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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

O ρόλοσ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ είναι ςπουδαίοσ κακϊσ θ ίδια 

αποτελεί ςθμαντικό μονοπάτι μεταφοράσ ςτοιχείων ςε ωκεάνιεσ περιοχζσ ανάλογα 

τθν εποχι, τα γεωγραφικά χαρακτθριςτικά και τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ 

περιοχισ. Θ ειςροι αυτι ςτοιχείων ςτθ κάλαςςα από τθν ατμόςφαιρα ζχει κετικά 

και αρνθτικά αποτελζςματα. Ραραδείγματοσ χάριν, θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

μιασ ολιγοτροφικισ περιοχισ ι το μθ επικυμθτό φαινόμενο του ευτροφιςμοφ 

αντίςτοιχα. 

Αξιοςθμείωτο τμιμα τθσ ατμοςφαιρικι εναπόκεςθσ είναι θ ιοντικι 

ςφςταςθ. Τα υπό μελζτθ ιόντα ομαδοποιοφνται ςε ιόντα με φυςικι προζλευςθ και 

ανκρωπογενι προζλευςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα υπάρχουν ιόντα που προζρχονται από 

τθ κάλαςςα, από εκπομπζσ του εδάφουσ, ςτοιχεία τα οποία κεωροφνται καφςεισ 

κ.α. Θ ςυγκζντρωςθ των διαφόρων ιόντων ςτθν ατμοςφαιρικι εναπόκεςθ και οι 

ροζσ εναπόκεςισ τουσ επθρεάηονται άμεςα από το φψοσ τθσ βροχόπτωςθσ, όπωσ 

και τθ προζλευςθ των αζριων μαηϊν. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ  μεταβολι του pH 

του δείγματοσ. 

Στθν παροφςα εργαςία μελετικθκαν με τθ χριςθ τθσ Ιοντικισ 

Χρωματογραφίασ τα ανόργανα ςυςτατικά (Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, Br-, NO3

-, 

HPO4
-,  SO4

2-, C2O4
2- ) που περιζχουν δείγματα υγρισ και ξθρισ εναπόκεςθσ. Τα 

δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ που αναλφκθκαν λιφκθκαν από τον Στακμό 

Φινοκαλιάσ και το Ρανεπιςτιμιο Θρακλείου ςτθν Κριτθ, ενϊ τα δείγματα ξθρισ 

εναπόκεςθσ λιφκθκαν από τον Στακμό Φινοκαλιάσ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιικθκε 

με τθ χριςθ κατιοντικισ και ανιοντικισ χρωματογραφίασ και ακολοφκθςε 

επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ατμοςφαιρικι Εναπόκεςθ 

Υγρι και Ξθρι Εναπόκεςθ 

Θ εναπόκεςθ  χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ, τθν υγρι και τθν ξθρι 

εναπόκεςθ και αποτελεί τθν διαδικαςία κατά τθν οποία τα αερολφματα 

εναποτίκενται ςε ςτερεζσ επιφάνειεσ. Μ’ αυτόν τον τρόπο μειϊνεται θ 

ςυγκζντρωςθ των ςωματιδίων ςτον αζρα. 

 

Εικόνα 1. Ατμοςφαιρικι εναπόκεςθ (UCLA Institute of the Environment and Sustainability). 

 

Υγρή Εναπόθεςη 

Με το όρο υγρι εναπόκεςθ εννοοφμε τισ φυςικζσ διεργαςίεσ όπωσ νζφθ, 

ομίχλθ, χιόνι και  κατά κφριο λόγο τθν βροχι, οι οποίεσ μεταφζρουν ατμοςφαιρικό 

υλικό ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Κφρια πθγι υγρισ εναπόκεςθσ αποτελεί θ βροχι 

κακϊσ ςυναντάται ςυχνότερα ςτθ φφςθ ςε ςφγκριςθ με τα άλλα φαινόμενα που 

προαναφζρκθκαν. Επιπλζον το μεγαλφτερο ποςοςτό των ενϊςεων τθσ 

ατμόςφαιρασ απομακρφνονται μζςω τθ βροχισ, πράγμα που τθν κζτει από τισ πιο 

ςθμαντικζσ φυςικζσ διεργαςίεσ.  
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Ξηρή Εναπόθεςη 

Με το όρο ξθρι εναπόκεςθ εννοοφμε τθν άμεςθ μεταφορά και κατ’ 

επζκταςθ τθν απορρόφθςθ ςωματιδίων ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ όπωσ θ βλάςτθςθ, 

εδάφθ κτλ. 

Μηχανιςμόσ Ξηρήσ Εναπόθεςησ: 

H απομάκρυνςθ των ςωματιδίων από τθν ατμόςφαιρα γίνεται κυρίωσ λόγω 

τθσ εναπόκεςθσ τουσ. Θ διάχυςθ και θ ιηθματογζνεςθ είναι οι κφριεσ πορείεσ που 

οδθγοφν τα ςωματίδια ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Θ ταχφτθτα Vg εναπόκεςθσ 

μιασ ζνωςθσ εξαρτάται από τθ ροι εναπόκεςθσ F και από  τθ ςυγκζντρωςθ τθσ *C] 

από κάποιο φψοσ.  

Vg = F/ [c] 

Ανάλογα τθ διάμετρο των ςωματιδίων υπάρχει διαφορετικόσ μθχανιςμόσ 

απομάκρυνςθσ. Ζτςι: 

 Για ςωματίδια με διάμετρο < 0,05μm θ εναπόκεςθ κακορίηεται από τθ 

διάχυςθ Brown (τυχαία κίνθςθ). 

 Για ςωματίδια με διάμετρο 2-20μm θ εναπόκεςθ κακορίηεται από τθ inertial 

impaction (αδρανισ πρόςκρουςθ). 

 Για ςωματίδια με διάμετρο > 20μm θ εναπόκεςθ κακορίηεται από τθν 

ελκτικι δφναμθ τθσ βαρφτθτασ. 

 Για ςωματίδια με διάμετρο 0,05-2μm δεν υπεριςχφει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ 

μθχανιςμόσ απομάκρυνςθσ, γι’ αυτό και ςτθ περιοχι αυτι τα ςωματίδια 

ζχουν τον μεγαλφτερο χρόνο ηωισ. Λόγω του μεγάλου χρόνου ηωισ (μερικζσ 

μζρεσ), τα ςωματίδια αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι αυτά που ςυμμετζχουν 

περιςςότερο ςε φαινόμενα μεταφοράσ. 

Θ διάμετροσ των ςωματιδίων αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα εναπόκεςθσ 

τουσ. Για το λόγο αυτό για να είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ ταχφτθτασ εναπόκεςθσ 

κάκε ζνωςθσ κα πρζπει να είναι γνωςτι θ κατανομι τθσ ωσ προσ τθ διάμετρο των 

ςωματιδίων. 
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Ο ρόλοσ τθσ Ατμοςφαιρικισ Εναπόκεςθσ  

Θ ςθμαςία που ζχει ο ρόλοσ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ςτον 

εμπλουτιςμό των ωκεανϊν με κρεπτικά ςυςτατικά ιταν γνωςτι από το 1980. 

Ρολλοί ερευνθτζσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ απζδειξαν ότι θ ατμοςφαιρικι 

εναπόκεςθ είναι ςθμαντικι για τθ μεταφορά χθμικϊν ενϊςεων και ιχνοςτοιχείων 

θπειρωτικισ προζλευςθσ, ςε ωκεάνιεσ περιοχζσ. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει 

θ εναπόκεςθ ςτοιχείων όπωσ το άηωτο (Ν), ο φϊςφοροσ (P), ο ςίδθροσ (Fe) και το 

πυρίτιο (Si) ςτα επιφανειακά κυρίωσ καλάςςια ςτρϊματα, μιασ και αποτελοφν 

απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά για τθν ανάπτυξθ τθσ ωκεάνιασ χλωρίδασ και 

πανίδασ (Duce et al., 1991, Prospero et al., 1996, Pearl et al., 1997, Jickells 1998, 

Guerzoni et al., 1999). 

Θ ειςροι αυτϊν των ουςιϊν από τθν ατμόςφαιρα ςτθ κάλαςςα μπορεί να 

ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ μεταβολι του κφκλου του άνκρακα, αηϊτου, του 

φωςφόρου και του οξυγόνου, ςτοιχείων ςθμαντικϊν για τθ βιοποικιλότθτα μιασ 

περιοχισ με κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. ‘Ετςι κακίςταται δυνατι θ αφξθςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ μιασ ολιγοτροφικισ περιοχισ, μζςω βελτίωςθσ των 

«τροφικϊν» τθσ ςυνκθκϊν, ι αντίκετα μπορεί να παρατθρθκεί το μθ επικυμθτό 

φαινόμενο του ευτροφιςμοφ, λόγω υπερβολικισ αφξθςθσ του φυτικοφ και ηωικοφ 

πλθκυςμοφ. Επιπλζον πρζπει να ςθμειωκεί ότι μζςω τθσ ατμοςφαιρικισ οδοφ 

καταλιγουν ςτουσ ωκεανοφσ επικίνδυνεσ ενϊςεισ των βαρζων μετάλλων (Cd, Pb), 

τοξικοί χλωριωμζνοι υδρογονάνκρακεσ και δυνθτικά μεταλλαξιογόνα χθμικά με 

ιδιαίτερεσ βλαβερζσ ςυνζπειεσ για τα καλάςςια οικοςυςτιματα. 

Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ατμόςφαιρασ και ωκεανϊν μπορεί να είναι καίριασ 

ςθμαςίασ ι να αποδειχκεί αμελθτζα ανάλογα τθν εποχι του χρόνου, τα ιδιαίτερα 

γεωγραφικά χαρακτθριςτικά μιασ περιοχισ, τα καιρικά φαινόμενα και τισ 

μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Χαρακτθριςτικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα: 

 Από το φκινόπωρο ζωσ και τθν άνοιξθ κακοριςτικό ρόλο για τθν ειςροι 

κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτουσ ωκεανοφσ κατζχουν τα υδρολογικά φαινόμενα 

(upwellings) και τα γλυκά νερά (ποτάμια). Αντίκετα κατά τθν κερινι περίοδο, 

κυρίωσ ςτισ ‘κλειςτζσ’ κάλαςςεσ λόγω τθσ παρατθροφμενθσ 

ςτρωματοποίθςθσ των υδάτων, θ ατμόςφαιρα κακίςταται το κυρίαρχο 

μονοπάτι μεταφοράσ πολλϊν ενϊςεων (Μigon and Bethoux 2001, Bethoux 

1989). 

 Σε παγκόςμια κλίμακα ζχει διαπιςτωκεί ότι θ εναπόκεςθ ςτο Βόρειο 

Θμιςφαίριο είναι μεγαλφτερθσ κλίμακασ ςε ςχζςθ με το Νότιο (Duce et al., 

1991). Στο Βόρειο Θμιςφαίριο βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ των 

θπειρωτικϊν εκτάςεων του πλανιτθ, άρα είναι αναμενόμενο ότι ςε αυτό 
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λαμβάνουν χϊρα και οι περιςςότερεσ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, οι 

οποίεσ εμπλουτίηουν τθν ατμόςφαιρα με ςωματίδια και ρφπουσ αυξάνοντασ 

αντίςτοιχα και τθν εναπόκεςθ τουσ.  

 

 Στισ περιοχζσ των λιμνϊν θ ατμοςφαιρικι εναπόκεςθ αποτελεί τθν κφρια 

πθγι ανόργανων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου 

(Beker et al., 1984, Zhang 2002).  

 Επειςόδια μεταφοράσ ςκόνθσ (dust storms) και ςθμαντικά γεγονότα 

ρφπανςθσ από βιομθχανικά και αςτικά κζντρα μποροφν να επθρεάςουν ςε 

μεγάλο βακμό τθν επίδραςθ μεταξφ ατμόςφαιρασ και ωκεανϊν, ανάλογα με 

τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 

1.2 Ιοντικι φςταςθ Ατμοςφαιρικισ Εναπόκεςθσ 

Στα δείγματα μετά τθ ςυλλογι τουσ μετρείται άμεςα το pH τουσ, και 

αναλφονται ωσ προσ τα ανιόντα τουσ όπωσ Cl- , Br- , NO3
- , SO4

2-, HPO4
-, τα οργανικά 

ανιόντα τουσ όπωσ τα C2O4
2- και τα κατιόντα τουσ όπωσ Νa+ , NH4

+ , K+ , Mg2+ , Ca2+.  

Τα ιόντα τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ομαδοποιοφνται ωσ εξισ: 

Ιόντα Φυςικήσ Προέλευςησ: 

Χλώριο, Cl- και Νάτριο, Na+  

Κυριότερθ πθγι νατρίου ςτθν ατμόςφαιρα είναι θ κάλαςςα. Σχεδόν όλθ θ 

ςυγκζντρωςθ νατρίου που υπάρχει ςτθν ατμόςφαιρα κεωρείται φυςικισ και όχι 

ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ. Σε αντίκεςθ με το νάτριο, οι πθγζσ του χλωρίου και 

ςτθν ατμόςφαιρα μπορεί να είναι είτε φυςικζσ είτε ανκρωπογενείσ. Κυριότερθ 

φυςικι πθγι του αποτελεί  επίςθσ θ κάλαςςα. Επιπροςκζτωσ όμωσ, πθγι χλωρίου 

ςτθν ατμόςφαιρα αποτελεί και θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα και πιο ςυγκεκριμζνα θ 

βιομθχανία. 

Αςβέςτιο, Ca2+και Μαγνήςιο, Mg2+  

Σχεδόν όλο το αςβζςτιο που υπάρχει ςτθν ατμόςφαιρα είναι φυςικισ και όχι 

ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ. Κυριότερθ  πθγι εκπομπισ του είναι το ζδαφοσ, από 

το οποίο το αςβζςτιο περνάει ςτθν αζρια φάςθ είτε με τθ βοικεια του ανζμου, 

άλλων φυςικϊν διεργαςιϊν ι μζςω ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων. Απ’τθν άλλθ 

πλευρά  το μαγνιςιο, διακζτει πθγζσ κφρια φυςικισ προζλευςθσ, το ζδαφοσ και τθ 

κάλαςςα. 
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Ιόντα Ανθρωπογενοφσ Προέλευςησ: 

Θειικά, SO4
2 -  

Αντίςτοιχα με τισ πθγζσ του χλωρίου, οι πθγζσ των κειικϊν ανιόντων ςτθν 

ατμόςφαιρα μπορεί να είναι είτε φυςικζσ είτε ανκρωπογενείσ, με κυριότερεσ τισ 

ανκρωπογενείσ. Τα κειικά ανιόντα παράγονται ςτθν ατμόςφαιρα εμμζςωσ από 

πρόδρομεσ χθμικζσ ενϊςεισ, μζςω χθμικϊν διεργαςιϊν (με εξαίρεςθ αυτϊν που 

προζρχονται από τθ κάλαςςα και τα ςωματίδια ςκόνθσ γφψου). Δφο είναι οι κφριεσ 

πρόδρομεσ ενϊςεισ τουσ ςτθν ατμόςφαιρα, το διοξείδιο του κείου, από 

ανκρωπογενείσ εκπομπζσ και εκριξεισ θφαιςτείων και το διμζκυλο ςουλφίδιο 

(DMS), από βιογενείσ πθγζσ, με κυριότερθ από αυτζσ  τισ βιογενείσ εκπομπζσ από το 

καλάςςιο πλαγκτόν. 

Νιτρικά, NO3
-  

Οι πθγζσ των νιτρικϊν ανιόντων ςτθν ατμόςφαιρα, είναι ςτθν πλειοψθφία 

τουσ επίςθσ ανκρωπογενείσ. Ραρόλα αυτά, νιτρικά ιόντα ςτθν ατμόςφαιρα 

ςχθματίηονται και με φυςικζσ διεργαςίεσ, όπωσ για παράδειγμα είναι θ οξείδωςθ 

του ατμοςφαιρικοφ αηϊτου με τθν παρουςία κεραυνϊν κατά τθ διάρκεια 

θλεκτρικϊν καταιγίδων. Ρρόδρομεσ ενϊςεισ των νιτρικϊν ςτθν ατμόςφαιρα 

αποτελοφν τα οξείδια του αηϊτου (NOx). Κυριότερεσ ανκρωπογενείσ πθγζσ οξειδίων 

του αηϊτου, που ςτθ ςυνζχεια με οξείδωςθ οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό νιτρικϊν , 

αποτελοφν τα καυςαζρια από κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ και θ βιομθχανία. 

Αμμώνιο, NH4
+  

Οι κυριότερεσ πθγζσ αμμωνίου ςτθν ατμόςφαιρα είναι, όπωσ και ςτθν 

περίπτωςθ των νιτρικϊν, κφρια ανκρωπογενείσ. Θ κτθνοτροφία, θ γεωργία, τα 

λιπάςματα, αλλά και οι κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ αποτελοφν τισ 

ςθμαντικότερεσ πθγζσ του. 

Κάλιο, K+  και Οξαλικά, Ox-  

 Κφρια πθγι του καλίου ςτθν ατμόςφαιρα αποτελεί θ καφςθ βιομάηασ. 

Αντίκετα τα οξαλικά ανιόντα ςτθν ατμόςφαιρα ζχουν πρωτογενι βιογενι και 

ανκρωπογενι προζλευςθ. 

Φωςφορικά HPO4
- 

Τζλοσ τα φωςφορικά ιόντα επθρεάηεται από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

(μζςω διεργαςιϊν πλοφςιων ςε κρεπτικά και φϊςφορο, όπωσ τα οικιακά απόβλθτα, 

βιομθχανικά λφματα, θ γεωργικι δραςτθριότθτα κτλ). Ο φϊςφοροσ απαντάται 

κυρίωσ ςτο φλοιό τθσ γθσ γι’ αυτό και ο κφκλοσ επθρεάηεται από τισ ανκρωπογενείσ 
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δραςτθριότθτεσ. Θ ροι του κακορίηεται από φυςικοχθμικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ 

διάβρωςθ του εδάφουσ. Θ εναπόκεςθ του φωςφόρου αυξάνεται ςθμαντικά λόγω 

τθσ αφξθςθσ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων όπωσ θ βιομθχανία και θ 

αγροτικι ανάπτυξθ. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ιοντικισ ςφςταςθσ αποτελοφν τα ιόντα που ζχουν 

καλάςςια προζλευςθ και για τθ περιοχι του Θρακλείου και για τθ περιοχι του 

Φινοκαλιά. Στο υπόλοιπο μζροσ τθσ ιοντικισ ςφςταςθσ τα κφρια ςτοιχεία είναι τα 

ιόντα αςβεςτίου (nss- Ca2+) για τα κατιόντα και τα κειικά ιόντα (nss- SO4
2-) για τα 

ανιόντα, τόςο για τθ περιοχι του Θρακλείου όςο για τθ περιοχι του Φινοκαλιά. 

Σθμαντικι είναι και θ ςυμμετοχι των νιτρικϊν (ΝΟ3
-) και αμμωνιακϊν ιόντων (ΝΘ4

+) 

και για τισ δφο περιοχζσ.  

 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ςφςταςθ τθσ Aτμοςφαιρικισ Εναπόκεςθσ 

Θ ςυγκζντρωςθ των διαφόρων ιόντων ςτθν ατμοςφαιρικι εναπόκεςθ, 

κακϊσ και οι ροζσ εναπόκεςισ τουσ επθρεάηονται άμεςα από το φψοσ τθσ 

βροχόπτωςθσ, όπωσ και τθ προζλευςθ των αζριων μαηϊν. Σε αζριεσ μάηεσ βόρειασ - 

βορειοδυτικισ προζλευςθσ κυριαρχοφν ενϊςεισ ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ (όπωσ 

nss- SO4
2- , NO3

- , NH4
+) ενϊ ςε αζριεσ μάηεσ νότιασ - νοτιοδυτικισ προζλευςθσ 

κυριαρχοφν ςτοιχεία ςκόνθσ (όπωσ τα ιόντα nss-Ca2+) . Αυτό ζχει ωσ άμεςο 

αποτζλεςμα τθ μεταβολι του pH του δείγματοσ. 

Πιο αναλυτικά: 

Στθν υγρι εναπόκεςθ ςπουδαίο ρόλο παίηει το φψοσ τθσ βροχόπτωςθσ. ‘Ετςι 

ςε ζνα μινα που θ βροχόπτωςθ είναι ςχετικά μικρι θ εναπόκεςθ των διαφόρων 

ςτοιχείων κα είναι περιοριςμζνθ. Αντίκετα ςε δφο μινεσ με ζντονθ βροχόπτωςθ θ 

εναπόκεςθ των ςτοιχείων κα είναι μεγάλθ.  

Απ’ τθν άλλθ πλευρά ςε μία μικροφ όγκου βροχόπτωςθ κα παρατθροφνται 

μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ (λόγω μικρισ αραίωςθσ τθσ), ενϊ  ςε μία μεγάλου όγκου 

βροχόπτωςθ κα παρατθροφνται μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ (λόγω τθσ μεγάλθσ αραίωςθσ 

δείγματοσ). Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα θ μικροφ όγκου βροχόπτωςθ να επθρεάηει 

περιςςότερο τον μζςο όρο των ςυγκεντρϊςεων (ζχοντασ υψθλότερεσ τιμζσ των 

ςυγκεντρϊςεων) παρ’ ότι ωσ ποςότθτα θ ςυμμετοχι του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ 

ςτθν ςυνολικι εναπόκεςθ είναι περιοριςμζνθ.  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει περιςςότερο θ ροι εναπόκεςθσ απ’ ότι θ 

ςυγκζντρωςθ του κάκε δείγματοσ, αφοφ μζςα ςτθ ροι ςυνυπολογίηεται και το φψοσ 

τθσ βροχόπτωςθσ. Επομζνωσ αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτθν εναπόκεςθ (ροι 

εναπόκεςθσ) των διαφόρων ενϊςεων. Αυτό είναι δυνατό με το πολλαπλαςιαςμό 

τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ κάκε ζνωςθσ με το φψοσ  τθσ βροχόπτωςθσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Θ ςφςταςθ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ επθρεάηεται από τθν προζλευςθ 

των αζριων μαηϊν. Κακϊσ ζνα ςφννεφο ταξιδεφει εμπλουτίηεται από τισ διάφορεσ 

χθμικζσ ενϊςεισ ανάλογα με τθν ςυγκζντρωςι τουσ ςτθν ατμόςφαιρα από όπου 

διζρχεται. ‘Ετςι αζριεσ μάηεσ που ζχουν προζλευςθ περιοχζσ με ζντονθ 

ανκρωπογενι δραςτθριότθτα – βόρειασ βορειοδυτικισ προζλευςθσ - αναμζνεται το 

ξζπλυμά τουσ (μζςω τθσ υγρισ εναπόκεςθσ) να ζχουν τελείωσ διαφορετικι χθμικι 

ςφςταςθ από ότι αζριεσ μάηεσ  – νότιασ νοτιοδυτικισ προζλευςθσ – οι οποίεσ 

επθρεάηονται από επειςόδια ςκόνθσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ βροχι που κα 

επακολουκιςει κα ζχει χαρακτθριςτικά ανκρωπογενοφσ προελεφςεωσ, χαμθλό pH, 

μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ κειικϊν ιόντων και μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ ιόντων 

αςβεςτίου. Το αντίκετο κα ςυμβαίνει ςτθ περίπτωςθ όπου οι αζριεσ μάηεσ 

επθρεάηονται από επειςόδια ςκόνθσ. Θ χθμικι ςφςταςθ τθσ βροχισ ζχει μεγάλθ 

ςυγκζντρωςθ ςτα ιόντα αςβεςτίου, μικρι ςυγκζντρωςθ ςε κειικά ιόντα και μεγάλθ 

τιμι pH. 
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1.3 ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ αποςαφινιςθ του ρόλου τθσ ξθρισ και τθσ 

υγρισ εναπόκεςθσ ςε δυο περιοχζσ. Τα παρόντα δείγματα ςυλλζχκθκαν από δυο 

διαφορετικζσ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τουσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ, το Θράκλειο και 

το Φινοκαλιά. Ο ςτακμόσ ατμοςφαιρικϊν μετριςεων Φινοκαλιά Λαςικίου 

κεωρείται ςτακμόσ υποβάκρου για τθν Ανατολικι Μεςόγειο χωρίσ ιδιαίτερθ 

ανκρωπογενι δραςτθριότθτα ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 15km, ενϊ θ περιοχι 

του Θρακλείου αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα αςτικά κζντρα του νθςιοφ και ο 

δειγματολιπτθσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτον προαφλιο χϊρο του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ, περίπου 7 Km από το κζντρο τθσ πόλθσ.  

Επομζνωσ λόγω των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν των δφο περιοχϊν 

παρουςιάηεται ενδιαφζρον μελζτθσ και ςφγκριςθσ τθσ ιοντικισ ςφςταςθσ τθσ υγρισ 

τουσ εναπόκεςθσ. Για παράδειγμα, θ ςφςταςθ τθσ υγρισ εναπόκεςθσ επθρεάηεται 

από τθν προζλευςθ των αζριων μαηϊν. Επομζνωσ αναμζνεται αζριεσ μάηεσ που 

ζχουν προζλευςθ περιοχζσ με ζντονθ ανκρωπογενι δραςτθριότθτα να ζχουν 

τελείωσ διαφορετικι χθμικι ςφςταςθ από ότι αζριεσ μάηεσ οι οποίεσ επθρεάηονται 

από επειςόδια ςκόνθσ. Επιπροςκζτωσ ςθμαντικι είναι θ ςφγκριςθ των δειγμάτων 

υγρισ εναπόκεςθσ ςτισ δφο περιοχζσ για τθν κοινι χρονικι περίοδο ςυλλογισ τουσ 

και θ παρατιρθςθ τθσ εποχικισ διακφμανςθσ του pH και των ιόντων τουσ. Τζλοσ 

δείγματα υγρισ και ξθρισ εναπόκεςθσ ζχουν ςυλλεχκεί από τον ςτακμό Φινοκαλιάσ 

και αυτό δίνει τθν δυνατότθτα να γίνει ςφγκριςθ τθσ ιοντικισ ςφςταςθσ των δφο 

ειδϊν ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ςτθν περιοχι αυτι.  
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2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Δειγματολθψία 

Περιοχζσ Δειγματολθψίασ - τακμόσ Φινοκαλιάσ και Πανεπιςτιμιο Ηρακλείου 

Τα παρόντα δείγματα ςυλλζχκθκαν από δυο διαφορετικζσ ωσ προσ τα 

χαρακτθριςτικά τουσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ, τo Φινοκαλιά και το Θράκλειο. 

  Ο Στακμόσ Φινοκαλιάσ (35o 20'N, 25o 40'E) ςτθ Βόρεια ακτι τθσ Κριτθσ. Το 

μεγαλφτερο κοντινότερο αςτικό κζντρο είναι θ πόλθ  του Θρακλείου, ςτα 70km 

δυτικά του Στακμοφ και με πλθκυςμό 150.000 μόνιμουσ κατοίκουσ. Ο ςτακμόσ 

βρίςκεται ςτθν κορυφι ενόσ λόφου, 250 m πάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ 

και βλζπει προσ αυτι μζςα ςε ζνα εφροσ 270ο ζωσ 90ο. Το κοντινότερο χωριό 

βρίςκεται 3 km νότια από το ςτακμό, ςτο οποίο ηουν 10 κάτοικοι. Καμία ςθμαντικι 

ανκρωπογενισ δραςτθριότθτα δεν λαμβάνει χϊρα ςε απόςταςθ κοντφτερθ  των 

15km από τον προαναφερκζντα τομζα, για το λόγο αυτό και λόγω τθσ 

επικρατοφςασ μετεωρολογίασ ο ςτακμόσ κεωρείται αςτικοφ υποβάκρου. Επιπλζον 

βρίςκεται ςε κομβικό ςθμείο, αντιπροςωπευτικό για το ςφνολο τθσ ανατολικισ 

Μεςογείου. Στο ςτακμό αυτό πραγματοποιικθκε ςυλλογι δειγμάτων υγρισ και 

ξθρισ εναπόκεςθσ. 

 

                                                            Εικόνα 2. Περιβαλλοντικόσ τακμόσ Φινοκαλιάσ 
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Μετεωρολογικά ςτοιχεία τησ περιοχήσ:  

Θ περιοχι του Στακμοφ Φινοκαλιάσ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ δφο 

ςαφϊσ διακεκριμζνων εποχϊν, οι οποίεσ είναι κατανεμθμζνεσ ιςομερϊσ μζςα ςτο  

χρόνο. Θ ξθρι περίοδοσ (από τον Απρίλιο ζωσ τον Σεπτζμβριο) και τθν υγρι 

περίοδοσ (από τον Οκτϊβριο ζωσ τον  Απρίλιο). Με βάςθ τισ τροχιζσ των ανζμων για 

τθν περίοδο οκτϊ ετϊν (1997-2003), θ ξθρι περίοδοσ χαρακτθρίηεται κυρίωσ (ζωσ 

90%) από τουσ ανζμουσ τθσ κατεφκυνςθσ Β / ΒΔ (Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ 

και τα Βαλκάνια) και υψθλι ταχφτθτα. Κατά τθ διάρκεια τθσ υγρισ περιόδου, θ 

επικράτθςθ των Β/ ΒΔ ανζμων είναι λιγότερο ζντονθ, ενϊ υπάρχουν ςθμαντικζσ 

μεταφορζσ από τθν ζρθμο  Σαχάρα (άνεμοι Ν/ ΝΔ ζωσ και 20%). 

 

                                                              Εικόνα 3. Πορείεσ Ανζμων ςτον τακμό Φινοκαλιάσ 

 Στο ςτακμό που βρίςκεται ςτο Θράκλειο Κριτθσ, (35ο31ϋΝ, 25ο08ϋΕ), ζνα 

από τα μεγαλφτερα αςτικά κζντρα του νθςιοφ, ςυλλζχκθκαν δείγματα υγρισ 

εναπόκεςθσ. Ο δειγματολιπτθσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτον προαφλιο χϊρο του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, περίπου 7 Km από το κζντρο τθσ πόλθσ. 

Στο Ρανεπιςτιμιο Θρακλείου υπιρχε δυνατότθτα ςυλλογισ δειγμάτων από 

διαφορετικά επειςόδια βροχόπτωςθσ μζςα ςτθν ίδια μζρα. Αντίκετα ςτθν περιοχι 

του Φινοκαλιά επειςόδια τθσ ίδια μζρασ ςυγχωνευόντουςαν μεταξφ τουσ, λόγω του 

ότι θ πρόςβαςθ ςτο ςτακμό δεν ιταν δυνατι με μεγάλθ ςυχνότθτα. Γι’ αυτοφσ τουσ 

λόγουσ τα δείγματα από τθ περιοχι του Θρακλείου είναι περιςςότερα από τθ 

περιοχι του Φινοκαλιά αλλά και γιατί το χρονικό διάςτθμα ςυλλογισ  ιταν 

μεγαλφτερο. 

Οι δειγματολθψίεσ υγρισ εναπόκεςθσ  ςτο Ρανεπιςτιμιο Θρακλείου  

πραγματοποιικθκαν τον Ιοφνιο του 2013  ζωσ τον Νοζμβριο του 2017 και ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγμάτων είναι 73. Οι δειγματολθψίεσ υγρισ εναπόκεςθσ 

του ςτακμοφ Φινοκαλιάσ πραγματοποιικθκαν τον Ιοφλιο του 2015 ζωσ τον 

Νοζμβριο του 2017 και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγμάτων είναι 27. Ενϊ οι 

δειγματολθψίεσ ξθρισ εναπόκεςθσ του ςτακμοφ Φινοκαλιάσ πραγματοποιικθκαν 

τον Αφγουςτο του 2015 ζωσ τον Οκτϊβριο του 2017 και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 
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δειγμάτων είναι 67. Θ ανάλυςθ των δειγμάτων ζγινε με τθν χριςθ ιοντικισ 

χρωματογραφίασ. 

 

υλλογι Δειγμάτων Τγρισ και Ξθρισ Εναπόκεςθσ 

Υγρή Εναπόθεςη 

Για τθ ςυλλογι των δειγμάτων υγρισ εναπόκεςθσ χρθςιμοποιείται ο 

αυτόματοσ δειγματολιπτθσ Van Essen. Ο δειγματολιπτθσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε 

φψοσ 2m από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ και με τθν βοικεια ανιχνευτι υγραςίασ ανοίγει 

μόνο κατά τθν διάρκεια τθσ βροχόπτωςθσ, ζτςι δεν ςυνειςφζρει ςτθ ςυλλογι θ 

ξθρι εναπόκεςθ.  

Θ βροχι ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του δειγματολιπτθ μζςω μιασ κωνικισ 

επιφάνειασ από τεφλόν διαμζτρου 23cm και καταλιγει με τθν βοικεια ενόσ 

μικρότερου χωνιοφ ςε δοχείο από πολυαικυλζνιο όπου και ςυλλζγεται το δείγμα. 

Τα χωνιά ξεπλζνονται πριν και μετά από κάκε γεγονόσ βροχόπτωςθσ με 

υπερκάκαρο νερό (R<18 ΜΩ cm-1) για τθν απομάκρυνςθ τυχόν προςκολλθμζνων 

ςωματιδίων και μικροοργανιςμϊν. Ο δειγματολιπτθσ ξεπλζνεται και ςτισ 

περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει βροχόπτωςθ για περιςςότερεσ από δφο ι τρείσ 

θμζρεσ προσ αποφυγι επιμόλυνςθσ και ανάπτυξθσ μικροοργανιςμϊν. 

 

 

  

 Εικόνα 4. Δειγματολιπτθσ Van Essen τακμοφ Φινοκαλιάσ Εικόνα 5. Δειγματολιπτθσ Van Essen 
Πανεπιςτθμίου Ηρακλείου 
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Ξηρή Εναπόθεςη 

Ο ςυλλζκτθσ ξθρισ εναπόκεςθσ λειτουργεί ωσ εξισ. Σε μια κυκλικι πορϊδθ 

επιφάνεια από αλουμίνιο με διάμετρο 27cm ζχουν τοποκετθκεί ςε ςτρϊςεισ μικρζσ 

ςφαίρεσ από χαλαηία πάνω ςτισ οποίεσ εναποτίκεται θ ςκόνθ. Το όλο ςφςτθμα 

βρίςκεται τοποκετθμζνο πάνω ςε ζνα χωνί από αλουμίνιο το οποίο καταλιγει ςε 

δοχείο από πολυαικυλζνιο. Οι ςφαίρεσ αυτζσ ξεπλζνονται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα με 500 ml υπερκάκαρου νεροφ (R<18 ΜΩ cm-1) και το εκχφλιςμα 

ςυλλζγετε ςτο δοχείο πολυαικυλενίου. 

Μ’ αυτό το ςφςτθμα, είναι γνωςτό το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ εναπόκεςθσ 

τθσ ςκόνθσ και φυςικά το χρονικό διάςτθμα τθσ δειγματολθψίασ και ζτςι 

επιτρζπεται ο υπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ ροι εναπόκεςθσ. 

 

 

                                         Εικόνα 6. Δειγματολιπτθσ Ξθρισ εναπόκεςθσ τςκμοφ Φινοκαλιάσ 
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2.2 Iοντικι Χρωματογραφία 

Ο όροσ «ιοντικι χρωματογραφία» ειςιχκθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία το 1975 

από τον Θ. Small. Τα επόμενα 25 χρόνια αναπτφχκθκε και διευρφνκθκε αρκετά με 

αποτζλεςμα να ςυμπεριλαμβάνει κάκε τεχνικι χρωματογραφίασ υψθλισ απόδοςθσ 

που αφορά το διαχωριςμό και προςδιοριςμό ιοντικϊν ενϊςεων. Ραρουςιάηει 

εφαρμογζσ ςτθ χθμεία, ςτθ βιολογία και ςε άλλουσ κλάδουσ με ςυνεχι εξζλιξθ 

μεκόδων και λειτουργίασ. 

Αρχζσ Λειτουργίασ 

Οι βαςικι αρχι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ιοντικισ χρωματογραφίασ 

βαςίηεται ςε ζνα μθχανιςμό ιονανταλλαγισ, όπου πραγματοποιείται ο 

καταμεριςμόσ μεταξφ των ιόντων του αναλυτι που βρίςκονται ςτθ κινθτι φάςθ και 

τθσ ςτατικισ φάςθσ και ςτθ ςτιγμιαία αποκατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ. Θ ςτατικι 

φάςθ είναι μία ιονανταλλακτικι ρθτίνθ με δραςτικζσ ομάδεσ χθμικϊσ 

προςδεδεμζνεσ ςτο πολυμερζσ υπόςτρωμα (ιονανταλλάκτθ). Θ θλεκτρικι 

ουδετερότθτα του ιονανταλλάκτθ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ ίςου και αντίκετου 

φορτίου προσ τισ δραςτικζσ ομάδεσ των αντιςτακμιςτικϊν ιόντων (counter ions), τα 

οποία ςυγκρατοφνται ςτθ ρθτίνθ εξαιτίασ θλεκτροςτατικϊν αλλθλεπιδράςεων με τισ 

δραςτικζσ ομάδεσ. Κατά τθ διζλευςθ του υγροφ ζκλουςθσ μαηί με  τον αναλφτθ 

μζςα ςτθ ςτιλθ, αναπτφςςονται ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ιόντων του 

υλικοφ πλιρωςθσ τθσ ςτιλθσ και των  αντίκετα φορτιςμζνων ιόντων τθσ κινθτισ 

φάςθσ. Γίνεται δζςμευςθ δθλαδι, των ιόντων τθσ κινθτισ φάςθσ από τισ δραςτικζσ 

ομάδεσ του ιονανταλλάκτθ, με αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ αντιςτακμιςτικϊν 

ιόντων, αποκακιςτϊντασ τθν ιςορροπία ςτο ςφςτθμα. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ 

ιονανταλλαγισ και αποκατάςταςθσ ιςορροπίασ πραγματοποιείται ςυνζχεια με τθν 

διζλευςθ του υγροφ ζκλουςθσ από τθ ςτιλθ. Ανάλογα με τα ιόντα που κζλουμε να 

διαχωρίςουμε, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε κατιοντικι, είτε ανιοντικι 

χρωματογραφία. Αυτό ζχει να κάνει με τθ ςτατικι φάςθ και το υλικό πλιρωςθσ τθσ, 

ανάλογα  με τα ιόντα που ανιχνεφονται. 

Κατιοντική Χρωματογραφία 

Στθν κατιοντικι χρωματογραφία το υλικό πλιρωςθσ τθσ ςτατικισ φάςθσ 

είναι αρνθτικά φορτιςμζνο και επομζνωσ ςχθματίηει ιςχυρζσ αλλθλεπιδράςεισ με τα 

κετικά φορτιςμζνα ιόντα του αναλυτι. Σαν ιςχυρόσ κατιονανταλλάκτθσ 

χρθςιμοποιείται το –SO3-H+ , ενϊ ςαν αςκενισ κατιονανταλλάκτθσ το –COO-H+. 

(-SO3-H+) + M+ ⇄ (-SO3-M+) + H+ 
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Εικόνα 7. Πειραματικι Διάταξθ Κατιοντικισ Χρωματογραφίασ 

 

Aνιοντική Χρωματογραφία 

Στθν ανιοντικι χρωματογραφία, θ επιφάνεια τθσ ςτατικισ φάςθσ είναι 

κετικά φορτιςμζνθ και αναπτφςςει ιςχυρζσ αλλθλεπιδράςεισ με τα αρνθτικά 

φορτιςμζνα ιόντα του αναλυτι. Τα –Ν(CH3)3+OH- και –NH3+OH- χρθςιμοποιοφνται 

ςαν ιςχυρόσ και ςαν αςκενισ ανιονανταλλάκτθσ, αντίςτοιχα. 

(-ΝΘ3+ΟΘ-) + Χ- ⇄ (-ΝΘ3+Χ-) + ΟΘ- 

 

Εικόνα 8. Πειραματικι Διάταξθ Ανιοντικισ Χρωματογραφίασ 

 

Ρροχωρϊντασ, το υγρό δείγμα οδθγείται από το υγρό ζκλουςθσ, περνά μζςα 

από τθ προςτιλθ και ζπειτα μζςα από τθ ςτιλθ όπου γίνεται ο διαχωριςμόσ και θ 

ζκλουςθ των ιόντων. Θ ςειρά με τθν οποία εκλοφονται τα ιόντα ςχετίηεται κατά 

ςειρά με το φορτίο και το μζγεκοσ τουσ. Τα πολυφορτιςμζνα ςυγκρατοφνται 

ιςχυρότερα και εκλοφονται πιο αργά από τα μονοφορτιςμζνα, με ρόλο να παίηει και 
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το μζγεκόσ τουσ. Γενικότερα, θ ζννοια τθσ εκλεκτικότθτασ χρθςιμοποιείται για να 

εξθγιςει τθν κατανομι του αναλυτι προσ τθν κινθτι και τθ ςτατικι φάςθ. Ο χρόνοσ 

ζκλουςθσ του κάκε ιόντοσ  είναι χαρακτθριςτικόσ για τθν ταυτοποίθςθ του, ενϊ το 

εμβαδόν κάτω από τθν καμπφλθ ςτο χρωματογράφθμα προςδιορίηει τελικά τθ 

ςυγκζντρωςθ του ιόντοσ. 

Κινθτι Φάςθ 

Θ κινιτθ φάςθ (υγρό εκλοφςεωσ) παρζχει τθ ροι του αναλυτι μασ διαμζςου 

του ςυςτιματοσ και τα αντιςτακμιςτικά ιόντα, που κα ανταγωνιςτοφν τισ κζςεισ ςτθ 

ςτατικι φάςθ. Γενικά, το υγρό ζκλουςθσ για τθν ιοντικι χρωματογραφία, πρζπει να 

αποτελείται από ςυςτατικά που μποροφν να απομακρυνκοφν ι να μετατραποφν ςε 

αςκενϊσ αγϊγιμεσ ενϊςεισ από τον καταςτολζα, ϊςτε να αποκλείονται οι 

παρεμποδίςεισ ςτθν αγωγιμότθτα των μετροφμενων ειδϊν από τθν αγωγιμότθτα 

τθσ κινθτισ φάςθσ. Για τον λόγο αυτό, ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφνται άλατα 

νατρίου αςκενϊν οξζων, αφοφ ο καταςτολζασ τα μετατρζπει ςε ουδζτερα ελεφκερα 

οξζα.  

Στθν ανιοντικι χρωματογραφία : Σαν υγρό εκλοφςεωσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε ζνωςθ που είναι ανιονικι ςε pH> 8 και ουδζτερθ pH 

5-8, επιτρζποντασ τον διαχωριςμό και τον προςδιοριςμό ανιόντων που είναι 

ιονιςμζνα ςε pH < 8. H πιο ςυνθκιςμζνθ κινθτι φάςθ για τον διαχωριςμό ανιόντων 

είναι το ρυκμιςτικό διάλυμα ανκρακικϊν ιόντων. 

Στθν κατιοντικι χρωματογραφία: Σαν υγρά εκλοφςεωσ χρθςιμοποιοφνται 

ενϊςεισ που είναι κατιονικζσ με pH < 5 και ουδζτερεσ με pH 5 – 9 και μποροφν να 

διαχωριςτοφν και προςδιοριςτοφν κατιόντα που είναι ιονιςμζνα με pH < 9. 

Διάταξθ Ιοντικισ Χρωματογραφίασ 

Ξεκινϊντασ ο εκλουτισ απαερϊνεται με τθ χριςθ αερίου θλίου. Στθ 

ςυνζχεια και με τθ βοικεια τθσ αντλίασ ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα περνϊντασ από 

φίλτρο για κατακράτθςθ ςωματιδίων που κα μποροφςαν να μπλοκάρουν το 

ςφςτθμα. Κατόπιν γίνεται θ ειςαγωγι του δείγματοσ και πλζον το δείγμα μαηί με 

τον εκλουτι περνάει από τθ προςτιλθ. Ο ρόλοσ τθσ προςτιλθσ είναι να 

προςτατζψει τθν κφρια ςτιλθ από τυχόν επιμολφνςεισ. Τόςο ςτθν προςτιλθ όςο 

και ςτθ ςτιλθ πραγματοποιείται ο διαχωριςμόσ των ιόντων, ανά περίπτωςθ ανιόντα 

ι κατιόντα, με τον κατάλλθλο μθχανιςμό. Αφοφ γίνει ο διαχωριςμόσ, τα 

διαχωριςμζνα ςτο διάλυμα ιόντα μαηι με τον εκλουτι περνάνε από τον καταςτολζα, 

όπου ουςιαςτικά αδρανοποιείται το ςιμα αγωγιμότθτασ του εκλουτι. Καταλιγουμε 

το αγωγιμετρικό ανιχνευτι όπου μετριζται θ αγωγιμότθτα των ιόντων και τζλοσ ςτα 

απόβλθτα. Τα δεδομζνα του αγωγιμομετρικοφ ανιχνευτι αποκθκεφονται για 
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επεξεργαςία, με ειδικό λογιςμικό, ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι. Ραρακάτω 

απεικονίηεται θ πορεία του δείγματοσ ςτθν ιοντικι χρωματογραφία. 

 

                                                      Εικόνα 9. Διάγραμμα ροισ - Ιοντικι χρωματογραφία 

 

 

2.3 Ανάλυςθ Δειγμάτων 

υντιρθςθ Δειγμάτων 

Τα δείγματα τθσ υγρισ και ξθρισ εναπόκεςθσ μετά τθν ςυλλογι και τθν 

μεταφορά τουσ ςτο εργαςτιριο υπόκεινται ςε διικθςθ μζςω ενόσ φίλτρου 

μεμβράνθσ, 0.2 μm. Στθν ςυνζχεια το διικθμα χωρίηεται ςε κλάςματα και 

τοποκετοφνται ςε μπουκαλάκια πολυαικυλενίου για τθν διεξαγωγι των διαφόρων 

χθμικϊν αναλφςεων. Ζχει διαπιςτωκεί ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ δοχείου δεν 

επιμολφνει το περιεχόμενο ςε αυτό το δείγμα (Fieniet et al., 1990). 

Στα δείγματα του αηϊτου προςτίκεται μικρι ποςότθτα χλωροφορμίου, 

υψθλισ κακαρότθτασ, προκειμζνου να παρεμποδιςτεί οποιαδιποτε βακτθριακι 

δραςτθριότθτα που δφναται να διαφοροποιιςει τισ πραγματικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

ιόντων ςτο δείγμα. Εφόςον ζχει γίνει προςκικθ ςυντθρθτικοφ τα δείγματα 

τοποκετοφνται απλά ςτο ψυγείο, χωρίσ να κρίνεται απαραίτθτθ οποιαδιποτε άλλθ 

διαδικαςία ςυντιρθςθσ. 

Προκατεργαςία κευϊν 

Τζλοσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει ο τρόποσ κατεργαςίασ των ςκευϊν, ο οποίοσ 

ςε μεγάλο βακμό μπορεί να επθρεάςει τθν αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων. Πλα τα 

δοχεία δειγματολθψίασ και τα ςκεφθ που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό 

του αηϊτου πρζπει να κακαρίηονται ςυςτθματικά με όξινο διάλυμα, ϊςτε να 
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απομακρφνονται ικανοποιθτικά τα όποια υπολείμματα αηϊτου ζχουν προςκολλθκεί 

ςτισ επιφάνειεσ των τοιχωμάτων τουσ. 

  Για τθν διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ πολφ ςθμαντικι είναι θ πλφςθ τουλάχιςτον 

τρείσ φορζσ γυάλινων vials, με υπερκάκαρο νερό. Στθ ςυνζχεια αφινονται να 

ςτεγνϊςουν καλά ςτο φοφρνο, πριν από τθ χριςθ τουσ. 

Διαδικαςία Ανάλυςθσ 

Ξεκινϊντασ τθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ, τόςο για τα ανιόντα όςο και για τα 

κατιόντα, προετοιμάηεται το διάλυμα ζκλουςθσ. Στθ ςυνζχεια διαβιβάηεται αζριο 

He για μερικά λεπτά, με ςκοπό τθν απαζρωςθ του ςυςτιματοσ. Αφοφ 

πραγματοποιθκεί θ απαζρωςθ απομονϊνουμε το ςφςτθμα, αφινοντασ τον εκλουτι 

ςε ροι. Αυτό ζχει ςκοπό τθν απομάκρυνςθ τυχόν φυςαλίδων που εντάχτθκαν ςτο 

ςφςτθμα και μπορεί να προκαλζςουν ηθμιά. Μετά από όλα αυτά το ςφςτθμα τθσ 

ιοντικισ χρωματογραφίασ είναι ζτοιμο ϊςτε να ξεκινιςει θ ανάλυςθ. 

 

Ανάλυςη Κατιόντων 

  Για τθν ανάλυςθ των κατιόντων χρθςιμοποιικθκε θ ςτιλθ διαχωριςμοφ 

CS12Α 4x150mm, θ προςτιλθ CG12Α 4x50mm και ο καταςτολζασ CSRS 4mm. Ο 

διαλφτθσ ζκλουςθσ είναι ζνα διάλυμα μεκυλοςουλφινικοφ οξζοσ (MSA) με ροι 

ιςοκρατικισ ζκλουςθσ 1 ml/min. Eπομζνωσ γίνεται δυνατόσ ο διαχωριςμόσ και θ 

ανίχνευςθ των κατιόντων Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+ (με ςειρά ζκλουςθσ). Ο χρόνοσ 

ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ είναι 15 λεπτά.   

 Ανάλυςη Ανιόντων 

Για τθν ανάλυςθ των ανιόντων χρθςιμοποιικθκε θ ςτιλθ διαχωριςμοφ 

AS4A-SC 4x150mm, θ προςτιλθ AG4A-SC 4x50mm  και ο καταςτολζασ ASRS 300 

4mm. Ωσ διάλυμα  ζκλουςθσ χρθςιμοποιικθκε το διάλυμα όξινου ανκρακικοφ 

νατρίου NaHCO3/ NaH2CO3 και με  ροι ιςοκρατικισ ζκλουςθσ 1,5 ml/min. Επομζνωσ 

παρατθρείται ότι οι ςυνκικεσ ανάλυςθσ των ανιόντων είναι διαφορετικζσ από 

αυτζσ των αντίςτοιχων κατιόντων και γίνεται επίςθσ δυνατόσ ο διαχωριςμόσ και θ 

ανίχνευςθ των ανιόντων Cl-, Br-, NO3
-, HPO4

-,  SO4
2-, C2O4

2- (με ςειρά ζκλουςθσ). Ο 

χρόνοσ ανάλυςθσ του κάκε δείγματοσ είναι 13 λεπτά. Στο παρακάτω πίνακα 

ςυγκεντρϊνονται οι πλθροφορίεσ για τθν ανάλυςθ με ιοντικι χρωματογραφία. 

To όριο ανίχνευςθσ για τα ανιόντα και το αμμϊνιο είναι τα 20ppb, για το νάτριο και 

το αςβζςτιο τα 40ppb και για το κάλιο και το μαγνιςιο τα 12ppb.  
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 CATIONS ANIONS 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ Dionex conductivity 
detector CDM-2 

CD20 conductivity 
detector-DIONEX 

ΑΝΤΛΙΑ Marathon IV HPLC pump GP50 gradient pump 
DIONEX  

ΡΟΣΤΘΛΘ/ΣΤΘΛΘ  guard CG12A 4x50mm, 
CS12A 4x150mm 

guard AG4A-SC 4x50mm, 
AS4A-SC 4x150mm 

Δ/ΜΑ ΕΚΛΟΥΣΘΣ MSA 20mM NaHCO3/Na2CO3 
3.4/3.6mM  

ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑΣ CSRS ULTRA II ASRS 300 4mm 

ΟΘ 1ml/min 1,5ml/min 

LOOP 20μlt 100μlt 
Πινακασ 1. Πλθροφορίεσ ανάλυςθσ ιοντικισ χρωματογραφίασ 

 

Ροςοτικόσ Ρροςδιοριςμόσ   

‘Επειτα από τθ λιψθ χρωματογραφιματοσ οι ςυγκεντρϊςεισ των κατιόντων 

και ανιόντων προςδιορίηονται ποςοτικά μζςω καμπυλϊν αναφοράσ, οι οποίεσ 

ςτθρίηονται ςε πρότυπα διαλφματα. Τα πρότυπα διαλφματα αυτά αναλφονται με τισ 

ίδιεσ ςυνκικεσ με τα άγνωςτα δείγματα λαμβάνοντασ αντίςτοιχα 

χρωματογραφιματα κάκε φορά. Τα πρότυπα παραςκευάηονται ςε διαφορετικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ από ζνα αρχικό πρότυπο (stock), που περιζχει όλα τα είδθ των 

ιόντων που κζλουμε να αναλφςουμε ςτθν μορφι αλάτων. Με τθ διάςταςθ αυτϊν 

των αλάτων ςτο υδατικό διάλυμα προκφπτουν τα ιόντα του μετροφμενου 

ςυςτατικοφ ςτισ επικυμθτζσ ςυγκεντρϊςεισ, ζπειτα από κατάλλθλεσ αραιϊςεισ 

κάκε φορά. Οι ςυγκεντρϊςεισ των πρότυπων διαλυμάτων, που παραςκευάηονται 

για τθν ανάλυςθ των κατιόντων και τθν δθμιουργία τθσ καμπφλθσ αναφοράσ, 

καλφπτουν μια ευρεία κλίμακα από 125ppb ζωσ και 20ppm και για τθ δθμιουργία 

τθσ καμπφλθσ αναφοράσ των ανιόντων καλφπτουν από 125ppb ζωσ και 15ppm. 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυςχετίςεισ μεταξφ οριςμζνων μετροφμενων  

ιόντων ςτα υπό ανάλυςθ δείγματα υγρισ και ξθρισ εναπόκεςθσ. Ωσ κριτιριο καλισ 

ςυςχζτιςθσ ορίςτθκε το R τετράγωνο τθσ γραμμισ τάςθσ ςτο διάγραμμα 

ςυςχζτιςθσ, ενϊ και ο λόγοσ των ιόντων (κλίςθσ ευκείασ) που μασ δίνει τθν 

δυνατότθτα να κατανοιςουμε τθν προζλευςθ των δφο ιόντων και τθν κατάςταςθ 

τθσ ατμόςφαιρασ.  

 

3.1 υςχετίςεισ  ιόντων υγρισ εναπόκεςθσ ςτον τακμό Φινοκαλιάσ  και ςτο 

Ηράκλειο 

Λόγοσ Cl-/Na+ 

Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και το νάτριο και το χλϊριο ζχουν καλάςςια 

προζλευςθ και ο λόγοσ τουσ πρζπει να είναι  Cl-/Na+=  1,7956. Στθν παροφςα 

εργαςία, για τον ςτακμό Φινοκαλιάσ και για τθ περιοχι του Θρακλείου, ο λόγοσ 

είναι  Cl-/Na+= 1,92 πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει πλεόναςμα Cl- , ενϊ το νάτριο 

προζρχεται αποκλειςτικά από  τθ κάλαςςα. Στον ςτακμό Φινοκαλιάσ θ προζλευςθ 

του χλωρίου δεν κα επθρεάηεται τόςο από ανκρωπογενείσ πθγζσ, όπωσ θ 

βιομθχανία, λόγω τθσ περιφερειακισ τοποκεςίασ του. Αντίκετα πθγι χλωρίου ςτθν 

ατμόςφαιρα του πανεπιςτθμίου Θρακλείου είναι και θ βιομθχανία, κακϊσ 

βρίςκεται κοντά ςτο αςτικό κζντρο και επθρεάηεται από τθν ανκρωπογενι 

δραςτθριότθτα. 

 

Εικόνα 10. υςχζτιςθ ανιόντων χλωρίου με κατιόντα νατρίου 
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Λόγοσ Μg2+/Να+
 

Τα κατιόντα νατρίου και μαγνθςίου αποτελοφν ιόντα φυςικισ προζλευςθσ 

με κυριότερθ πθγι τθ κάλαςςα και το ζδαφοσ. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ο λόγοσ 

Μg2+/Να+ είναι ίςοσ με 0,1201, ενϊ ςτα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ, 

ςτον ςτακμό Φινοκαλιάσ, ο λόγοσ αυτόσ είναι 0,18 πράγμα που επιβεβαιϊνει τθν 

κοινι πθγι προζλευςθσ αυτϊν των δφο ιόντων. 

Αντίκετα ο λόγοσ Μg2+/Να+ ςτθ περιοχι του Θρακλείου είναι 0,14. Αυτό 

υποδθλϊνει ότι ςτθν ατμόςφαιρα τθσ περιοχισ αυτισ τα ιόντα μαγνθςίου 

προζρχονται και από τθ κάλαςςα, αλλά όχι τόςο όςο ςτον ςτακμό Φινοκαλιάσ που 

ο λόγοσ είναι 0,18. Επιπλζον ςτον ςτακμό Φινοκαλιάσ το μαγνιςιο προζρχεται και 

από τθ ςκόνθ του εδάφουσ. 

 

                                           Εικόνα 11. υςχζτιςθ κατιόντων μαγνθςίου με κατιόντα νατρίου 

 

Λόγοσ nss Κ+/ΝΗ4
+ 

Οι κυριότερεσ πθγζσ αμμωνίου ςτθν ατμόςφαιρα είναι ανκρωπογενείσ, για 

παράδειγμα οι κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ αποτελοφν ςθμαντικζσ πθγζσ του. 

Απ’τθν άλλθ πλευρά κφρια πθγι του καλίου ςτθν ατμόςφαιρα αποτελεί θ καφςθ 

βιομάηασ. Επίςθσ, τα ιόντα καλίου και τα ιόντα αμμωνίου από κοινοφ προζρχονται 

από περιττϊματα ηϊων. 

Θ ςυςχζτιςθ των αμμωνιακϊν και των μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντων 

καλίου, ςτθ περιοχι του Φινοκαλιά, δείχνει ότι προζρχονται από κοινοφ από 

καφςεισ ορυκτϊν καυςίμων από τα αυτοκίνθτα και τθ βιομάηα, κακϊσ και από 

περιττϊματα ηϊων. Θ ςυςχζτιςθ αυτϊν των ιόντων είναι εντονότερθ ςτθν 

ατμόςφαιρα τθσ αςτικισ περιοχισ του Θρακλείου, λόγω τθσ ζντονθσ ανκρωπογενισ 

δραςτθριότθτασ. 
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                     Εικόνα 12. υςχζτιςθ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κατιόντων καλίου με κατιόντα αμμωνίου 

 

Λόγοσ SO4
-2/ΝΟ3

- 

Τα κειικά ιόντα προζρχονται από τθ κάλαςςα, ενϊ ςθμαντικι πρόδρομθ 

ζνωςθ των κειικϊν ιόντων ςτθν ατμόςφαιρα είναι το διοξείδιο του κείου το οποίο 

προζρχεται από ανκρωπογενείσ εκπομπζσ. Οι πθγζσ των νιτρικϊν ανιόντων ςτθν 

ατμόςφαιρα, είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ επίςθσ ανκρωπογενείσ. Κυριότερεσ πθγζσ 

των οξειδίων του αηϊτου (ΝΟx), που ςτθ ςυνζχεια με οξείδωςθ οδθγοφν ςτο 

ςχθματιςμό νιτρικϊν , αποτελοφν τα καυςαζρια από κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ 

και θ βιομθχανία.   

Θ ςυςχζτιςθ των ιόντων αυτϊν, ςτθν υπό μελζτθ εργαςία, δείχνει τθ 

ςθμαντικότθτα των πθγϊν τουσ που είναι κυρίωσ οι καφςεισ, ενϊ λόγω τθσ 

τοποκεςίασ του ςτακμοφ Φινοκαλιάσ πθγι προζλευςθσ των κειικϊν ιόντων είναι 

και θ κάλαςςα.  
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                                          Εικόνα 13. υςχζτιςθ κειικϊν ανιόντων με νιτρικά ανιόντα 

 

Λόγοσ  nss SO4
-2/nss Ca2+ 

Τα μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντα αςβεςτίου και κειικά ιόντα (non sea 

salt) ςχετίηονται ζντονα ςτισ παροφςεσ περιοχζσ. Σε αζριεσ μάηεσ βόρειασ ι 

βορειοδυτικισ προζλευςθσ κυριαρχοφν ενϊςεισ ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ (όπωσ 

nss-SO4
2-) ενϊ ςε αζριεσ μάηεσ νότιασ ι νοτιοδυτικισ προζλευςθσ κυριαρχοφν 

ςτοιχεία ςκόνθσ (όπωσ τα ιόντα nss-Ca2+).  

Θ ςφςταςθ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ςτθ περιοχι του Θρακλείου 

επθρεάηεται κυρίωσ από τθν προζλευςθ βόρειων και βορειοδυτικϊν αζριων μαηϊν. 

Αντίκετα θ ςφςταςθ τθσ ατμοςφαιρικισ εναπόκεςθσ ςτον ςτακμό Φινοκαλιάσ 

επθρεάηεται κυρίωσ από τθν προζλευςθ νότιων και νοτιοδυτικϊν αζριων μαηϊν.  

 

 

Εικόνα 14. υςχζτιςθ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κειικϊν ανιόντων με μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κατιόντα 
αςβεςτίου 
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3.2 υςχετίςεισ  ιόντων ξθρισ εναπόκεςθσ ςτον τακμό Φινοκαλιάσ 

Λόγοσ Cl-/Na+ 

Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ο λόγοσ τω ιόντων αυτϊν πρζπει να είναι  Cl-/Na+= 

1,7956. Στθν παροφςα εργαςία ςτο ςτακμό Φινοκαλιάσ  ο λόγοσ είναι Cl-/Na+= 1,84 

πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει πλεόναςμα Cl- . ‘Ππωσ και ςτθν υγρι εναπόκεςθ, 

ζτςι και ςτθ ξθρι, τα ανιόντα χλωρίου είναι καλάςςιασ προζλευςθσ ςτθ τοποκεςία 

αυτι. 

 

Εικόνα 15. υςχζτιςθ ανιόντων χλωρίου με κατιόντα νατρίου 

 

Λόγοσ Μg2+/Να+ 

Τα κατιόντα νατρίου και μαγνθςίου αποτελοφν ιόντα φυςικισ προζλευςθσ 

με κυριότερθ πθγι τθ κάλαςςα και το ζδαφοσ. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ο λόγοσ 

τουσ Μg2+/Να+ είναι ίςοσ με 0,1201 ενϊ ςτα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ 

ο λόγοσ αυτόσ είναι 0,14 πράγμα που επιβεβαιϊνει τθν κοινι πθγι προζλευςθσ 

αυτϊν των δφο ιόντων, όπωσ και ςτθ περίπτωςθ τθσ υγρισ εναπόκεςθσ, ςτθ 

περιοχι του Φινοκαλιά. 
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Εικόνα 16. υςχζτιςθ κατιόντων μαγνθςίου με κατιόντα νατρίου 

 

Λόγοσ K+ / Mg2+ 

Tα ιόντα μαγνθςίου είναι κυρίωσ φυςικισ προζλευςθσ με πθγι τθ κάλαςςα 

και το ζδαφοσ. Απ’ τθν άλλθ πλευρά, τα ιόντα καλίου προζρχονται κατά βάςθ από 

καφςεισ βιομάηασ, ενϊ επιπλζον ζχουν πθγι τθ κάλαςςα, το ζδαφοσ και τα 

περιττϊματα ηϊων.  

Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ o λόγοσ του καλίου προσ το μαγνιςιο ςτθ κάλαςςα 

είναι K+/Mg2+= 0,3082. Στθν παροφςα περιοχι  ο λόγοσ είναι 0,41 πράγμα που 

δείχνει ότι υπάρχει μικρό πλεόναςμα ιόντων καλίου. Αυτό δικαιολογείται κακϊσ 

αναφερόμαςτε ςε ξθρι εναπόκεςθ και πθγι Κ+ , εκτόσ των άλλων, κα είναι και θ 

ςκόνθ των αζριων μαηϊν. 

 

Εικόνα 17. υςχζτιςθ κατιόντων καλίου με κατιόντα μαγνθςίου 
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Λόγοσ SO4
-2/ Κ+

 

Θ ςυςχζτιςθ των κειικϊν ιόντων και των ιόντων καλίου είναι ζντονθ ςτθ 

παροφςα μελζτθ. Θ ςυςχζτιςθ των ιόντων αυτϊν δείχνει τθ ςθμαντικότθτα των 

πθγϊν τουσ που είναι κυρίωσ οι καφςεισ ανκρωπογενϊν εκπομπϊν και βιομάηασ. 

Στθ περιοχι του Φινοκαλιά τα κειικά ιόντα κα προζρχονται και από τθ κάλαςςα, 

ενϊ απ’ τθν άλλθ πλευρά τα ιόντα καλίου κα προζρχεται και από τθ κάλαςςα και 

από τθ ςκόνθ των αζριων μαηϊν. 

 

 

Εικόνα 18. υςχζτιςθ κειικϊν ανιόντων με κατιόντα καλίου 

 

Λόγοσ Ca2+ / Κ+ 

Tα ιόντα καλίου είναι κυρίωσ ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ, ενϊ ςχεδόν όλο 

το αςβζςτιο που υπάρχει ςτθν ατμόςφαιρα είναι φυςικισ και όχι ανκρωπογενοφσ 

προζλευςθσ. Κυριότερθ  πθγι εκπομπισ του αςβεςτίου είναι το ζδαφοσ, από όπου 

περνάει ςτθν αζρια φάςθ είτε με τθ βοικεια του ανζμου, άλλων φυςικϊν 

διεργαςιϊν ι μζςω ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων. Θ ςυςχζτιςθ των δφο αυτϊν 

ιόντων, ςτα παρόντα δείγματα ξθρισ εναπόκεςθσ, πικανόν οφείλεται ςτθ κοινι 

πθγι προζλευςθ των ιόντων που είναι θ ςκόνθ των αζριων μαηϊν.  
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Εικόνα 19. υςχζτιςθ κατιόντων αςβεςτίου με κατιόντα καλίου 

 

Λόγοσ nss Κ+/ΝΗ4
+ 

Θ ςυςχζτιςθ των αμμωνιακϊν και των μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντων καλίου, 

ςτθ ξθρι εναπόκεςθ τθσ περιοχισ του Φινοκαλιά, δείχνει ότι προζρχονται από 

κοινοφ από καφςεισ ορυκτϊν καυςίμων από τα αυτοκίνθτα και τθ βιομάηα, κακϊσ 

και από περιττϊματα ηϊων, όπωσ ςυμβαίνει και ςτθν υγρι εναπόκεςθ τθσ ίδιασ 

περιοχισ. 

 

Εικόνα 20. υςχζτιςθ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κατιόντων καλίου με κατιόντα αμμωνίου 
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Λόγοσ SO4
-2/ΝΟ3

- 

Θ ςυςχζτιςθ των ιόντων αυτϊν δείχνει τθ ςθμαντικότθτα των πθγϊν τουσ 

που είναι κυρίωσ οι καφςεισ, ενϊ πθγι προζλευςθσ των κειικϊν ιόντων είναι και θ 

κάλαςςα, όπωσ και ςτθν υγρι εναπόκεςθ, λόγω τθσ τοποκεςίασ του ςτακμοφ 

Φινοκαλιάσ.  

Tα SO4
-2 βρίςκονται ςτθ περιοχθ των λεπτϊν ςωματιδίων και ζχουν 

μικρότερθ ταχφτθτα κακίηθςθσ ςε ςφγκριςθ με τα NO3
- , δθλαδθ εναποτίκενται πιο 

αργά ςτο ζδαφοσ. Γι’αυτό τον λόγο πρατθροφμε ότι ο λόγοσ SO4
-2/ΝΟ3

- είναι 1,34 

ςτθν υγρι εναπόκεςθ, ενϊ μειϊνεται ςτο 0,96 ςτθ ξθρι εναπόκεςθ τθσ περιοχισ 

του Φινοκαλιά.  

 

 

Εικόνα 21. υςχζτιςθ κειικϊν ανιόντων με νιτρικά ανιόντα 

 

Λόγοσ  nss SO4
-2/nss Ca2+ 

Τα μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντα αςβεςτίου και κειικά ιόντα (non sea 

salt) ςχετίηονται ζντονα ςτθ παροφςα περιοχι. Θ ςφςταςθ τθσ ατμοςφαιρικισ 

εναπόκεςθσ ςτον ςτακμό Φινοκαλιάσ, όπωσ και ςτθν υγρι εναπόκεςθ, επθρεάηεται 

κυρίωσ από τθν προζλευςθ νότιων και νοτιοδυτικϊν αζριων μαηϊν. 

Tα nss SO4
-2 βρίςκονται ςτθ περιοχθ των λεπτϊν ςωματιδίων και ζχουν 

μικρότερθ ταχφτθτα κακίηθςθσ ςε ςφγκριςθ με τα nss Ca2+ , δθλαδθ εναποτίκενται 

πιο αργά ςτο ζδαφοσ. Γι’αυτό τον λόγο περιμζνουμε ο λόγοσ nss SO4
2-/ nss Ca2+  να 

μειϊνεται ςτθ ξθρι εναπόκεςθ ςε ςφγκριςθ με τθν υγρι εναπόκεςθ του Φινοκαλιά. 
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Αντίκετα όμωσ ο λόγοσ από 0,33 ςτθν υγρι εναπόκεςθ αυξάνεται ςε 0,59 ςτθ ξθρι 

εναπόκεςθ.  

Αυτό πικανόν οφείλεται ςτο εξισ φαινόμενο: O ςυλλζκτθσ ξθρισ 

εναπόκεςθσ διακζτει μια κυκλικι πορϊδθ επιφάνεια από αλουμίνιο ςτθν οποία 

ζχουν τοποκετθκεί ςε ςτρϊςεισ μικρζσ ςφαίρεσ από χαλαηία πάνω ςτισ οποίεσ 

εναποτίκεται θ ςκόνθ. Το pH των μικρϊν ςφαιρϊν είναι αλκαλικό και ίςωσ 

δεςμεφουν με κάποιο τρόπο SO2 από τθν ατμόςφαιρα (το οποίο είναι όξινο). Το SO2 

με τθ ςειρά του μετατρζπεται ςε SO4
-2 , υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, οπότε τα κειικά 

ιόντα υπερτεροφν ςτθ ςτα δείγματα ξθρισ ςε ςφγκριςθ με τα δείγματα υγρισ 

εναπόκεςθσ. 

 

 

Εικόνα 22. υςχζτιςθ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κειικϊν ανιόντων με μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κατιόντα 
αςβεςτίου 
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3.3 υςχζτιςθ του pH τθ βροχισ με τα κφρια ιόντα που το επθρεάηουν 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ απεικόνιςθ τθσ διαφοράσ των ιόντων (μeq/Lt) 

που κακορίηουν το pH ςτο νερό τθσ βροχισ ωσ προσ τισ τιμζσ του pH, ςτα υπό 

ανάλυςθ δείγματα Θρακλείου και Φινοκαλιά. 

(nss Ca2+ + NH4
+ ) – (nss SO4

-2 + NO3
-) 

 

 

Εικόνα 23. υςχζτιςθ pH με Διαφορά κφριων Ιόντων 

 

Tα κειικά ιόντα, μθ καλάςςιασ προζλευςθσ, αποτελοφν το κφριο ςυςτατικό 

των ανιόντων ςτα δείγματα βροχισ. Επίςθσ τα ιόντα του αςβεςτίου αποτελοφν το 

κυριότερο κατιόν εκτόσ τθσ καλάςςιασ προζλευςθσ ςτα δείγματα βροχισ. Τα ιόντα 

αυτά κακορίηουν τθ τιμι του pH, για τον λόγο αυτό υπάρχει μια πολφ καλι ςχζςθ 

μεταξφ τουσ.  

Τα ιόντα του αμμωνίου και τα νιτρικά ιόντα είναι τα δφο επόμενα ιόντα που 

ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οξφτθτασ τθσ βροχισ, από διαφορετικι ςκοπιά το 

κακζνα. Τα νιτρικά ιόντα είναι μετά τα κειικά, τα δεφτερα ιόντα που ςυμμετζχουν 

ςτθν οξίνιςθ τθσ βροχισ. Ρροζρχεται από το νιτρικό οξφ το οποίο διαλφεται ςτο 

νερό τθσ ςταγόνασ εξουδετερϊνοντασ τθσ και δίνοντασ Ca(NO3)2 ι NH4NO3. 

Αντίκετα με τα νιτρικά ιόντα, τα ιόντα του αμμωνίου είναι μαηί με τα ιόντα του 

αςβεςτίου τα κφρια ςτοιχεία εξουδετζρωςθσ τθσ οξφτθτασ τθσ βροχισ. 

‘Πταν το νερό τθσ βροχισ δεν επθρεάηεται από ανκρωπογενείσ, βιογενείσ ι 

άλλεσ αλλθλεπιδράςεισ κα επθρεάηεται μόνο από τθ διάλυςθσ του ατμοςφαιρικοφ 
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οξυγόνου προσ τθ δθμιουργία όξινων ανκρακικϊν ιόντων και ιόντων του 

πρωτονίου. ‘Ετςι για ςυγκζντρωςθ ατμοςφαιρικοφ CO2 περίπου 380 ppm το 

αναμενόμενο pH κα είναι 5.5. Θ τιμι αυτι παρατθρείται ςε απομακρυςμζνεσ 

καλάςςιεσ περιοχζσ όπου τόςο οι ανκρωπογενείσ επιδράςεισ όςο και οι επιδράςεισ 

από το ζδαφοσ είναι περιοριςμζνεσ.  

‘Πταν θ διαφορά των ιόντων είναι κετικι (κακϊσ υπεριςχφουν τα ιόντα 

αςβεςτίου και τα αμμωνιακά ιόντα) θ τιμι του pH κα είναι βαςικι, ενϊ όταν θ 

διαφορά των ιόντων είναι αρνθτικι (κακϊσ υπεριςχφουν τα κειικά και νιτρικά 

ιόντα) θ τιμι του pH κα είναι όξινθ. Οι εξιςϊςεισ που δίνουν οι ςυςχετίςεισ αυτζσ 

δίνουν ζνα ςυντελεςτι β ςτο 5.26 και 5.77. Αυτό ςθμαίνει ότι οι εξιςϊςεισ τζμνουν 

τον άξονα των pH ςτθν τιμι 5.26 και 5.77 για τθν περιοχι του Θρακλείου και για τθν 

περιοχι του Φινοκαλιά αντίςτοιχα. Δθλαδι θ διαφορά των ιόντων γίνεται μθδενικι, 

(κακϊσ τότε τζμνεται ο άξονα των pH, y άξονασ) θ τιμι του pH είναι περίπου 5.5 ( θ 

τιμι του pΘ χωρίσ τθν επίδραςθ των ιόντων αυτϊν), λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ 

διάλυςθσ του ατμοςφαιρικοφ CO2, που γίνεται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Επιπροςκζτωσ ςθμαντικι είναι και θ απεικόνιςθ του λόγου των ιόντων 

(μeq/Lt) που κακορίηουν το pH ςτο νερό τθσ βροχισ ωσ προσ τισ τιμζσ του pH, ςτα 

υπό ανάλυςθ δείγματα Θρακλείου και Φινοκαλιά. 

𝒏𝒔𝒔 𝑺𝑶𝟒
−𝟐    +  𝑵𝑶𝟑

−

𝒏𝒔𝒔 𝑪𝒂𝟐+  +  𝑵𝑯𝟒
+  

 

 

Εικόνα 24. υςχζτιςθ pH με Λόγο κφριων ιόντων 
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‘Πταν ο λόγοσ των ιόντων είναι μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ (κακϊσ 

υπεριςχφουν τα κειικά και νιτρικά ιόντα) θ τιμι του pH κα είναι όξινθ, ενϊ όταν ο 

λόγοσ των ιόντων είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ (κακϊσ υπεριςχφουν τα ιόντα 

αςβεςτίου και τα αμμωνιακά ιόντα) θ τιμι του pH κα είναι βαςικι. Από το 

διάγραμμα επίςθσ ςυμπεραίνουμε ότι θ μικρότερθ τιμι pH που παρατθρείται είναι 

περίπου το 4 και για τθ περιοχι του Θρακλείου και για τθ περιοχι του Φινοκαλιά. 

 

 

3.4 Εποχιακι διακφμανςθ pH και κφριων ιόντων για δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ 

του τακμοφ Φινοκαλιάσ και του Πανεπιςτθμίου Ηρακλείου 

Θ ςυγκζντρωςθ τθσ κάκε ζνωςθσ επθρεάηεται από το φψοσ τθσ 

βροχόπτωςθσ όπωσ ζχει προαναφερκεί και ςτθν ειςαγωγι. Αυτό κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα θ μικρι βροχι να επθρεάηει περιςςότερο το μζςο όρο των 

ςυγκεντρϊςεων (ζχοντασ υψθλότερεσ τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων) παρ’ ότι ωσ 

ποςότθτα θ ςυμμετοχι του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ ςτθν ςυνολικι εναπόκεςθ 

είναι περιοριςμζνθ. Για να υπάρχει μία ομαλοποίθςθ τζτοιων διαφορετικϊν 

ςυγκεντρϊςεων χρθςιμοποιείται θ μζςθ τιμι του ςτακμιςμζνου όγκου (volume 

weighted mean, VWM). Θ τιμι VWM αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκζντρωςθ μιασ ζνωςθσ 

ςτθν οποία ζχει περιλθφκεί και το φψοσ  (ι ο όγκοσ) τθσ βροχόπτωςθσ.  

Για τον υπολογιςμό του VWM του pH προςδιορίηονται αρχικά οι 

ςυγκεντρϊςεισ των Θ+ , υπολογίηεται το VWM των Θ+ και ςτθ ςυνζχεια μετατρζπεται 

ξανά ςε pH. Mε τθν χριςθ των VWM γίνεται μια κανονικοποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ 

τθσ κάκε ζνωςθσ ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ βροχόπτωςθσ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ μζςθ τιμι του pH (VWM) ςτα υπό 

ανάλυςθ δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ Θρακλείου και Φινοκαλιά. 

 Θράκλειο VWM 
(μgr / Lt) 

Φινοκαλιάσ VWM 
(μgr / Lt) 

pH 5,54 6,08 
Πίνακασ 2. Μζςθ τιμι pH 
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Στο διάγραμμα που ακολουκεί απεικονίηεται θ μθνιαία διακφμανςθ τθσ 

μζςθσ τιμισ του pΘ (VWM) για τθ περίοδο δειγματολθψίασ από το 2013 ζωσ το 

2017 ςτα δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ Θρακλείου και Φινοκαλιά. 

 

 

Εικόνα 25. Μθνιαία μεταβολι pH 

 

Από το διάγραμμα παρατθρείται ότι οι μινεσ βροχόπτωςθσ είναι κοινοί και 

για τισ δφο περιοχζσ, ενϊ υπάρχει μία ξθρι περίοδοσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ από 

τον Ιοφλιο ζωσ τον Αφγουςτο που είναι ςχεδόν αςιμαντθ, λόγω τθσ απουςίασ 

βροχοπτϊςεων. Το pH τθσ βροχισ φαίνεται γενικά να είναι υψθλότερο ςτθ περιοχι 

του Φινοκαλιά και χαμθλότερο ςτθ περιοχι του Θρακλείου, όπου είναι ζντονθ θ 

ανκρωπογενισ δραςτθριότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα οι υψθλζσ τιμζσ pH, ςτο 

Φινοκαλιά και ςτο Θράκλειο, τουσ μινεσ Μάρτιο, Απρίλιο, Ιοφνιο, Σεπτζμβριο και 

Νοζμβριο οφείλονται ςτισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ των ιόντων αςβεςτίου (nss Ca2+) 

και ςτισ αντίςτοιχεσ χαμθλζσ τιμζσ των κειικϊν ιόντων (nss SO4
2-). Οι βροχζσ αυτοφ 

του είδουσ είναι αποτζλεςμα αζριων μαηϊν που είχαν νότια ι νοτιοδυτικι 

προζλευςθ και επθρεάηονται από επειςόδια ςκόνθσ από τθν ζρθμο Σαχάρα. 

Αντίκετα, οι χαμθλζσ τιμζσ του pΘ, ςτισ δφο περιοχζσ,  όπωσ ζντονα φαίνεται τουσ 

μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Οκτϊβριο και Δεκζμβριο οφείλονται ςτισ υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ των κειικϊν ιόντων και ςτισ αντίςτοιχεσ χαμθλζσ των ιόντων 

αςβεςτίου. Οι βροχοπτϊςεισ αυτοφ του είδουσ προζρχονται από αζριεσ μάηεσ που 

είχαν βόρεια ι βορειοδυτικι προζλευςθ και επθρεάηονται από ανκρωπογενείσ 

πθγζσ από τθν Ευρϊπθ.  
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Εικόνα 26. Μθνιαία μεταβολι ροισ εναπόκεςθσ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κατιόντων αςβεςτίου 

 

 

Εικόνα 27. Μθνιαία μεταβολι ροισ εναπόκεςθσ μθ καλάςςιασ προζλευςθσ κειικϊν ανιόντων 

 

Tα ςυμπεράςματα αυτά επιβεβαιϊνονται από τα παραπάνω διαγράμματα, 

ςτα οποία φαίνεται θ μθνιαία μεταβολι τθσ μζςθσ τιμισ των ροϊν υγρισ 

εναπόκεςθσ, (ngr/m2) για τα μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντα αςβεςτίου και κειικά 

ιόντα, για τθ περίοδο δειγματολθψίασ 2013 ζωσ 2017 ςτο Φινοκαλιά και ςτο 

Θράκλειο. 
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Τόςο ο ςτακμόσ Φινοκαλιάσ όςο και το Θράκλειο παρουςιάηουν παρόμοιο 

προφίλ εναπόκεςθσ. Θ ροι εναπόκεςθσ παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον αφοφ 

μζςα ςτθ ροι ςυνυπολογίηεται και το φψοσ βροχόπτωςθσ όπωσ ζχει αναφερκεί και 

ςτθν ειςαγωγι. Θ κατανομι τθ εναπόκεςθσ ανά μινα επθρεάηεται από το φψοσ τθσ 

βροχόπτωςθσ του μινα, ζτςι τα μζγιςτα των ροϊν εναπόκεςθσ κα πρζπει να 

παρουςιάηονται ςτου μινεσ όπου υπάρχει ζντονθ βροχόπτωςθ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ μζςθ τιμι τθσ ροισ (ngr/m2) υγρισ 

εναπόκεςθσ για τα ανιχνεφςιμα ιόντα και των δφο περιοχϊν.  

 Θράκλειο οι  
(ngr / m2) 

Φινοκαλιάσ Pοι 
(ngr / m2) 

Νa+ 126,7 169,6 

NH4
+ 9,3 13,8 

K+ 8,0 12,4 

Mg2+ 17,5 28,4 

Ca2+ 45,4 83,8 

Cl- 210,1 301,5 

NO3
- 35,8 57,8 

HPO4
- 4,0 3,1 

SO4
-2 79,5 103,2 

Ox- 7,6 3,4 

nss K+ 2,9 5,3 

nss Ca2+ 39,9 74,7 

nss SO4
2- 42,8 45,3 
Πίνακασ 3. Μζςθ τιμι ροϊν εναπόκεςθσ  ιόντων  
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Στα διάγραμματα που ακολουκοφν απεικονίηεται θ διαχρονικι μεταβολι τθσ 

μζςθσ τιμισ του pH και τθσ ςυγκζντρωςθσ των πρωτονίων ςε μeq/lt (VWM) ςτα 

δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ και των δφο περιοχϊν για τα ζτθ 1995 ζωσ 2016. 

 

 

Εικόνα 28. Διαχρονικι μεταβολι pH Ηρακλείου 

 

 

Εικόνα 29. Διαχρονικι μεταβολι pH τακμοφ Φινοκαλιάσ 
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Εικόνα 30. Διαχρονικι μεταβολι VWM πρωτονίων Ηρακλείου 

 

 

Εικόνα 31. Διαχρονικι μεταβολι VWM πρωτονίων τακμοφ Φινοκαλιάσ 

 

Από τουσ λόγουσ που προκφπτουν από  τα διαγράμματα αυτά 

ςυμπεραίνεται ότι το pH τθσ υγρισ εναπόκεςθσ  ακολουκεί μια ανοδικι τάςθ από 

το 1995 ζωσ το 2016 , θ οποία είναι περίπου  13% για το Θράκλειο και 14% για  τον 

Στακμό Φινοκαλιάσ. Αντίκετα θ ςυγκζντρωςθ των πρωτονίων (VWM), τθν ίδια 

χρονικι περίοδο, μειϊνεται 2.793 ιςοδφναμα για το Θράκλειο και 2.858 ιςοδφναμα 

για τον Στακμό Φινοκαλιάσ αντίςτοιχα.  
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι κυρίωσ ο προςδιοριςμόσ και θ ςφγκριςθ τθσ 

ιοντικισ ςφςταςθσ υγρισ εναπόκεςθσ ςτισ περιοχζσ  Φινοκαλιά και Θράκλειο για 

μια περίοδο 5 χρόνων. 

 Στθν υγρι εναπόκεςθ Θρακλείου και Φινοκαλιά από τισ ςυςχετίςεισ των 

ιόντων Cl- με Na+ και Μg2+ με Na+ ςυμπεραίνεται ότι τα ιόντα χλωρίου ςτο 

Θράκλειο εκτόσ από τθ κάλαςςα ζχουν και ανκρωπογενείσ πθγζσ όπωσ θ 

βιομθχανία. Απ’ τθν άλλθ πλευρά τα ιόντα μαγνθςίου πλειοψθφοφν ςτον 

Στακμό Φινοκαλιάσ κακϊσ βρίςκεται δίπλα ςε κάλαςςα και επιπλζον 

υπάρχουν πιο ζντονα επειςόδια ςκόνθσ.  

 Επίςθσ θ ςυςχζτιςθ των μθ καλάςςιασ προζλευςθσ ιόντων αςβεςτίου και 

κειικϊν ιόντων είναι ζντονθ και ςτισ δφο περιοχζσ, τα ιόντα αυτά 

προζρχονται από νότιουσ ι νοτιοδυτικοφσ ανζμουσ και από βόρειουσ ι 

βορειοδυτικοφσ ανζμουσ αντίςτοιχα. 

 Τζλοσ ιόντα που ζχουν προζλευςθ καφςεισ από ανκρωπογενι 

δραςτθριότθτα όπωσ ΝΘ4
+ με nss K+ και SO4

-2 με NO3
- ςχετίηονται πιο ζντονα 

ςτο Θράκλειο από ότι ςτο Φινοκαλιά , μια και αποτελεί αςτικό κζντρο.  

 Ρροχωρϊντασ παρατθρείται ότι ιόντα που ςυςχετίηονται ςτθν υγρι 

εναπόκεςθ Φινοκαλιά ςχετίηονται και ςτθ ξθρι εναπόκεςθ ςτθν ίδια 

περιοχι, όπωσ Cl- με Na+ , Μg2+ με Na+ , SO4
-2 με NO3

- , ΝΘ4
+ με nss K+  και nss 

SO4
-2 με nss Ca2+. Eπίςθσ είναι ςθμαντικζσ και άλλεσ ςυςχετίςεισ ςτθ  ξθρι 

εναπόκεςθ τθσ περιοχισ αυτισ, όπωσ K+ με Mg2+ , Ca2+ με K+  που πικανόν 

οφείλονται και ςε επειςόδια ςκόνθσ. Τζλοσ ςχετίηονται ζντονα και τα ιόντα 

SO4
-2 με K+ . 

 Σπουδαία είναι και θ ςυςχζτιςθ του pH τθσ βροχισ με τον λόγο και τθ 

διαφορά των κφριων ιόντων που το επθρεάηουν. Ραρατθρείται λοιπόν θ 

μεγάλθ επίδραςθ που ζχει θ χθμικι ςφςταςθ του δείγματοσ ςτθ τιμι του pH 

τθσ βροχισ. Οι χαμθλζσ τιμζσ του pH οφείλονται ςτισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 

των κειικϊν και νιτρικϊν ιόντων. Αντίκετα οι υψθλζσ τιμζσ pH οφείλονται 

ςτισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ των ιόντων αςβεςτίου και αμμωνιακϊν ιόντων. 

 ‘Οςον αφορά τθν μθνιαία διακφμανςθ τθσ μζςθσ τιμισ του pΘ (VWM) ςτα 

δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ Θρακλείου και Φινοκαλιά παρατθρείται ότι το 

pH είναι γενικά υψθλότερο ςτο Φινοκαλιά και χαμθλότερο ςτο Θράκλειο. 

Και ςτισ δφο περιοχζσ, υψθλζσ τιμζσ pH παρουςιάηονται τον Μάρτιο, τον 

Απρίλιο, τον Ιοφνιο, τον Σεπτζμβριο και τον Νοζμβριο, ενϊ χαμθλζσ τιμζσ pH 

τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Οκτϊβριο και τον Δεκζμβριο. Το pH 

επθρεάηεται από τθν ιοντικι ςφςταςθ και τισ πθγζσ των ιόντων ςφμφωνα με 

τθν προζλευςθ των αζριων μαηϊν. Δθλαδι παρατθρείται είτε μεγάλθ 
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ςυγκζντρωςθ nss Ca2+ και νοτιάδεσ (βαςικό pH) , είτε μεγάλθ ςυγκζντρωςθ 

nss SO4
-2 και βοριάδεσ  (όξινο pH). 

 Οι μθνιαίεσ ροζσ του κάκε ςτοιχείου (nss Ca2+ και nss SO4
-2) τθσ υγρισ 

εναπόκεςθσ επθρεάηεται από το φψοσ βροχόπτωςθσ του κάκε μινα. Οι 

μινεσ βροχοπτϊςεων είναι κοινοί και για τισ δφο περιοχζσ ενϊ κεωρείται 

αςιμαντθ θ ξθρι περίοδοσ από τον Ιοφλιο ζωσ τον Αφγουςτο, λόγω 

απουςίασ βροχοπτϊςεων. 

 Σχετικά με τθ διαχρονικι μεταβολι τθσ μζςθσ τιμισ του pH και των 

πρωτονίων ςε μeq/lt (VWM) ςτα δείγματα υγρισ εναπόκεςθσ και των δφο 

περιοχϊν για τα ζτθ 1995 ζωσ 2016, παρατθρείται μία ανοδικι τάςθ για το 

pH ςτο πζρασ των ετϊν και μία κακοδικι τάςθ για τθ ςυγκζντρωςθ των 

πρωτονίων αντίςτοιχα. 
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