκων χρησιμοποιείται ένας ανιχνευτής ιονισμού 

φλόγας (FID). Η θερμοκρασία της φλόγας είναι περίπου 170
ο
C.  

Καθόλη την διάρκεια της ανάλυσης η παγίδα διατηρεί σταθερή θερμοκρασία κατά προσέγγιση 

στους -8
o
C. Λίγο πριν την έναρξη της καταγραφής του χρωματογραφήματος όμως η θερμοκρασία του 

Peltiér αυξάνει λίγο ως τους -4
ο
C για 1 λεπτό περίπου.  
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Η αυτοματοποίηση του συστήματος παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών 

παραμέτρων για την ορθή λειτουργία του, όπως: (1) την ροή του ατμοσφαιρικού δείγματος και κατ’ 

επέκταση και της παγίδευσης κατά την δειγματοληψία. Σε όλα τα υπόλοιπα στάδια η ροή είναι μηδενική 

καθώς το δείγμα δεν εισέρχεται στην παγίδα, (2) την κατάστασης ενεργούς ή ανενεργούς θερμικής 

εκρόφησης στην παγίδα, (3) την τιμή της πίεσης στην είσοδο της στήλης, (4) στοιχεία για το πρόγραμμα 

θερμοκρασίας του φούρνου όπως η θερμοκρασία σε μια δεδομένη στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής της και η 

τελική θερμοκρασία η οποία θα προσεγγιστεί με το πρόγραμμα, καθώς και (5) η θερμοκρασία του 

ανιχνευτή η οποία πρέπει πάντα να είναι 170
0
C.  

Το όριο ανίχνευσης εκτιμάται στα 20 ppt με εξαίρεση το ισοπρένιο, που το όριο ανίχνευσής του 

είναι 10ppt , με τις περισσότερες εκ των ανιχνευόμενων ενώσεων να διαχωρίζονται πλήρως (Εικόνα 3.5). 

Με το GC διαχωρίζονται και ανιχνεύονται περισσότερες ενώσεις από αυτές που μελετώνται στην 

παρούσα εργασία. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή υπόκεινται σε έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί ότι η ποσοτική 

τους ανάλυση είναι σωστή, παραλείπονται από τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

 

Εικόνα 3.5: Χρωματογράφημα δείγματος 
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3.4 Ταυτοποίηση των ενώσεων και βαθμονόμηση του συστήματος. 

Για την ταυτοποίηση των NMHCs και τη βαθμονόμηση του συστήματος αέριας χρωματογραφίας 

χρησιμοποιείται πρότυπο αέριο μίγμα 30 οργανικών ενώσεων από δυο έως εννέα άτομα άνθρακα με 

συγκεντρώσεις της τάξης των 4 ppb, το Primary Reference Gas Mixture D418995 του οίκου National 

Physics Laboratory. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ενώσεων που μελετάμε στο μείγμα 

βαθμονόμησης, παρατίθενται σε πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3-6). Ο όγκος του προτύπου που 

εισάγεται για κάθε χρωματογράφημα προτύπου  κυμαίνεται στα 190 ml.  

 

Πίνακας 3-6. Σύσταση πρότυπου αέριου μίγματος για τη βαθμονόμηση του αέριου χρωματογράφου. 

ΜΕΣΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ NPL (ppb ±0.08) 

Αιθάνιο 4.11 Ακετυλένιο 4.07 

Αιθυλένιο 4.08 Iso-πεντάνιο 3.96 

Προπάνιο 4.07 n-Πεντάνιο 4.02 

Προπένιο 4.02 Ισοπρένιο 3.97 

Iso-βουτάνιο 4.08 Βενζόλιο 3.99 

n-Βουτάνιο 3.96   

 

Αρχικά πραγματοποιείται ταυτοποίηση των ενώσεων μέσω του προτύπου δείγματος 

βαθμονόμησης, καθώς από τις πληροφορίες αυτού λαμβάνουμε τα δεδομένα για την σειρά εμφάνισης 

των ενώσεων στο χρωματογράφημα. Ο χρόνος κατακράτησης αυξάνεται αυξανομένου του αριθμού των 

ανθράκων ή της υποκατάστασης, και του βαθμού ακορεστότητας. Για παράδειγμα, μία ακόρεστη ένωση 

(τριπλός δεσμός) με δυο άτομα άνθρακα (ακετυλένιο) έχει μεγαλύτερο χρόνο κατακράτησης από μία 

κορεσμένη ένωση με τέσσερα άτομα άνθρακα (βουτάνιο). Κατά συνέπεια, οι μελετώμενες ενώσεις 

εκλούνται με την ακόλουθη σειρά: αιθάνιο → αιθυλένιο → προπάνιο → προπένιο → iso-βουτάνιο → n-

βουτάνιο → ακετυλένιο → iso-πεντάνιο → n-πεντάνιο → ισοπρένιο → βενζόλιο. 

Βαθμονόμηση του αέριου χρωματογράφου πραγματοποιείται κάθε 15 ημέρες. Πριν την 

βαθμονόμηση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν τέσσερις κύκλοι λευκών (Blank). Αυτοί 

πραγματοποιούνται κλείνοντας την αντλία της δειγματοληψίας, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο να 

περάσει από το σύστημα μόνο το άζωτο και το φέρον αέριο. Για τη βαθμονόμηση, αποσυνδέουμε τη 

γραμμή δειγματοληψίας από το GC και συνδέουμε στην είσοδο αυτή το πρότυπο βαθμονόμησης. 
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Χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος ανάλυσης όπως και στην περίπτωση των δειγμάτων. Tα αποτελέσματα 

της βαθμονόμησης είναι επαναλήψιμα, με το RSD να κυμαίνεται στο 2-6% για τα αλκάνια και γύρω στο 

10% για τα αλκένια. .  

Η βαθμονόμηση και υπολογισμός του επιπέδου των ενώσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 

γραμμικότητα του FID ως προς τον αριθμό ατόμων άνθρακα των ενώσεων που ανιχνεύονται, συνεπώς το 

επίπεδο κάθε υδρογονάνθρακα εκτιμάται εφαρμόζοντας την σχέση:   

      
               

       
 

όπου Cx η υπό εκτίμηση συγκέντρωση του υδρογονάνθρακα σε ppb, AreaSample το εμβαδόν του 

ατμοσφαιρικού δείγματος, CSTD η συγκέντρωση σε ppb του πρότυπου δείγματος και AreaSTD το εμβαδόν 

του προτύπου δείγματος. 

   

3.5 Συμπληρωματικές μετρήσεις. 

Στο σταθμό του Θησείου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός που προσφέρει πληροφορίες και 

για άλλους αέριους ρύπους. Συγκεκριμένα, για την παρούσα μελέτη λαμβάνονται δεδομένα από:  

 Σύστημα μέτρησης CO (Horiba Ltd., APMA 360): Το σύστημα μέτρησης CO λειτουργεί στην 

περιοχή 0-100 ppm με κατώφλι ανίχνευσης στα 0.2 ppm. Η λειτουργία του αναλυτή CO 

βασίζεται στην αρχή της χαρακτηριστικής απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (4.67 μm) από 

το CO.  

 Σύστημα μέτρησης του Μαύρου Άνθρακα (BC) Magee Scientific AE33 με τελευταίας 

τεχνολογίας αιθαλόμετρο 7 μηκών κύματος, με δυνατότητα διαχωρισμού των πηγών από ορυκτά 

καύσιμα – οχήματα – και καύση βιομάζας (BCff  και BCwb αντίστοιχα). 

 Μετεωρολογικός σταθμός του ΕΑΑ για παροχή δεδομένων ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, 

σχετικής υγρασίας, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου σε κλίμακα ενός λεπτού. 

 Νεφοϋψόμετρο Vaisala Ceilometer CL31 όπου μετράει το ύψος των συννέφων και την κάθετη 

ορατότητα. Ισχυρές δέσμες laser στέλνονται στην κάθετη διεύθυνση. Η ανάκλαση του φωτός 

οπισθοσκεδάζεται – η οπισθοσκέδαση αυτή προκαλείται από την ομίχλη, την καταχνιά, την 

βροχή και τα σύννεφα καθώς ο παλμός του laser διασχίζει τον ουρανό. Εμμέσως, παρέχονται 

πληροφορίες για την κατακόρυφη κατανομή αιωρούμενων σωματιδίων. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Οι υπό μελέτη κορεσμένοι, ακόρεστοι και αρωματικοί NMHCs με δυο ως έξι άτομα άνθρακα, 

παρουσιάζονται κατά αυξανόμενο χρόνο κατακράτησης και είναι οι: αιθάνιο, αιθυλένιο, προπάνιο, 

προπένιο, iso-βουτάνιο, n-βουτάνιο, ακετυλένιο, iso-πεντάνιο, n-πεντάνιο, ισοπρένιο και βενζόλιο. 

Αρχικά παρατίθενται πληροφορίες για τη χρονική τους διακύμανση, περιγράφονται οι ημερήσιοι κύκλοι, 

διερευνώνται οι παράγοντες που καθορίζουν την αφθονία και συμπεριφορά τους, ενώ γίνεται και μια 

προσπάθεια εκτίμησης των πηγών των οργανικών ενώσεων.   

 

4.1 Αποτελέσματα μετρήσεων NMHCs και επεξεργασία 

4.1.1 Αποτελέσματα μετρήσεων και διαχρονική μεταβολή 

Τα αποτελέσματα της περιόδου μελέτης απεικονίζονται συνολικά στη διαχρονική μεταβολή των 

NMHCs (Εικόνα 4.1), ανά τριάντα λεπτά, όπως είναι και οι δειγματοληψίες. 

Επειδή οι ενώσεις είναι πολλές, για την περαιτέρω μελέτη θα χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένες 

εξ αυτών, οι οποίες λόγω πολύ καλής συσχέτισης (R
2
 > 0,9) μπορούν να αντιπροσωπεύσουν καλά και τις 

υπόλοιπες ενώσεις των ομάδων τους. Αυτές είναι οι αιθάνιο,  n-βουτάνιο για τα υπόλοιπα αλκάνια, το 

προπένιο για τα αλκένια, το ακετυλένιο για τα αλκίνια, το ισοπρένιο που είναι ο κυριότερος βιογενής μη-

μεθάνικός υδρογονάνθρακας και το βενζόλιο. Αν και το προπένιο έχει πολύ καλή συσχέτιση με το 

βενζόλιο, είναι προτιμότερο να μελετηθεί ξεχωριστά λόγω και των ευρωπαϊκών ορίων που έχουν 

θεσπιστεί για τον συγκεκριμένο ρύπο (5 µg/m
3
 ετήσιος μέσος όρος, Directive 2008/50/EC).  
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Εικόνα 4.1: Διακύμανση των ενώσεων αιθάνιο, προπένιο, n-βουτάνιο, ακετυλένιο, ισοπρένιο και βενζόλιο στο Θησείο κατά το 

διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 (οι τιμές είναι σε κλίμακα τριάντα λεπτών και δίνονται σε ppb). 

 

Η διακύμανση που προκύπτει από την χρονική μεταβολή των NMHCs δείχνει μία βαθμιαία και 

σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης από τον Οκτώβριο προς το Δεκέμβριο, δηλαδή από μία θερμή προς 

μία ψυχρή περίοδο. Από τα διαγράμματα αυτά είναι επίσης εμφανές πως οι συγκεντρώσεις των NMHCs 

δεν παραμένουν σε ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της μέρας καθώς παρατηρούνται έντονες 

αυξομειώσεις στις συγκεντρώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και από μέρα σε μέρα. 

Επιπρόσθετα, μέσα στον Δεκέμβριο που θεωρείται μήνας με μεγάλη καύση ξύλου, υπάρχουν μέρες που 

οι συγκεντρώσεις των NMHCs είναι πολύ χαμηλές.  

Τα όσα παρατηρήθηκαν επιβεβαιώνονται και από τους μέσους όρους των συγκεντρώσεων για 

κάθε μήνα και συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4-2 και Εικόνα 4.3), για όλες τις 

μελετώμενες ενώσεις. Τον Δεκέμβριο παρατηρούμε ότι οι συγκεντρώσεις είτε διπλασιάζονται είτε 

τριπλασιάζονται.. Ακόμη, αυξάνονται και οι τυπικές αποκλίσεις από τον ένα μήνα προς τον άλλο, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τις σημαντικές αυξομειώσεις στα επίπεδα των NMHCs εντός της ίδιας μέρας 

και διαφορετικών ημερών. 

 

Πίνακας 4–2. Μέσο μηνιαίο επίπεδο NMHCs και τυπική απόκλιση. Οι τιμές συγκεντρώσεων δίνονται σε ppb. 
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ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ  NMHCs  

ΕΝΩΣΗ Οκτώβριος 
Τυπική 

Απόκλιση 
Νοέμβριος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Δεκέμβριος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Αιθάνιο 
5.2 ± 1.8 6.1 ± 4.1 10.3 ± 8.0 
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Εικόνα 4.3. Μέσο μηνιαίο επίπεδο NMHCs και τυπική απόκλιση. Οι τιμές συγκεντρώσεων δίνονται σε ppb 

  

4.1.2 Σύγκριση με παλιότερες μελέτες NMHCs στην Αθήνα. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν μερικές μελέτες για 

NMHCs στην Αθήνα. Στον πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα (Πίνακας 4-4), παρατίθενται 

συνολικά τα αποτελέσματα όλων των μελετών για τις ενώσεις που αναλύονται στην παρούσα εργασία, 

καθώς επίσης και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης.  
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Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

Αιθυλένιο 
3.8 ± 3.2 4.8 ± 5.2 6.9 ± 6.8 

Προπάνιο 
1.8 ± 1.5 2.6 ± 3.0 4.5 ± 4.2 

Προπένιο 
0.8 ± 0.9 1.5 ± 2.1 2.7 ± 3.6 

iso-βουτάνιο 
1.3 ± 1.5 2.3 ± 2.7 3.3 ± 3.4 

n-Βουτάνιο 
1.6 ± 1.7 2.5 ± 3.0 3.7 ± 3.7 

Ακετυλένιο 
2.1 ± 1.3 3.2 ± 3.2 5.7 ± 5.1 

Iso-πεντάνιο 
3.6 ± 3.7 5.4 ± 5.5 6.1 ± 5.6 

n-πεντάνιο 
0.7 ± 0.8 1.2 ± 1.4 1.5 ± 1.6 

Ισοπρένιο 
0.8 ± 0.7 1.1 ± 1.0 1.6 ± 1.7 

Βενζόλιο 
0.2 ± 0.2 0.4 ± 0.4 0.5 ± 0.7 
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Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι πως δεν είναι επιστημονικά ορθό να συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα μας με τις παλαιότερες έρευνες διότι οι περίοδοι δειγματοληψίας είναι διαφορετικές. Πιο 

συγκεκριμένα, η δική μας έρευνα ξεκινά στα μέσα του φθινοπώρου και εκτείνεται έως και τον χειμώνα, 

ενώ οι προηγούμενες μελέτες είναι κατά βάση καλοκαιρινές. Όπως έδειξαν και οι  Liakakou et al. (2009) 

για άλλη περιοχή της Ελλάδας (Φινοκαλιά, Κρήτη), οι συγκεντρώσεις και οι συμπεριφορά των NMHCs 

είναι διαφορετική κάθε εποχή.  

Ακόμη, σε τρεις από τις πέντε μελέτες (Moschonas et al. 2001, Klemm et al. 1998, Moschonas 

and Glavas 2000) οι δειγματοληψίες έγιναν σε κάνιστρα και o αριθμός των δειγμάτων που συλλέχθηκαν 

ήταν πολύ μικρός, με αποτέλεσμα μικρή επαναληψιμότητα και περιορισμένα δεδομένα. Εντούτοις, θα 

γίνει μία προσπάθεια σύγκρισης τους.  

Από τις συγκρίσεις των μέσων επιπέδων μεταξύ των μελετών των Moschonas et al.(2001), 

Klemm et al. (1998) και Moschonas and Glavas (2000) με τις παρούσες μετρήσεις προκύπτει πως σήμερα 

ανιχνεύονται υψηλότερες συγκεντρώσεις NMHCs σχετικά με το παρελθόν, όπου σε μερικές ενώσεις 

όπως το ισοπεντάνιο παρατηρείται εννιαπλασιασμός του μέσου όρου, ο οποίος θα μπορούσε να συνδεθεί 

με τις πηγές εκπομπών υδρογονανθράκων. Από τις συγκρίσεις των μέσων όρων μεταξύ των μελετών των 

Rappenglück et al. (1998 και 1999) με τις μετρήσεις μας προκύπτει πως οι συγκεντρώσεις των μελετών 

αυτών είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που μετρώνται στην παρούσα έρευνα. Εντούτοις, και σε αυτήν 

την περίπτωση δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στη σύγκριση για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν 

και παραπάνω, με εξαίρεση ότι ο τρόπος δειγματοληψίας είναι παρόμοιος με τον δικό μας. Επιπλέον, με 

δεδομένο ότι οι NMHCs προέρχονται κυρίως από καύσεις καυσίμων (περισσότερα στην ενότητα 

«Εισαγωγή») μπορούμε να υποθέσουμε πως στα 15 και πλέον χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ των 

μελετών αυτών και της δικής μας, άλλαξε σημαντικά η ποιότητα των καυσίμων και η λειτουργία των 

μηχανών στα οχήματα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν σημαντικές μειώσεις των NMHCs στις 

εκπομπές καυσίμων.   

Συνεπώς, με την παρούσα εργασία καλύφθηκε ένα κενό σε φθινοπωρινές-χειμερινές μετρήσεις 

για NMHCs στην Αθήνα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με προσθήκη νέων ενώσεων προς ανάλυση, με 

σκοπό την ολοκληρωμένη μελέτη τους ανά εποχή,  τη συμπλήρωση των γνώσεων γύρω από τη χημεία 

τους στην ατμόσφαιρα της Αθήνας και την αποτελεσματική σύγκριση τους με παρόμοια αποτελέσματα 

είτε προγενέστερων μελετών είτε άλλων περιοχών και άλλων υποβάθρων ρύπανσης. 
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Πίνακας 4 - 4 Αποτελέσματα άλλων μελετών και Θησείου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015) –Μέσοι όροι συγκεντρώσεων NMHCs σε ppb. 

 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ (ppb) 

NMHC 1 (1998)  2 (2001)  3 (1998)  4 (1999)  5 (1996)  Θησείο, Αθήνα (2015) 

Δειγματολη

ψία 

Ανά 20min  / 24h Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / 12:20μ.μ 

Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / Πρωί 

Ανά 20min  / 24h Δειγματοληψία σε 

Κάνιστρα / Πρωί 

Ανά 20min  / 24h 

Περίοδος 

Δειγματολη

ψίας 

20 Αυγούστου –  

20 Σεπτεμβρίου 

1994 (Πατησίων) 

 13 Ιουνίου 1997 

(Αρχαία Αγορά) 

8 Σεπτέμβριος 

1994 

30 Μαΐου –  

16 Ιουνίου 1996 

(Τατόι) 

09-12 Ιουνίου 1993 

06-07 & 09-10 

Μαΐου, 07-09 & 11 

Ιουλίου 1994 

(Αρχαία Αγορά) 

16 

Οκτωβρίου- 

31 

Δεκεμβρίου 

2015 

(Θησείο) 

NWB WB 

Αιθάνιο   4.3  ΔΑ 7.62 5.91 14.34 

Αιθυλένιο   3.0  ΔΑ 5.45 3.83 10.46 

Προπάνιο  0.39 1.6  1.2 3.20 2.05 6.81 

Προπένιο  0.23 0.42  3.9 1.86 0.95 4.5 

iso-

βουτάνιο 

 0.59 0.29  1.1 2.50 1.42 5.14 

n-βουτάνιο 
12.4 (μαζί με 1-

βουτένιο) 

1.64 0.47 0.19 (μαζί με 1-

βουτένιο) 

2.1 2.81 1.69 5.77 

Ακετυλένιο   0.96   4.00 2.49 8.41 

Iso-

πεντάνιο 

26.3 1.78 0.165 0.93 11.7 5.33 3.5 9.19 

n-πεντάνιο 

14.2 (μαζί με 2-

μέθυλο-1-

βουτένιο) 

0.69 0.018 0,27  (μαζί με 2-

μέθυλο-1-

βουτένιο) 

4.2 1.23 0.73 2.32 

Ισοπρένιο 

 0.21 <0.005 3,18 (μαζί με 

trans-2-πεντένιο 

& cis-2-πεντένιο) 

 1.25 0.8 2.56 

Βενζόλιο 11.7 0.46 0.28 2,12 5.0 1.58 1.32 2.65 
1 Rappenglück et al. 1998.  2 Moschonas et al.2001.  3 Klemm et al.1998.  4 Rappenglück et al. 1999. 5Moschonas and Glavas 2000. 

ΔΑ: Δεν ανιχνεύτηκε 
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4.1.3 Σύγκριση με το Παρίσι, Γαλλία. 

Είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τις συγκεντρώσεις των NMHCs της Αθήνας που μετρήθηκαν 

στην παρούσα εργασία με αντίστοιχες άλλων πόλεων. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουμε επιπλέον 

πληροφορίες ώστε να αξιολογηθεί αποτελεσματικά το επίπεδο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τους 

NMHCs. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε το Παρίσι (Γαλλία), καθώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

άρα ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί και στόχοι ως προς τους NMHCs, και ακόμη οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν με τα ίδια μηχανήματα. Η σύγκριση συνοψίζεται στην εικόνα που ακολουθεί 

(Έικόνα 4.5) . 

 

Εικόνα 4.5. Μέσο μηνιαίο επίπεδο NMHCs και τυπική απόκλιση για το Παρίσι (μπλε) και την Αθήνα (πορτοκαλί). Οι τιμές 

συγκεντρώσεων δίνονται σε ppb 

 

Από την εικόνα παρατηρούμε πως συγκριτικά με το Παρίσι, οι συγκεντρώσεις των NMHCs στην 

Αθήνα είναι μεγαλύτερες, ακόμη και τριπλάσιες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει πως 

στην Αθήνα έχουμε πιθανώς διαφορετικές και περισσότερο έντονες πηγές NMHCs ή έχουμε εντονότερη 

συσσώρευση και ανακύκλωση των ρύπων, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν σε μελλοντική εργασία.   
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4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των NMHCs 

4.2.1 Χρόνοι ζωής των NMHCs 

Για την παρούσα εργασία δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τους χρόνους ζωής των 

NMHCs. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται βιβλιογραφικά δεδομένα προκειμένου να γίνει μια 

εκτίμηση της επίδρασης του χρόνου ζωής στο επίπεδο των ενώσεων. Σύμφωνα με τους Liakakou et al., 

2007 & 2009, η απομάκρυνση των NMHCs μέσω αντιδράσεων με  τις ΝΟ3˙ και με το όζον O3 απαιτούν 

από πολλές μέρες έως και πολλά χρόνια, συνεπώς η κύρια αντίδραση απομάκρυνσης τους είναι από την 

αντίδρασή τους με τις ρίζες ˙OH, όπου οι χρόνοι ζωής τους είναι από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες. 

Από την ίδια εργασία λαμβάνονται οι τιμές της συγκέντρωσης των ριζών ˙OH ως 3.9x10
6
 molecules cm

-3
, 

οι οποίες υπολογίστηκαν με το μοντέλο του χημικού κουτιού (Liakakou et al., 2007). Επειδή δεν γίνονται 

μετρήσεις ˙OH στην Ελλάδα, η τιμή αυτή θεωρείται αντιπροσωπευτική της Ανατολικής Μεσογείου.  Οι 

χρόνοι ζωής των υπό μελέτη NMHCs συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4-6 και Εικόνα 

4.7.). Παρατηρούμε ότι στα αλκάνια ο χρόνος ζωής μειώνεται με αύξηση του αριθμού των ανθράκων στο 

μόριο. Το ίδιο συμβαίνει και στα αλκένια, όμως γενικά ο χρόνος ζωής τους είναι πολύ μικρός λόγω και 

επιπλέον αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν λόγω του διπλού δεσμού. 

 

Πίνακας 4-6 Χρόνοι ζωής NMHCs λόγω κατανάλωσης από αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου ( ˙OH). 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ τΟΗ 

Αιθάνιο 17.0 d 

Αιθυλένιο 11.9 h 

Προπάνιο 3.9 d 

Προπένιο 3.8 h 

iso-Βουτάνιο 2.0 d 

n-Βουτάνιο 1.8 d 

Ακετυλένιο 4.2 d 

iso-Πεντάνιο 1.2 d 

n-Πεντάνιο 1.1 d 

Ισοπρένιο 1.2 h 

Βενζόλιο 3.5 d 
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Εικόνα 4.7. Μέσος χρόνος ζωής των NMHCs στην ατμόσφαιρα. Οι τιμές δίνονται σε μέρες. 

 

Οι παραπάνω τιμές αποτελούν έναν μέσο χρόνο ζωής. Από τους Liakakou et al.(2007 & 2009) 

και Arsene et al.(2007) λαμβάνουμε επίσης την εποχική τάση της διακύμανσης των ριζών ΟΗ. Την 

άνοιξη και το καλοκαίρι η συγκέντρωση των ριζών OH αυξάνεται σταδιακά έως ότου η τιμή 

διπλασιαστεί (λόγω φωτοχημείας) συνεπώς αναμένουμε υποδιπλασιασμό του χρόνου ζωής των NMHCs, 

δηλαδή γρηγορότερη κατανάλωσή τους. Αντίθετα, τον χειμώνα, η συγκέντρωση των ριζών OH είναι 

πολύ χαμηλή, με τη χαμηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσης να είναι σχεδόν υποδιπλάσια της μέσης 

συγκέντρωσης, άρα περιμένουμε διπλάσιο χρόνο ζωής για τους NMHCs, δηλαδή μεγαλύτερη παραμονή 

τους στην ατμόσφαιρα. 

 

4.2.2 Επίδραση των υφιστάμενων μετεωρολογικών συνθηκών στο επίπεδο των NMHCs. 

Εκτός από τις αντιδράσεις με τις ρίζες OH, οι συγκεντρώσεις των NMHCs στην ατμόσφαιρα 

επηρεάζονται και από μετεωρολογικούς παράγοντες. Η εξάρτηση της συγκέντρωσης από την ταχύτητα 

του ανέμου αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 4.8). Η συσχέτιση περιγράφεται από 

μία εξίσωση υπερβολής, δηλαδή όσο αυξάνεται η ταχύτητα μειώνονται οι συγκεντρώσεις και 

αντίστροφα, γεγονός που υποδεικνύει την επίδραση τοπικών πηγών στο επίπεδο των υδρογονανθράκων. 

Αντίθετα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων το επίπεδο του βουτανίου φθίνει υποβιβάζοντας τον ρόλο της 

μεταφοράς.   
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Εικόνα 4.9. Συσχέτιση της ταχύτητας του ανέμου και του n-Βουτανίου για τον μήνα Δεκέμβριο. 

 

Επιπρόσθετα, η εξάρτηση των συγκεντρώσεων των NMHCs από τους ανέμους που πνέουν στην 

περιοχή διακρίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 4.10). Όσον αφορά τη διεύθυνση του ανέμου 

στις 0
ο
 αντιστοιχεί ο Βορράς, στις 90

ο
 η Ανατολή, στις 180

ο
 ο Νότος και στις 270

ο
 η Δύση. 

 

 

y = 5x-1 

0 

5 

10 

15 

20 

1 3 5 7 9 11 13 

n
-Β

ο
υ

τά
νι

ο
 (

p
p

b
) 

Ταχύτητα ανέμου (m/s) 

0 

2 

4 

6 
Β 

Β
Α 

A 

Ν
Α 

N 

Ν
Δ 

Δ 

Β
Δ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Β 

ΒΑ 

A 

ΝΑ 

N 

ΝΔ 

Δ 

ΒΔ 

0 

10 

20 

30 

40 

50 
Β 

ΒΑ 

A 

ΝΑ 

N 

ΝΔ 

Δ 

ΒΔ 

α) n-Βουτάνιο β) Ταχύτητα του ανέμου 

γ)  %συχνότητα 



33 
 

Εικόνα 4.10.  .Ροδογράμματα (α) της μέσης συγκέντρωσης του n-Βουτανίου, (β) της μέσης ταχύτητας του ανέμου και 

(γ) της % συχνότητας των ανέμων ανά διεύθυνση για τον μήνα Δεκέμβριο. 

 

Από τα προηγούμενα γραφήματα παρατηρείται ότι τον μήνα Δεκέμβριο, υψηλότερη συχνότητα 

εμφάνισης είχαν οι Βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι είχαν υψηλές ταχύτητες. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις NMHCs παρατηρούνται όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι χαμηλή, με διεύθυνση Βόρεια 

έως Νοτιοανατολική. Αντιθέτως, χαμηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται όταν φυσούν άνεμοι 

δυτικής προέλευσης (ΒΔ, Δ, ΝΔ) παρόλο που η ταχύτητα των ανέμων αυτών είναι χαμηλή. Από τη 

βιβλιογραφία (Ενότητα 2.1) γνωρίζουμε ότι η ατμόσφαιρα των Αθηνών «καθαρίζει» με τους 

Βορειοδυτικούς ανέμους λόγω του ανοίγματος προς στη θάλασσα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 

ανέμους, εγκλωβίζουν τους ρύπους στην πόλη λόγω των κορυφών που την περιβάλλουν κατά τη φορά 

πνοής των ανέμων.  

Από τη συσχέτιση της βροχόπτωσης με τις συγκεντρώσεις του n-Βουτανίου, δεν φαίνεται να 

υπάρχει σημαντική συμβολή της στη μείωση των επιπέδων των NMHCs, αφενός διότι δεν σημειώθηκαν 

αρκετά επεισόδια βροχής και αφ’ ετέρου επειδή τα οργανικά αυτά μόρια δεν είναι πολύ διαλυτά στο 

νερό. 

 

4.2.3 Διακύμανση των NMHCs σε σχέση με το ύψος του στρώματος ανάμειξης. 

Από τα δεδομένα του νεφοϋψομέτρου διαπιστώνεται ότι όταν το στρώμα ανάμειξης είναι σε 

χαμηλό ύψος και υπάρχουν ρύποι εγκλωβισμένοι στα 100-200 m, η ατμόσφαιρα είναι ρυπασμένη και 

αναμένουμε υψηλές συγκεντρώσεις NMHCs. Όντως, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.11, τις ώρες που 

αυξάνονται οι NMHCs, το στρώμα ανάμειξης είναι σε χαμηλό. Αντιθέτως, όταν το στρώμα ανάμειξης 

βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος (500m έχουμε χαμηλές συγκεντρώσεις NMHCs..  Το ίδιο μοτίβο 

παρατηρείται και στο προφίλ μίας καθαρής μέρας. Πιο συγκεκριμένα, όταν δεν υπάρχουν ρύποι σε 

χαμηλό ύψος, αναμένουμε και χαμηλές συγκεντρώσεις NMHCs όπως και διαπιστώνεται από τη 

διακύμανση των ενώσεων. Όμως το βράδυ της ίδιας μέρας που παρατηρείται η συγκέντρωση ρύπων στα 

100m, παρατηρούμε ότι αυξάνεται και η συγκέντρωση των NMHCs.  

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ του 

ύψους του στρώματος ανάμειξης και της συγκέντρωσης των NMHCs. Ειδικότερα παρατηρείται πως ένα 

στρώμα ανάμειξης που εκτείνεται σε χαμηλά ύψη συνδέεται και με υψηλές συγκεντρώσεις NMHCs. 
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Εικόνα 4.11 Στα αριστερά παρουσιάζεται η κατανομή από νεφοϋψόμετρο για μία ρυπασμένη μέρα (25/12/2015) και στα δεξιά 

για μία καθαρή μέρα (27/12/2015) καθώς και σύγκριση με τις συγκεντρώσεις των n-βουτάνιο και ακετυλένιο των αντίστοιχων 

ημερομηνιών. Τα πλαίσια υποδεικνύουν τις ώρες της μέρας που συνδέονται με χαμηλά ύψη ανάμειξης  και υψηλές 

συγκεντρώσεις NMHCs. 

 

4.3 Διερεύνηση του ρόλου της καύσης ξύλου στην αύξηση των συγκεντρώσεων τον Δεκέμβριο 

4.3.1 Περίοδος καύσης ξύλου (wb) και μη-καύσης ξύλου (nwb) 

Στην προηγούμενη ενότητα 4.1 παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των NMHCs αυξάνονται 

τον Δεκέμβριο, όπου μεγάλη συνεισφορά ενδέχεται να έχει η καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση. Για να 

μελετήσουμε το φαινόμενο αυτό, είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την περίοδο δειγματοληψίας σε 

περίοδο καύσης ξύλου (wood burning – wb) και μη καύσης ξύλου (no-wood burning – nwb). Σε γενικές 

γραμμές κατά την καύση ξύλου αυξάνονται οι εκπομπές μαύρου άνθρακα από καύση ξύλου (ΒCwb) και 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Συνεπώς από την συνδιακύμανση των δυο αυτών δεικτών καύσης 
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(Εικόνα 4.12) μπορούν να εξαχθούν οι μέρες κατά τις οποίες παρατηρούνται οι καύσεις βασιζόμενοι στις 

υψηλές συγκεντρώσεις ΒCwb και CO. Οι μέρες αυτές στο διάγραμμα βρίσκονται σε πλαίσιο. Λόγω 

απουσίας δεδομένων για τον BC τον Νοέμβριο, ο διαχωρισμός θα γίνει μεταξύ του Οκτωβρίου και του 

Δεκεμβρίου. 

 

Εικόνα 4.12 Διάγραμμα του CO και του BCwb ως προς τον χρόνο δειγματοληψίας στο Θησείο για τον μήνα Δεκέμβριο 2015. Οι 

ημερομηνίες που βρίσκονται στο πλαίσιο υποδεικνύουν την επιλογή τους ως wb περιόδου.  

 

Η περίοδος wb περιλαμβάνει συγκεκριμένες μέρες του Δεκεμβρίου, ενώ η nwb περίοδος 

περιλαμβάνει όλο τον μήνα Οκτώβριο και ορισμένες μέρες του Δεκεμβρίου. Την περίοδο καύσης ξύλου 

(wb) αποτελούν οι ακόλουθες ημερομηνίες: 6/12 12:30 - 8/12 12:30,   12/12 17:00- 16/12 10:30,    18/12 

17:00- 26/12 05:00,   27/12 17:00- 29/12 12:00. Η περίοδος μη-καύσης ξύλου (nwb) αποτελείται από τον 

μήνα Οκτώβριο καθώς και τις ημερομηνίες: 1/12-6/12 12:00,     8/12 13:00- 12/12 16:30,      16/12 11:00- 

18/12 16:30,   26/12 05:30 - 27/12 16:30. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των NMHCs για την wb και 

nwb περίοδο παρατίθενται στον πίνακα 4-13 και απεικονίζονται στην εικόνα 4.14. 

 

Πίνακας 4-13. Μέσοι όροι συγκεντρώσεων NMHCs και % αποκλίσεις για τις συνολικές περιόδους wb και nwb 
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ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ NMHCs ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ wb και nwb 

ΕΝΩΣΗ wb Συνολικά (ppb) Τυπική 

απόκλιση (±) 

nwb Συνολικά (ppb) Τυπική 

απόκλιση (±) 

Αιθάνιο 14.3 9.4 5.9 2.9 
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Εικόνα 4.14. Μέσοι όροι συγκεντρώσεων NMHCs και % αποκλίσεις για τις συνολικές περιόδους wb και nwb Οι τιμές δίνονται 

σε ppb 

 

Για καλύτερη ανάλυση των δεδομένων, κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιόδους χωρίζεται 

σε εργάσιμες μέρες (work days – wd) και αργίες (holidays – hd)., ενώ οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων 

των NMHCs για τις εργάσιμες μέρες και αργίες των περιόδων παρατίθενται στον πίνακα 4-15. Ακόμη 

παρατίθενται και οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών.  
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Αιθυλένιο 10.5 7.6 3.8 3.5 

Προπάνιο 6.8 4.7 2.1 1.8 

Προπένιο 4.5 4.2 0.9 1.2 

iso-βουτάνιο 5.1 3.8 1.4 1.6 

n-Βουτάνιο 5.8 4.0 1.7 1.8 

Ακετυλένιο 8.4 5.9 2.5 1.7 

Iso-πεντάνιο 9.2 5.8 3.5 3.5 

n-πεντάνιο 2.3 1.9 0.7 0.8 

Ισοπρένιο 2.6 2.0 0.8 0.7 

Βενζόλιο 2.7 1.8 1.3 0.7 
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Πίνακας 4-15. Μέσοι όροι συγκεντρώσεων NMHCs και % αποκλίσεις για τις εργάσιμες και αργίες των περιόδων wb και nwb. 

 

 

  

 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ NMHCs ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ wb και nwb 

ΕΝΩΣΗ 
wb Εργάσιμες 

(ppb) 

Τυπική 

απόκλιση 

(±) 

nwb Εργάσιμες 

(ppb) 

Τυπική 

απόκλιση 

(±) 

wb Αργίες 

(ppb) 

Τυπική 

απόκλιση 

(±) 

nwb Αργίες 

(ppb) 

Τυπική 

απόκλιση 

(±) 

Αιθάνιο 14.6 9.3 5.8 2.9 13.9 9.5 5.9 2.4 

Αιθυλένιο 10.7 7.5 3.9 3.5 10.0 7.8 3.6 3.2 

Προπάνιο 7.2 4.8 2.0 1.8 6.1 4.5 2.0 1.6 

Προπένιο 4.7 4.3 1.0 1.2 4.1 4.0 0.8 1.1 

iso-βουτάνιο 5.7 3.9 1.5 1.6 4.1 3.3 1.2 1.4 

n-Βουτάνιο 6.3 4.1 1.7 1.8 4.8 3.7 1.5 1.6 

Ακετυλένιο 9.2 6.3 2.5 1.6 6.9 4.9 2.5 1.5 

Iso-πεντάνιο 10.3 5.8 3.7 3.6 7.5 5.2 2.9 3.0 

n-πεντάνιο 2.7 2.1 0.8 0.8 1.7 1.4 0.6 0.7 

Ισοπρένιο 2.9 2.1 0.8 0.7 1.9 1.5 0.7 0.6 

Βενζόλιο 2.7 1.8 1.3 0.7 2.5 1.8 1.3 0.6 
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Από τους μέσους όρους των ενώσεων είναι φανερό πως την περίοδο wb οι συγκεντρώσεις των 

ενώσεων αυξάνονται από 50% έως και 70% τις εργάσιμες μέρες, ενώ τις αργίες τα ποσοστά είναι λίγο 

μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά. Παράλληλα, η τυπική απόκλιση αυξάνεται την περίοδο wb και 

περισσότερο τις εργάσιμες μέρες. 

Την nwb περίοδο δεν παρατηρούμε μεγάλες τυπικές αποκλίσεις στις συγκεντρώσεις ούτε τις 

εργάσιμες, ούτε τις αργίες. Αντιθέτως, την wb περίοδο παρατηρούνται μεγάλες τυπικές αποκλίσεις τόσο 

τις εργάσιμες όσο και τις αργίες. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η διαφορά στις δύο περιόδους είναι η 

συνεισφορά της καύσης ξύλου, οδηγούμαστε σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται 

στην συνεισφορά της καύσης ξύλου στις συγκεντρώσεις, η οποία λαμβάνει χώρα το βράδυ σύμφωνα με 

τον ημερήσιο κύκλο του BCwb που παρατίθεται στην επόμενη ενότητα. 

 

4.3.2 Ημερήσια Διακύμανση NMHCs 

Με βάση τις προηγούμενες ημερομηνίες, εξάγεται η ημερήσια διακύμανση για κάθε NMHC για 

τις περιόδους wb και nwb. Παρατίθενται και οι αντίστοιχοι ημερήσιοι κύκλοι για τον μαύρο άνθρακα με 

προέλευση από καύση ξύλου  (Black Carbon wood burning fraction / BCwb) και καύση ορυκτών 

καυσίμων (Black Carbon fossil fuel fraction / BCff), όπως επίσης και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). 

Τα διαγράμματα των ημερήσιων κύκλων προκύπτουν από τον μέσο όρο των συγκεντρώσεων των 

ενώσεων για κάθε μισάωρο της μέρας (xx:00 και xx:30) ως προς το μισάωρο αυτό, για τις επιλεγμένες 

περιόδους και παρατίθενται στην εικόνα 4.16. 
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Εικόνα 4.16. Οι ημερήσιοι κύκλοι NMHCs, BCwb, BCff  και CO για wb και nwb περίοδο.  

 

Από τους ημερήσιους κύκλους για κάθε μήνα παρατηρούμε ότι όλους τους μήνες υπάρχει ένα 

πρωινό μέγιστο μεταξύ 08:00 και 11:00 π.μ και ένα ευρύ ελάχιστο από τις 12:00 έως τις 17:00 μ.μ, το 

οποίο είναι υψηλότερο κατά τη περίοδο wb σε κάθε περίπτωση. Από τις 18:00 μ.μ οι συγκεντρώσεις των 

NMHCs αυξάνονται ξανά, προσεγγίζουν το μέγιστο το βράδυ και μετά τα μεσάνυχτα σταδιακά φθίνουν 

έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη διακρίνεται έντονα το γεγονός ότι την περίοδο wb οι συγκεντρώσεις 

αυξάνονται πάρα πολύ. Οι συγκεντρώσεις του νυχτερινού μεγίστου τετραπλασιάζονται (του προπενίου 

εξαπλασιάζονται), ενώ τριπλάσιες είναι και οι συγκεντρώσεις του πρωινού μεγίστου. 

Ο ημερήσιος κύκλος για τον BCwb δείχνει ένα ευρύ ελάχιστο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως 

τις 6 μ.μ, δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μετά τις 6 μ.μ παρατηρείται ραγδαία αύξηση της 

συγκέντρωσης ως τις 1π.μ οπότε και αυξάνεται η χρήση ξύλου ως καύσιμο σε οικιακά συστήματα 

θέρμανσης. Έπειτα από αυτό το νυχτερινό μέγιστο οι συγκεντρώσεις των NMHCs μειώνονται ξανά μέχρι 

τις 6 π.μ.  Οι ημερήσιοι κύκλοι για τον BCff δείχνουν ένα πρωινό μέγιστο αποδιδόμενο στην κίνηση των 

οχημάτων τις ώρες αιχμής και ένα ευρύ νυχτερινό μέγιστο με δυο χαρακτηριστικές κορυφές από τις 

22:00 έως τα μεσάνυχτα, επίσης λόγω χρήσης ορυκτών καυσίμων σε συστήματα θέρμανσης. 

Την περίοδο wb όπως ήταν αναμενόμενο αυξάνονται πολύ και οι συγκεντρώσεις των CO, BCwb 

και BCff. Πιο συγκεκριμένα, για το CO το πρωινό μέγιστο τριπλασιάζεται ενώ το βραδινό 

πενταπλασιάζεται, για τον BCwb το βραδινό μέγιστο οκταπλασιάζεται, ενώ για τον BCff το πρωινό 

μέγιστο τετραπλασιάζεται και το βραδινό μέγιστο εξαπλασιάζεται.  
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Συγκρίνοντας την τάση των ημερήσιων κύκλων των NMHCs με τις αντίστοιχες των BCff και 

BCwb παρατηρούμε ότι η πρωινή κορυφή ταυτίζεται με εκείνη του BCff, ενώ η νυχτερινή κορυφή έχει την 

ίδια τάση με τον BCff και BCwb. Συνεπώς μπορούμε να πούμε πως τόσο η καύση ορυκτών καυσίμων όσο 

και ξύλου συνιστούν πηγές των NMHCs 

Οι ημερήσιοι κύκλοι των αργιών και των εργάσιμων ημερών κάθε περιόδου δεν έχουν μεγάλη 

διαφορά σε σχέση με τους ημερήσιους κύκλους συνολικά για κάθε περίοδο όπως φαίνεται στην εικόνα 

4.17, για αυτό και δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την εργασία. 

 

 

Εικόνα 4.17. Κοινή διακύμανση των ημερήσιων κύκλων των NMHCs συνολικά για τις nwb και wb, καθώς και των εργάσιμων 

ημερών (wd) και αργιών (hd) κάθε περιόδου. 

  

4.3.3 Μηνιαίες ημερήσιες διακυμάνσεις των NMHCs σε σχέση με την ύπαρξη καύσεων. 

Για καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της καύσης ξύλου στις συγκεντρώσεις θα παρατεθούν οι 

ημερήσιες διακυμάνσεις των επιλεγμένων NMHCs στην εικόνα 4.18. Στα αριστερά είναι οι μηνιαίες 

ημερήσιες διακυμάνσεις, ενώ στα δεξιά παρατίθενται οι ημερήσιες διακυμάνσεις των ημερών του 

Δεκεμβρίου που ανήκουν στις wb και nwb περιόδους. 
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Εικόνα 4.18. Μηνιαίες ημερήσιες διακυμάνσεις NMHCs, CO, BCwb και BCff στα αριστερά και στα δεξιά ο μήνας Δεκέμβριος 

χωρισμένος σε wb και nwb ημέρες. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.3.2 παρατηρούμε ότι όλους τους μήνες υπάρχει ένα 

πρωινό μέγιστο μεταξύ 08:00 και 11:00 π.μ και ένα ευρύ ελάχιστο από τις 12:00 έως τις 17:00 μ.μ, το 

οποίο παραμένει σε παραπλήσια επίπεδα συγκεντρώσεων και τους τρεις μήνες. Από τις 18:00 μ.μ οι 

συγκεντρώσεις των NMHCs αυξάνονται ξανά, προσεγγίζουν τα μέγιστο το βράδυ και μετά τα μεσάνυχτα 

σταδιακά φθίνουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες.  

 Το νυχτερινό αυτό μέγιστο διαφέρει σε κάθε μήνα. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο το 

νυχτερινό μέγιστο είναι ασθενές και χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με το πρωινό μέγιστο. Το 

Νοέμβριο, παρατηρείται αύξηση των συγκεντρώσεων γενικότερα αλλά και ενίσχυση του νυχτερινού 

μέγιστου σε σχέση με τον Οκτώβριο, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο έως και ισοδύναμο του 

πρωινού μεγίστου. Εντούτοις τον Δεκέμβριο, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων, του 

πρωινού μεγίστου αλλά και του νυχτερινού μεγίστου, οι συγκεντρώσεις του οποίου είναι μεγαλύτερες της 

πρωινής κορυφής. Ακόμη, στις περισσότερες ενώσεις παρατηρείται μία μικρή μετατόπιση του πρωινού 

μεγίστου στις 09:30 π.μ. τον Δεκέμβριο. 

Οι ημερήσιοι κύκλοι για τον BCwb δείχνουν ότι τον μήνα Οκτώβριο ο BC είχε σχεδόν μηδενική 

προέλευση από καύση βιομάζας, ενώ η συγκέντρωσή του BCwb σχεδόν πενταπλασιάζεται τον Δεκέμβριο, 

αλλά μόνο τις νυχτερινές ώρες. Οι ημερήσιοι κύκλοι για τον BCff δείχνουν ένα πρωινό μέγιστο και ένα 

ευρύ νυχτερινό μέγιστο με δυο χαρακτηριστικές κορυφές από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα. Επιπλέον, 

παρατηρούνται χαμηλότερες συγκεντρώσεις για το μήνα Οκτώβριο, και σχεδόν διπλάσιες συγκεντρώσεις 

τον Δεκέμβριο για το πρωινό μέγιστο και τριπλάσιες για το νυχτερινό μέγιστο. Συγκρίνοντας την τάση 

των ημερήσιων κύκλων των NMHCs με τις αντίστοιχες των BCff και BCwb παρατηρούμε ότι η πρωινή 

κορυφή ταυτίζεται με εκείνη του BCff, ενώ η νυχτερινή κορυφή έχει την ίδια τάση με τον BCff και BCwb. 

Από τους ημερήσιους κύκλους του Δεκεμβρίου δεν παρατηρείται κάτι διαφορετικό από όσα ήδη  

αναφέρθηκαν για τα μέγιστα και τα ελάχιστα των ημερήσιων κύκλων των NMHCs. Παρόλα αυτά είναι 

αξιοθαύμαστη η μεγάλη διαφορά των συγκεντρώσεων μέσα στον ίδιο μήνα τις μέρες που μπορεί να 

παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο της καύσης ξύλου, λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Πιο 

συγκεκριμένα, τις wb ημέρες παρατηρείται τετραπλασιασμός των συγκεντρώσεων στην νυχτερινή 

κορυφή (ακόμη και πενταπλασιασμός, όπως στο αιθάνιο), ενώ και η πρωινή κορυφή τριπλασιάζεται σε 

σχέση με τις nwb ημέρες.  

 

4.3.4 Συσχετίσεις NMHCs με CO, BCwb και BCff. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι συσχετίσεις των NMHCs με CO, BCwb και BCff.  
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Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων αυτών παρατίθενται σε δυο ξεχωριστούς πίνακες που 

αφορούν τις εργάσιμες μέρες (πίνακας 4-19) και τις αργίες (πίνακας 4-20) των wb και nwb περιόδων. Σε 

αυτό το σημείο καλό είναι να αναφέρουμε πως παραθέτουμε και τη συσχέτιση των NMHCs με BCwb τη 

nwb περίοδο, ενώ όπως έχει αναφερθεί οι συγκεντρώσεις του είναι πολύ μικρές, για να παρατηρηθεί 

καλύτερα η αλλαγή στη wb περίοδο, αλλά και να μελετηθεί η επιρροή στο αιθάνιο, που φαίνεται να έχει 

καλή συσχέτιση με αυτόν και τη nwb περίοδο. 

Πίνακας 4-19. Κλίση και συντελεστής συσχέτισης NMHC με BCff , ΒCwb και CO για εργάσιμες μέρες. 

Κλίση ευθείας συσχέτισης NMHCs για εργάσιμες μέρες 

ΕΝΩΣΗ (ppb) ΒCff (μg/m
3
) ΒCwb (μg/m

3
) CO (ppb) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
wb (R

2
) nwb (R

2
) wb (R

2
) nwb (R

2
) wb (R

2
) nwb (R

2
) 

Αιθάνιο 1.5 (0.53) 1.1 (0.41) 2.6 (0.78) 4.2 (0.68) 0.01 (0.57) 0.01 (0.56) 

Αιθυλένιο 1.3 (0.66) 2.1 (0.77) 1.9 (0.69) 4.4 (0.43) 0.01 (0.52) 0.01 (0.62) 

Προπάνιο 0.8 (0.63) 0.9 (0.61) 1.2 (0.60) 2.2 (0.47) 0.004 (0.52) 0.01 (0.63) 

Προπένιο 0.8 (0.66) 0.6 (0.65) 1.2 (0.75) 1.6 (0.57) 0.003 (0.53) 0.003 (0.63) 

iso-βουτάνιο 0.7 (0.73) 0.9 (0.76) 0.8 (0.43) 1.7 (0.32) 0.003 (0.41) 0.005 (0.61) 

Βουτάνιο 0.8 (0.72) 1 (0.76) 0.9 (0.45) 1.8 (0.29) 0.003 (0.44) 0.005 (0.60) 

Ακετυλένιο 1.2 (0.74) 0.8 (0.65) 1.4 (0.50) 2 (0.47) 0.005 (0.45) 0.005 (0.55) 

iso-πεντάνιο 1.1 (0.64) 2.2 (0.79) 1.1 (0.38) 3.2 (0.21) 0.004 (0.40) 0.01 (0.56) 

Πεντάνιο 0.4 (0.76) 0.5 (0.80) 0.4 (0.38) 0.7  (0.26) 0.001 (0.37) 0.002 (0.57) 

Ισοπρένιο 0.4 (0.72) 0.4 (0.71) 0.4 (0.40) 0.7  (0.26) 0.001 (0.38) 0.002 (0.56) 

Βενζόλιο 0.3 (0.64) 0.3 (0.62) 0.5 (0.58) 0.7 (0.43) 0.002 (0.49) 0.002 (0.61) 

 

Πίνακας 4-20. Κλίση και συντελεστής συσχέτισης NMHC με BCff , ΒCwb και CO για αργίες. 

Κλίση ευθείας συσχέτισης NMHCs για αργίες 

ΕΝΩΣΗ 

(ppb) 
ΒCff (μg/m

3
) ΒCwb (μg/m

3
) CO (ppb) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
wb (R

2
) nwb (R

2
) wb (R

2
) nwb (R

2
) wb (R

2
) nwb (R

2
) 

Αιθάνιο 2.4 (0.69) 1.5 (0.5) 2.4 (0.85) 3.2 (0.64) 0.01 (0.61) 0.01 (0.73) 

Αιθυλένιο 2.1 (0.76) 2.4 (0.75) 2 (0.86) 3.6 (0.45) 0.008 (0.53) 0.01 (0.83) 
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Προπάνιο 1.1 (0.66) 1.2 (0.71) 1 (0.68) 1.7 (0.36) 0.005 (0.62) 0.01 (0.86) 

Προπένιο 1 (0.72) 0.9 (0.74) 1 (0.85) 1.5 (0.6) 0.004 (0.59) 0.005 (0.85) 

iso-βουτάνιο 0.8 (0.69) 1 (0.73) 0.7 (0.63) 1.2 (0.26) 0.003 (0.58) 0.005  (0.8) 

Βουτάνιο 0.9 (0.69) 1.2 (0.74) 0.8 (0.64) 1.5 (0.28) 0.004 (0.59) 0.007 (0.83) 

Ακετυλένιο 1.3 (0.74) 0.9 (0.49) 1.2 (0.8) 1.7 (0.46) 0.005 (0.5) 0.005 (0.47) 

iso-πεντάνιο 1.4 (0.75) 2.2 (0.69) 1.2 (0.67)   2.2 (0.2) 0.005 (0.54) 0.001 (0.73) 

Πεντάνιο 0.4 (0.7) 0.5 (0.7) 0.3 (0.62) 0.5 (0.17) 0.001 (0.56) 0.003 (0.75) 

Ισοπρένιο 0.4 (0.62) 0.4 (0.65) 0.3 (0.57) 0.5 (0.23) 0.002 (0.57) 0.002 (0.75) 

Βενζόλιο 0.5 (0.77) 0.4 (0.71) 0.4 (0.83) 0.6 (0.53) 0.002 (0.54) 0.002 (0.83) 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι δεν υπάρχει διαφορά στις κλίσεις των ευθειών της 

συσχέτισης των NMHCs με τον BCff και τον BCwb την περίοδο wb. Με δεδομένο ότι η κλίση των 

ευθειών των συσχετίσεων εκφράζει το ρυθμό εκπομπής των ενώσεων στην ατμόσφαιρα, υποδεικνύεται 

πως η ένταση εκπομπής των δύο πηγών (καύση καυσίμων και ξύλου αντίστοιχα) είναι η ίδια όσον αφορά 

εκπομπές NMHCs. Αξίζει όμως να σημειώσουμε πως την περίοδο nwb έχουμε προέλευση NMHCs μόνο 

από καύση ορυκτών καυσίμων, ενώ την περίοδο wb στην ήδη υπάρχουσα πηγή προστίθεται ακόμη η 

εκπομπή NMHCs από καύση ξύλου, η οποία είναι ίδιας έντασης με την καύση ορυκτών καυσίμων, 

συνεπώς δικαιολογούνται οι αυξημένες συγκεντρώσεις NMHCs την περίοδο wb. Ακόμη, το αιθάνιο είναι 

η μόνη ένωση που έχει καλή συσχέτιση με τον BCwb τη nwb περίοδο (R
2
 0,64-0,68). 

Επιπρόσθετα, ο ρυθμός εκπομπής NMHCs από τις πηγές φαίνεται να επηρεάζεται από τον 

αριθμό των ατόμων άνθρακα, ενώ δεν επηρεάζεται από το είδος της μέρας (εργάσιμη ή αργία). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων άνθρακα, ο ρυθμός εκπομπής μειώνεται αυξανομένου 

του αριθμού. Όσον αφορά τον διαχωρισμό των ημερών σε εργάσιμες μέρες και αργίες, διαφορές στις 

κλίσεις παρουσιάζεται μόνο στο αιθάνιο και το αιθυλένιο στις συσχετίσεις του με τον BCff., όπου 

παρατηρείται αύξηση του ρυθμού εκπομπής από την καύση ορυκτών καυσίμων. 

Η τιμές του R
2
 στις συσχετίσεις των NMHCs με τον BCff είναι από καλές έως πολύ καλές και τις 

δύο περιόδους. Η τιμές του R
2
 στις συσχετίσεις των NMHCs με τον BCwb είναι από κακές έως πολύ 

καλές τις εργάσιμες μέρες (η συσχέτιση μειώνεται αυξανομένου του αριθμού ανθράκων), ενώ είναι καλές 

έως πολύ καλές τις αργίες.  

Στις κλίσεις της ευθείας συσχέτισης των ΝMHCs – CO παρατηρείται πολύ μικρή μεταβολή 

μεταξύ των δύο περιόδων και τις εργάσιμες μέρες και τις αργίες, με μία πολύ μικρή μείωση των κλίσεων 

τη wb περίοδο. Συνεπώς δεν αλλάζει ο ρυθμός εκπομπής τους από τις ίδιες πηγές. Όμως θα περιμέναμε 
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καλύτερη συσχέτιση των τιμών. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει πως οι συσχετιζόμενες ενώσεις εκπέμπονται 

εν μέρει από την ίδια πηγή, καθώς το CO έχει και άλλες πηγές. 

 

4.3.5 Συσχετίσεις των νυχτερινών συγκεντρώσεων NMHCs και ΒC την περίοδο καύσης ξύλου 

Στην προηγούμενη ενότητα παρατηρήθηκε πως οι συγκεντρώσεις του BCwb είναι πολύ μικρές 

κατά τη διάρκεια της μέρας, ενώ βραδινές αυξάνονται ραγδαία έως ότου προσεγγίσουν το μέγιστο. Τις 

ίδιες νυχτερινές ώρες παρουσιάζεται μέγιστο και στις συγκεντρώσεις. του BCff . Συνεπώς κρίνεται 

απαραίτητη η σύγκριση της συσχέτισης των συγκεντρώσεων των NMHCs με τους BCwb και BCff τις 

νυχτερινές ώρες. 

Στην εικόνα 4.21 παρατίθενται οι συσχετίσεις ορισμένων αντιπροσωπευτικών NMHCs:    

 

 

Εικόνα 4.21: Συσχετίσεις των Αιθάνιο, Προπένιο, n-Βουτάνιο και Βενζόλιο με BCwb (μπλε κουκκίδες και γράμματα) και BCff 

(κόκκινες κουκκίδες και γράμματα) τις νυχτερινές ώρες της wb περιόδου. 
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Παρατηρείται ότι η κλίση της ευθείας συσχέτισης των μικρών NMHCs (έως 3 άτομα άνθρακα) 

είναι μεγαλύτερη με τον BCwb γεγονός που υποδεικνύει μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής από την καύση 

ξύλου τις νυχτερινές ώρες. Για τους μεγαλύτερους NMHCs παρατηρείται είτε λίγο μεγαλύτερη κλίση 

στην ευθείας συσχέτισης με τον BCff είτε ίδια κλίση και στις δύο συσχετίσεις. Αυτό δηλώνει ότι έχουμε 

λίγο μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής NMHCs από την καύση ορυκτών καυσίμων στην πρώτη περίπτωση, ή 

καμία διαφορά στην ένταση του ρυθμού εκπομπής NMHCs από τις δυο πηγές. 
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 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη των μη μεθανικών υδρογονανθράκων με δύο ως έξι άτομα 

άνθρακα (C2-C6, NMHCs) στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 

2015. Η συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο των κεντρικών 

εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο, σε έναν αραιοκατοικημένο λόφο 

πάνω από την Αθήνα με αμελητέες εκπομπές τοπικών ρύπων. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε 

αυτόματο σύστημα ανάλυσης Αέριας Χρωματογραφίας με ανιχνευτή Ιοντισμού Φλόγας (GC – FID), ενώ 

λήφθηκε ένα σύνολο 3624 δειγμάτων, με αυτόματη δειγματοληψία από το όργανο. Επιπλέον υπάρχουν 

και συμπληρωματικά δεδομένα για τους ρύπους  BC (με διαχωρισμό σε κλάσματα BCff και BCwb που 

αφορούν καύση ορυκτών και ξύλου αντίστοιχα) και CO. Επιπροσθέτως είναι διαθέσιμα μετεωρολογικά 

δεδομένα και δεδομένα νεφοϋψομέτρου για την κατακόρυφη κατανομή ρύπων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας.  

Τα κυριότερα σημεία της μελέτης που προηγήθηκε συνοψίζονται στα εξής: 

1. Χρονική και ημερήσια μεταβολή των NMHCs και σύγκριση με προγενέστερες μελέτες NMHCs στην 

Αθήνα.  

Όσον αφορά τις μέσες τιμές των NMHCs παρατηρείται σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων 

από τον Οκτώβριο προς τον Δεκέμβριο, όπου στις περισσότερες ενώσεις οι συγκεντρώσεις 

διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται. Η μέση μηνιαία ημερήσια διακύμανση τους δείχνει την ύπαρξη δυο 

μεγίστων και ενός ευρέως μεσημβρινού ελαχίστου. Το πρώτο μέγιστο παρατηρείται τις πρωινές ώρες και 

από τη σύγκριση της τάσης της αντίστοιχης ημερήσιας διακύμανσης με τον BCff, αποδίδεται στην πρωινή 

κίνηση των οχημάτων. Έπειτα οι συγκεντρώσεις μειώνονται στο ελάχιστο για όλη την υπόλοιπη ημέρα, 

μέχρι τις νυχτερινές ώρες όπου οι συγκεντρώσεις αυξάνονται ραγδαία και εμφανίζεται το νυχτερινό 

μέγιστο. Αυτό διαρκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου οι συγκεντρώσεις μειώνονται για λίγο, μέχρι 

να αρχίσουν να αυξάνονται εκ νέου για το πρωινό μέγιστο. Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων κάθε 

μεγίστου διαφέρουν από μήνα σε μήνα, με το πρωινό μέγιστο να έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις από το 

νυχτερινό τον Οκτώβριο, ενώ τον Δεκέμβριο το επίπεδο του νυχτερινού μεγίστου ξεπερνά εκείνο του 

πρωινού μεγίστου. 

Παρόλο που δεν είναι επιστημονικά ορθή η σύγκριση με τις προγενέστερες έρευνες λόγω των 

διαφορετικών περιόδων μέτρησης και των μεθόδων ανάλυσης, αυτό που παρατηρείται είναι πως υπάρχει 

μείωση των συγκεντρώσεων συγκριτικά με 15 χρόνια πριν, γεγονός αναμενόμενο εξαιτίας της βελτίωσης 
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της τεχνολογίας και της ποιότητας καυσίμων. Ακόμη, διαπιστώνεται η έλλειψη δεδομένων για τους 

NMHCs στην Αθήνα. Συνεπώς είναι απαραίτητη η μεγαλύτερης διάρκειας μελέτη των NMHCs με τη 

λήψη πολλών δειγμάτων με συνεχόμενες δειγματοληψίες, με σκοπό την εμβάθυνση της μελέτης της των 

NMHCs και της επίδρασης τους στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. 

 

2. Παράγοντες που  καθορίζουν το επίπεδο των συγκεντρώσεων. 

Ο κύριος τρόπος απομάκρυνσης των NMHCs από την ατμόσφαιρα είναι η αντίδρασή τους με τη 

ρίζα ΟΗ. Από βιβλιογραφικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι οι συγκεντρώσεις των ριζών ΟΗ μειώνονται 

σημαντικά τον χειμώνα, συνεπώς περιμένουμε αύξηση του χρόνου ζωής των NMHCs, με τη μεγαλύτερη 

αύξηση να παρατηρείται στα αλκάνια και ειδικότερα σε εκείνα με μικρό αριθμό ανθράκων στο μόριό 

τους. Όντως από τα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των NMHCs φαίνεται μία αύξηση των επιπέδων 

των NMHCs τον χειμώνα καθώς παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις. 

Το επίπεδο των υδρογονανθράκων φαίνεται επίσης να επηρεάζεται από την προέλευση και την 

ταχύτητα των αερίων μαζών που προσεγγίζουν την περιοχή. Για την ταχύτητα του ανέμου παρατηρείται 

ότι αυξανομένης της τιμής της μειώνονται οι συγκεντρώσεις των NMHCs. Συνεπώς όταν πνέουν 

ασθενείς άνεμοι οι πηγές εκπομπής στις γύρω περιοχές αντικατοπτρίζονται στα επίπεδα των 

υδρογονανθράκων. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι λειτουργούν καθαριστικά για την ατμόσφαιρα της Αθήνας, 

καθώς απομακρύνουν τους αέριους ρύπους προς το θαλάσσιο άνοιγμα, όποια ταχύτητα και αν έχουν.  Οι 

βορειοανατολικοί άνεμοι έχουν την υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες αέριες μάζες 

(περίπου τετραπλάσιες περιπτώσεις επίδρασης ΒΑ ανέμων κατά τη δειγματοληψία), και μαζί με τους 

ανατολικούς, τους νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους λόγω των οροσειρών εγκλωβίζουν τους ρύπους 

που παράγονται στην πόλη και τους ανακυκλώνουν, συνεπώς παρατηρούνται μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις ρύπων. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις φαίνεται να ενισχύουν τις συγκεντρώσεις 

ρύπων. Εντούτοις δικαιολογείται από δυο γεγονότα: α) η συχνότητα εμφάνισής τους στην υπό μελέτη 

περίοδο είναι πολύ μικρή και επιπλέον έχουν χαμηλή ταχύτητα (της τάξης των 3m/sec) με αποτέλεσμα να 

υποδεικνύουν την επίδραση τοπικών πηγών β) προέρχονται από τα βόρεια προάστια της Αθήνας, τα 

οποία είναι οικονομικά πιο εύρωστα, συνεπώς γίνεται εντονότερη καύση για θέρμανση την περίοδο του 

χειμώνα. 

Τέλος, διαφαίνεται μία σύνδεση του ύψους του στρώματος ανάμειξης και του επιπέδου των 

συγκεντρώσεων των NMHCs. Ειδικότερα παρατηρήθηκε ότι όταν το στρώμα ανάμειξης είναι σε χαμηλό 

ύψος ανιχνεύονται μεγάλες συγκεντρώσεις NMHCs στην ατμόσφαιρα. 
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3. Διερεύνηση του ρόλου της καύσης ξύλου στις συγκεντρώσεις των NMHCs. 

Για τη διερεύνηση του ρόλου της καύσης ξύλου έγινε διαχωρισμός της περιόδου μελέτης σε 

wood burning (wb)  και no-wood burning (nwb). Ο διαχωρισμός αυτός αιτιολογείται από το γεγονός ότι 

τον Οκτώβριο η συγκέντρωση του  BC κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τον Δεκέμβριο αυξάνεται 

σημαντικά. Εξήχθησαν οι μέσες τιμές των ενώσεων για κάθε περίοδο, καθώς και οι ημερήσιοι κύκλοι 

όπου και διαπιστώνεται η σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων των NMHCs τη wb περίοδο, και την 

επίδραση που έχει αυτή η αύξηση στους κύκλους των ενώσεων, με την αύξηση του επιπέδου του πρωινού 

και νυχτερινού μεγίστου. Η επίδραση της καύσης ξύλου είναι έντονη τις νυχτερινές ώρες, όπου και 

παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις  NMHCs για μερικές ώρες της νύχτας. Το συμπέρασμα αυτό 

προέκυψε από τη σύγκριση της τάσης του ημερήσιου κύκλου του BCff  και του BCwb με τους 

αντίστοιχους των NMHCs, καθώς στον ημερήσιο κύκλο του BCwb υπάρχει μόνο μία ευρεία νυχτερινή 

κορυφή, ενώ στον κύκλο του BCff υπάρχει μία πρωινή κορυφή και μία χαρακτηριστική ευρεία νυχτερινή 

κορυφή. Συνεπώς η πρωινή κορυφή των NMHCs αποδίδεται σε καύση ορυκτών καυσίμων, ενώ το 

νυχτερινό μέγιστο και σε καύση ορυκτών καυσίμων και σε καύση ξύλου. 

Τέλος, από συσχετίσεις NMHCs με τα BCff, BCwb και CO διαπιστώνεται ότι την wb περίοδο η 

ένταση του ρυθμού εκπομπής των  NMHCs είναι ίδια τόσο από τις πηγές καύσης ορυκτών καυσίμων όσο 

και από τις καύσεις ξύλου, γεγονός που έρχεται να προσθέσει μία ακόμη πληροφορία για την επίδραση 

της καύσης ξύλου στην αύξηση των συγκεντρώσεων των NMHCs. Πιο συγκεκριμένα, από μία χρονική 

περίοδο όπου κύρια πηγή NMHCs φαίνεται να είναι η καύση ορυκτών καυσίμων (nwb) μεταβαίνουμε σε 

μία περίοδο όπου προστίθεται μία ακόμη πηγή NMHCs (καύση ξύλου) όμοιας έντασης εκπομπών με την 

ήδη υπάρχουσα πηγή. Εξαίρεση αποτελούν οι άνθρακες με έως 3 άτομα άνθρακα, οι οποίοι 

παρουσιάζουν έναν μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής από την καύση ξύλου τη wb περίοδο. 

 

Προτάσεις για εξέλιξη του αντικειμένου της μελέτης 

Η εντατική μελέτη των μη μεθανικών υδρογονανθράκων στην περιοχή της Αθήνας βρίσκεται 

ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, απαραίτητη είναι αφενός η μακροχρόνια 

δειγματοληψία και μελέτη των υφιστάμενων ενώσεων  που θα δώσει μια πιο σαφή εικόνα για την 

συγκέντρωσή τους στην περιοχή, τις εποχικές και ημερήσιες διακυμάνσεις, την επίδραση τους στο 

περιβάλλον αλλά και την επιρροή του περιβάλλοντος στις συγκεντρώσεις τους.  Η επέκταση της μελέτης 

προς υδρογονανθράκες με ανθρακικό σκελετό άνω των έξι ατόμων άνθρακα κρίνεται απαραίτητη. Επίσης 
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οφείλουν να διερευνηθούν εις βάθος οι πηγές των NMHCs (μέσω συσχετίσεων μεταξύ των 

υδρογονανθράκων αλλά και με άλλες ενώσεις δείκτες ανθρωπογενών ή/και βιογενών πηγών) καθώς και 

οι παράγοντες που τις καθορίζουν. 
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