
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ DMS KAI ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ TOY 
ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
 

 
 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
ΜΠΑΡ∆ΟΥΚΗ ΧAΙ∆Ω 
Νοέµβριος 2003 

 

CCN 

DDMMSSaaqq  

DMSg 
SO2 

SO4
2- MSA 

DMSO 

aerosols 
CN 



 



Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή 
 
 
Μ. Κανακίδου  
Αναπλ. Καθηγήτρια Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης 
 
Ν. Μιχαλόπουλος  
Αναπλ. Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης (Επιβλέπων 
Καθηγητής) 
 
Π. Παπαγιαννακόπουλος  
Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης  
 
Σ. Περγαντής  
Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης  
 
Ε. Στεφάνου  
Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης  
 
Ν. Χανιωτάκης  
Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Παν/µίου Κρήτης 
 
C. Zetzsch  
Καθηγητής Τµήµατος Ατµοσφαιρικής Χηµείας Παν/µίου Bayreuth, Γερµανία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφιερωµένο στους Σταυρούλα, Σοφοκλή, 
∆έσποινα και Κυριάκο 

 
 





 
Περιεχόµενα 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................... 7 

1.1 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ .......................................................7 
1.2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚA ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ........11 
1.3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ..............................................................................12 
1.4 ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ SO2 ..............................................................................15 
1.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙ∆ΙΟΥ .....................................................15 
1.6 DMS ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤA..........................................................................18 
1.7 DMS ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΝΝΕΦΩΝ ..............................................................20 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1 ..................................................................................... 23 

2 ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.27 

2.1. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ...............................................................28 
2.1.1 Η οξείδωση του DMS από τις ρίζες ΟΗ. ........................................................ 28 

2.1.1.1 Ο µηχανισµός της αντίδρασης DMS+OH. ...............................................................29 
2.1.1.2 Εξάρτηση της αντίδρασης DMS+OH από την θερµοκρασία......................................31 
2.1.1.3 Προϊόντα της αντίδρασης DMS+OH.......................................................................32 

2.1.2 Οξείδωση του DMS από τις ρίζες ΝΟ3. ......................................................... 34 
2.1.3 Οξείδωση του DMS από άλλες ρίζες (X, XO, O3)............................................ 34 
2.1.4 Οξείδωση του DMSO από τις ατµοσφαιρικές ρίζες. ........................................ 38 

2.2 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........................................................42 
2.2.1 Ενδείξεις για τις αντιδράσεις πολλαπλών φάσεων στον κύκλο του DMS από 

µετρήσεις πεδίου. ...................................................................................... 42 
2.2.2 Φυσικοχηµικές ιδιότητες των ενώσεων DMS, DMSO, MSIA και MSA................ 43 
2.2.3 Αντιδράσεις στην υδατική φάση. ................................................................. 44 

2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΚΑΙ ΣΤOΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛEΤΗΣ ......................................................47 
2.3.1 Κινητική της οξείδωσης του DMSO σε υδατικά διαλύµατα.............................. 47 
2.3.2 Ταυτοποίηση και µέτρηση των προϊόντων οξείδωσης του DMS στην ατµόσφαιρα 

σε τρεις διαφορετικές περιοχές. .................................................................. 48 
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 2 ..................................................................................... 50 

3 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ............................................... 57 

3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚH ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ..........................57 
3.1.1 Περιοχή Φινοκαλιάς ................................................................................... 58 
3.1.2 Περιοχή Kuujjuarapik ................................................................................. 58 
3.1.3 Περιοχή νησιών Kerguelen ......................................................................... 59 

3.2 MΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ................................................61 
3.2.1 ∆ειγµατοληψία αερολυµάτων...................................................................... 62 



3.2.2 ∆ειγµατοληψία αέριας φάσης ...................................................................... 63 
3.2.2.1 Χρήση σύνθετης διάταξης φίλτρων για την συλλογή των όξινων αέριων ενώσεων 

(φίλτρα Gff).........................................................................................................63 
3.2.2.2 Συσκευές εκνέφωσης (Cofer). ...............................................................................64 

3.2.3 Ανάλυση DMS και DMSO µε τη χρήση αέριας χρωµατογραφίας (GC). ............. 66 
3.2.3.1 Βαθµονόµηση ......................................................................................................68 

3.2.4 Ανάλυση µε σύστηµα ιοντικής χρωµατογραφίας (IC)..................................... 69 
3.2.4.1 Περιγραφή ∆ιάταξης της Ιοντικής Χρωµατογραφίας................................................70 
3.2.4.2 Γενικές αρχές .......................................................................................................73 

3.2.4.2.1 Παράδειγµα ανιοντικού διαχωρισµού........................................................................... 74 
3.2.4.2.2 Παράδειγµα κατιοντικού διαχωρισµού ......................................................................... 75 
3.2.4.2.3 Παρασκευή διαλυµάτων έκλουσης .............................................................................. 75 
3.2.4.2.4 Φίλτρα ...................................................................................................................... 76 
3.2.4.2.5 Πρότυπα δείγµατα ..................................................................................................... 76 
3.2.4.2.6 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα ισχυρών ανιόντων.................... 77 
3.2.4.2.7 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα οργανικών ανιόντων................. 78 
3.2.4.2.8 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα κατιόντων ............................... 78 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 3 ..................................................................................... 80 

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMSO ΣΕ Υ∆ΑΤΙΚΑ 
∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ...................................................................................... 83 

4.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ............................................................85 
4.1.1 Μελέτη της σταθερότητας των υδατικών διαλυµάτων DMSO συναρτήσει του pH 

και της θερµοκρασίας................................................................................. 85 
4.1.2 Οξείδωση του DMSO σε υδατικό ενδιάµεσο παρουσία Η2Ο2 ........................... 86 

4.1.2.1 Οξείδωση υδατικών διαλυµάτων DMSO παρουσία H2O2 συναρτήσει της θερµοκρασίας

 86 
4.1.2.2 Οξείδωση υδατικών διαλυµάτων DMSO συναρτήσει διαφορετικής [Η2Ο2], και του pH87 

4.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΛΥΣΗ.....................................................................89 
4.2.1 Πειράµατα ακτινοβολίας (φωτόλυσης) του MSI-............................................ 93 

4.2.1.1 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O/απουσία φωτός ................................................93 
4.2.1.2 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/απουσία φωτός, καθώς και του συστήµατος MS-

/H2O2/απουσία φωτός ..........................................................................................93 
4.2.1.3 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/hv ..................................................................94 
4.2.1.4 Μελέτη του συστήµατος MSI-/NaNO3/hv................................................................95 

4.2.2 Καθορισµός της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης MSI-+OH ............... 96 
4.2.3 Υπολογισµός της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης DMSO+OH ........... 97 
4.2.4 ∆ιερεύνηση άλλων αντιδράσεων ................................................................. 98 

4.2.4.1 Μελέτη του συστήµατος MS-/Η2Ο2/ hv ..................................................................98 
4.2.4.2 Μελέτη του συστήµατος DMSO2/Η2Ο2/hv ............................................................ 100 
4.2.4.3 Μελέτη του συστήµατος DMSO/Ο3. ..................................................................... 101 

4.2.5 Συµµετοχή στις ατµοσφαιρικές διεργασίες των αντιδράσεων των DMSO, MSI- και 
MS- στην υδατική φάση. .......................................................................... 103 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 4 ................................................................................... 109 



5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ ............................... 113 

5.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ .............................................................. 114 
5.1.1 Εντατική δειγµατοληψία 2000 (El CID) ...................................................... 114 
5.1.2 Εντατική δειγµατοληψία 2001 (MINOS) ..................................................... 115 

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ DMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ......... 116 
5.2.1 Χρονική διακύµανση του DMS................................................................... 116 
5.2.2 Ηµερήσια διακύµανση του DMS ................................................................ 121 

5.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ............. 123 
5.3.1 Παρουσίαση των µετρήσεων του DMSO .................................................... 123 

5.3.1.1 Χρονική διακύµανση του DMSO........................................................................... 123 
5.3.1.2 Ηµερήσια διακύµανση του DMSO ........................................................................ 131 

5.3.2 Παρουσίαση των µετρήσεων του MS- ........................................................ 133 
5.3.2.1 Χρονική διακύµανση του MS- .............................................................................. 133 
5.3.2.2 Ηµερήσια διακύµανση του MS- ............................................................................ 139 

5.3.3 Παρουσίαση των µετρήσεων των SO2 και nss-SO4
2- .................................... 141 

5.3.3.1 Χρονική διακύµανση των SO2 και nss-SO4
2- .......................................................... 141 

5.3.4 Παρουσίαση των µετρήσεων ορισµένων προϊόντων του DMS στην αέρια 
κατάσταση κατά τη διάρκεια του MINOS.................................................... 148 

5.3.4.1 Χρονική διακύµανση H2SO4 στην αέρια κατάσταση ............................................... 148 
5.3.4.1.1 Συνεισφορά του H2SO4 στα επίπεδα σωµατιδιακού nss-SO4

2- ...................................... 149 
5.3.4.2 Χρονική διακύµανση MSA στην αέρια κατάσταση ................................................. 153 

5.3.4.2.1 Υπολογισµός της απόδοσης (Υ) του MSA από την αντίδραση DMS+OH ....................... 154 
5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ S ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ .................................................................... 156 
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 5 ................................................................................... 159 

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ KUUJJUARAPIK ........................... 165 

6.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 2001 (EL CID)............................................. 166 
6.1.1 ∆ειγµατοληψία και ανάλυση...................................................................... 166 
6.1.2 Παρουσίαση των µετρήσεων του DMS και ορισµένων προϊόντων οξείδωσης του

............................................................................................................. 167 
6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΕΡΙΟΧΗ KUUJJUARAPIK ................................................ 183 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 6 ................................................................................... 185 

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ ....... 189 

7.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ .............................................................. 191 
7.1.1 Εντατική δειγµατοληψία 2002 (El CID) ...................................................... 191 
7.1.2 Ετήσια δειγµατοληψία 2001-2002 στο νησί Amsterdam............................... 193 

7.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMS ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2001 ΣΤΟ ΝΗΣΙ AMSTERDAM .................................. 194 
7.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ DMS ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2002 (EL CID)..................................... 204 



7.3.1 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO, και MS- στο νησί Amsterdam
............................................................................................................. 204 

7.3.2 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMSO, και MS-στο νησί Crozet ............... 214 
7.3.3 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO, και MS- στο σύµπλεγµα νησιών 

Kerguelen ............................................................................................... 217 
7.4 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ DMS, DMSO, ΚΑΙ MS- ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2002 (EL CID) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ 

ΩΚΕΑΝΟΥ (ΝΗΣΙΑ AMSTERDAM, CROZET, KERGUELEN).............................................. 228 
7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ.............................. 232 

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 7 ................................................................................... 234 
 
Σύνοψη          237 
Προτεινόµενη µελλοντική έρευνα     238 
Abstract         239 
Βιογραφικό σηµείωµα        241 
 
 
 



Ευχαριστίες 
 

Η παρούσα διατριβή πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών 
Χηµικών ∆ιεργασιών του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Νίκου 
Μιχαλόπουλου. Ευχαριστώ το τµήµα Χηµείας για την εισαγωγή µου ως 
µεταταπτυχιακής φοιτήτριας τον Φεβρουάριο του 1998 και για την υλικοτεχνική 
υποδοµή που µου παρείχε µέχρι σήµερα. Το Fraunhofer-Institut fόr Toxikologie und 
Aerosolforschung, FhG-ITA, στο Ανόβερο της Γερµανίας για την υλικοτεχνική 
υποστήριξη τους 2 µήνες που φιλοξενήθηκα εκεί. Επίσης τα Institut Français pour la 
Recherche et la Technologie Polaires (I.F.R.T.P.) και Territoire des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises (T.A.A.F.) για την οικονοµική και διοικητική υποστήριξη 
των τριών σταθµών δειγµατοληψίας Amsterdam, Crozet και Kerguelen και για την 
διαµονή µου για έναν µήνα στο παγοθραυστικό Marion Dufresne και για 2 µήνες στις 
εγκαταστάσεις του νησιού Kerguelen. Στην οικονοµική υποστήριξη της διατριβής 
συνετέλεσαν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα DOMAC και El CID. 
 
 Θεωρώ ότι χρωστάω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους εκείνους που 
µε βοήθησαν, µε υποστήριξαν και µε καθοδήγησαν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 
επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Νίκο Μιχαλόπουλο. Εξαρχής, υποστήριξε την 
εισαγωγή µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, µε ενθάρρυνε και φρόντισε η παρούσα 
διατριβή να έχει χρηµατοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια της. Εκτός όµως από αυτού του 
είδους την µέριµνα θέλω να τον ευχαριστήσω για τις συζητήσεις, τις ιδέες και την 
εµπιστοσύνη που µου έδειξε. Τον ευχαριστώ για τον ενθουσιασµό του, ο οποίος 
αρκετές φορές γινόταν και µεταδοτικός, και για το γεγονός ότι δεν δίστασε να 
συµµετέχει µέχρι και στις δειγµατοληψίες για να βοηθήσει. Τον ευχαριστώ επίσης και 
για την ευκαιρία που µου έδωσε να ταξιδέψω σε αποµακρυσµένες περιοχές του 
πλανήτη που εκτός από το επιστηµονικό τους ενδιαφέρον µε γέµισαν µε αξέχαστες 
εικόνες. Ευχαριστώ την κ. Μαρία Κανακίδου για το συνεχές ενδιαφέρον και την 
συµπαράσταση της και για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων στις υπολογιστικές 
προσοµοιώσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Cornelius Zetzsch για την 
φιλοξενία του στο Ανόβερο για δύο µήνες κατά την διάρκεια των πειραµάτων της 
κινητικής. Εκτός από τον χώρο εργασίας που µας παρείχε µας φιλοξένησε µαζί µε 
την κόρη του Anna στο σπίτι τους µε πολύ ζεστασιά και φροντίδα. Θέλω να τον 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλα τα µέσα που µας παρείχε όπως επίσης και για την 
πολύτιµη βοήθεια του στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων, για τις ατέλειωτες 
ώρες συζητήσεων αλλά και για την συµβολή του στην κοινή µας δηµοσίευση. 
Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου για το ενδιαφέρον και την 
υποστήριξη του. Ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Π. Παπαγιαννακόπουλο, κ. Ν. 
Χανιωτάκη και κ. Σ. Περγαντή που δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην εξεταστική 
επιτροπή. 
 
 Οι εντατικές δειγµατοληψίες στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ήταν ένα 
σηµαντικό κοµµάτι το οποίο δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί επιτυχώς χωρίς την 
συνεργασία πραγµατικά πολλών ερευνητών. Οι 24-ωρες δειγµατοληψίες για χρονικά 
διαστήµατα µηνών, η ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών δειγµατοληψίας και 



λήψεως δεδοµένων αλλά και η µετέπειτα ανάλυση στο εργαστήριο δεν θα 
µπορούσαν να έχουν πραγµατοποιηθεί µοναχά µε προσωπική εργασία. Στις 
συντονισµένες αυτές προσπάθειες συµµετείχαν πολλοί άνθρωποι τους οποίους 
ευχαριστώ θερµά. ∆υστυχώς δεν είναι δυνατό να αναφερθούν όλα τα ονόµατα και 
ζητάω συγνώµη γι’ αυτό.  

Για τις εντατικές δειγµατοληψίες στην Φινοκαλιά ευχαριστώ θερµά τους: 
Jean Sciare, Γιώργο Κουβαράκη, Μιχάλη Βρεκούση, και Στέλιο Τερζάκη για την 
συµµετοχή τους στις κοινές µας 24-ωρες βάρδιες και για την συνεισφορά τους στην 
οργάνωση και επιτυχή διεκπεραίωση των δειγµατοληψιών. Την Κωνσταντίνα 
Οικονόµου και την Ελένη Λιακάκου για την συνεργασία τους στην ανάλυση των 
δειγµάτων. Τους Gerd Honninger και Oliver Sebastian για τα δεδοµένα των ΝΟ3 
ριζών για το καλοκαίρι του 2000 και αντίστοιχα τον Μιχάλη Βρεκούση για το 
καλοκαίρι του 2001. Τον Dr Herald Berresheim για τα δεδοµένα των ΟΗ ριζών και για 
την πολύτιµη συµβολή του στην κοινή δηµοσίευση.  

Για τις εντατικές δειγµατοληψίες στο Kuujjuarapik ευχαριστώ θερµά τους: 
Jean Sciare και Florence Patural για τις κοινές µας βάρδιες, την συµµετοχή τους στην 
οργάνωση και επιτυχή διεκπεραίωση των δειγµατοληψιών, και τους Gerd Honninger 
και Oliver Sebastian για τα δεδοµένα των BrO ριζών.  

Για τις εντατικές δειγµατοληψίες στο Kerguelen ευχαριστώ θερµά τους: 
Jean Sciare και Κωνσταντίνα Οικονόµου για τις κοινές µας βάρδιες και την 
συµµετοχή τους στην οργάνωση και επιτυχή διεκπεραίωση των δειγµατοληψιών. 
Τους εθελοντές ερευνητές που επάνδρωσαν τις αντίστοιχες οµάδες δειγµατοληψιών 
στα νησιά Crozet και Amsterdam. Την Κωνσταντίνα Οικονόµου για τις αναλύσεις 
ιοντικής χρωµατογραφίας των φίλτρων για την ετήσια δειγµατοληψία στο νησί 
Amsterdam. Τους V. Kazan και M. Ramonet για τα δεδοµένα 222Rn.  
 
 Ήταν µεγάλη τύχη για µένα το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 
διατριβής συνεργάστηκα µε τόσους καλούς συναδέλφους και κυρίως φίλους. Ένα 
µεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους των εργαστηρίων ∆210 και Π103, µπορεί να 
µην συνεργαστήκαµε σε κάποιο κοινό αντικείµενο αλλά η παρουσία τους, οι 
συζητήσεις και το ενδιαφέρον τους µε βοήθησαν πολύ. Το ίδιο ισχύει και για όσους 
από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Χηµείας γνώρισα. Στους 
παλαιότερους από εµένα οφείλω επιπλέον ένα ευχαριστώ για την συµπαράσταση και 
τις συµβουλές τους, ακόµα και για αυτές που τελικά δεν µπόρεσα να ακολουθήσω! 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που πέρασαν από την Π105 µεταξύ 
αυτών και τους 5 προπτυχιακούς φοιτητές που έκαναν την διπλωµατική τους εργασία 
υπό την επίβλεψη µου. Από τους συναδέλφους και φίλους της Π105 ένα µεγάλο 
ευχαριστώ: Στον Βαγγέλη Μπαµπούκα για τις ατέλειωτες συζητήσεις (επιστηµονικές 
και µη), την υποστήριξη, το ενδιαφέρον του, για όλα όσα µε δίδαξε στον 
εργαστηριακό χώρο αλλά κυρίως για την φιλία του. Τον Γιώργο Κουβαράκη για την 
προθυµία του να βοηθήσει, για την συνεργασία του, την συµπαράσταση, και για όλα 
όσα µε δίδαξε στον εργαστηριακό χώρο. Την Κωνσταντίνα Οικονόµου για την 
συµπαράσταση, την υποστήριξη, την σηµαντική της βοήθεια, την κατανόηση, τον 
αλτρουισµό της, το ήρεµο και θετικό κλίµα που δηµιουργούσε στο εργαστήριο και την 



φιλία της. Τέλος την Ελένη Λιακάκου, την Ζαµπία Μαρκάκη, τον Παύλο Ζάρµπα, την 
Αλεξάνδρα Ξυλούρη, και την Πόπη Βιολάκη για το κλίµα φιλίας και καλής 
συνεργασίας, και την συµπαράσταση τους.  
 
 Για το τέλος άφησα τους πιο κοντινούς µου ανθρώπους, αυτούς που µάλλον 
χρειάστηκε κάπως να αµελήσω στη διάρκεια αυτής της εργασίας. Ένα ευχαριστώ σε 
όλους τους φίλους που έδειξαν κατανόηση και µε υποστήριξαν. Στους γονείς µου, 
Σταυρούλα και Σοφοκλή, όπως και στην ∆έσποινα την αδερφή µου. Το ξέρουν ότι η 
ευγνωµοσύνη µου δεν µπορεί να εκφραστεί για ότι έχουν κάνει για µένα. Το 
µεγαλύτερο ευχαριστώ σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους για την αγάπη τους, την 
ενθάρρυνση και την ηθική αλλά και ορισµένες φορές υλική υποστήριξη τους. Η 
συµβολή τους είναι ανεκτίµητη και είναι σίγουρο ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχα φτάσει 
σε αυτό το στάδιο της ζωής µου. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο. Για την 
υποµονή, την αγάπη, την κατανόηση, την συµπαράσταση, την βοήθεια. Για την 
ηρεµία που µου µετέδιδε και επειδή χάρη στην παρουσία του αντλούσα πάντοτε 
δύναµη και όρεξη να προσπαθήσω. Γιατί χάρη σε αυτόν και την οικογένεια µου 
ήµουν πάντοτε ψυχολογικά καλά και πιστεύω ότι αυτό είναι και η αρχή για 
οτιδήποτε... 
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Τροπόπαυση 

Τροπόσφαιρα 
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(Κ) 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Η ατµόσφαιρα είναι ένα δυναµικό σύστηµα όπου η σύσταση µεταβάλλεται καθώς οι 
αέριες ενώσεις ανταλλάσσονται µε τη συµµετοχή της βλάστησης, των ωκεανών και 
του ανθρώπου. Στο σύστηµα αυτό χαρακτηριστική θέση κατέχουν οι κύκλοι των 
ατµοσφαιρικών ενώσεων περικλείοντας πληθώρα φυσικών και χηµικών διεργασιών. 
Η παραγωγή των ενώσεων αυτών συνδέεται µε τις χηµικές µετατροπές στην 
ατµόσφαιρα, τη βιολογική δραστηριότητα, τις ηφαιστειακές εκρήξεις και την 
βιοµηχανική δραστηριότητα. Η αποµάκρυνσή τους πραγµατοποιείται µέσω χηµικών 
αντιδράσεων, φυσικών διεργασιών, βιολογικής δραστηριότητας και εναπόθεσής. Η 
µελέτη των ατµοσφαιρικών κύκλων είναι καθοριστική µια και παρέχει πληροφορίες 
για την εκτίµηση των φυσικών και ανθρωπογενών εκποµπών, καθώς και των 
επικρατέστερων µηχανισµών αποµάκρυνσης τους. 
 
 Η ατµόσφαιρα αποτελείται από 
στοιβάδες διαφορετικών θερµοκρασιακών 
διαβαθµίσεων (Σχήµα 1.1). Η κατώτερη 
στοιβάδα, η τροπόσφαιρα, εκτείνεται έως τα 
10-15 km (διαφοροποίηση ανάλογα µε το 
γεωγραφικό πλάτος και την εποχή) και 
χαρακτηρίζεται από την πτώση της 
θερµοκρασίας µε την αύξηση του υψόµετρου. 
Η στοιβάδα αυτή χαρακτηρίζεται από ταχείες 
κατακόρυφες ανταλλαγές ενέργειας και µάζας 
σε συνδυασµό µε δραστηριότητες µεταφοράς. 
Στην συγκεκριµένη περιοχή λαµβάνουν χώρα 
και οι περισσότερες από τις µεταβολές της 
ατµόσφαιρας. Άλλες στοιβάδες είναι η 
στρατόσφαιρα, η µεσόσφαιρα και η 
θερµόσφαιρα.  
 Η γήινη ατµόσφαιρα απαρτίζεται 
κυρίως από άζωτο (78%), οξυγόνο (21%) και 
αρκετά ευγενή αέρια, οι συγκεντρώσεις των 
οποίων παρέµειναν αξιοσηµείωτα σταθερές 
κατά την πάροδο του χρόνου. Παρά την φαινοµενικά µη αλλοιωµένη φύση της, η 
ατµόσφαιρα είναι στην πραγµατικότητα ένα δυναµικό σύστηµα όπου τα αέρια 

 

Σχήµα 1.1  Απεικόνιση των στοιβάδων της 
ατµόσφαιρας 
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συστατικά  συνεχώς εναλλάσσονται µεταξύ βλάστησης, ωκεανών και των βιολογικών 
οργανισµών. Οι αποκαλούµενοι κύκλοι των ατµοσφαιρικών αερίων (Σχήµα 1.2) 
περιλαµβάνουν πλήθος φυσικών και χηµικών διεργασιών. Η χηµική παραγωγή των 
αερίων λαµβάνει χώρα εντός της ατµόσφαιρας µέσω βιολογικής δραστηριότητας, 
αναθυµιάσεις ηφαιστείων, ραδιενεργή αποσύνθεση, και τις ανθρωπογενείς 
βιοµηχανικές δραστηριότητες. Η αποµάκρυνσή τους πραγµατοποιείται µέσω  
χηµικών αντιδράσεων στην ατµόσφαιρα, βιολογική δραστηριότητα, φυσικές 
διεργασίες (όπως για παράδειγµα ο σχηµατισµός σωµατιδίων), µε την εναπόθεση και 
την απορρόφηση από τους ωκεανούς και την γη. Ο µέσος όρος ζωής ενός αέριου 
µορίου το οποίο εισάγεται στην ατµόσφαιρα µπορεί να ποικίλει µεταξύ 
δευτερολέπτων και εκατοµµυρίων χρόνων, συναρτήσει των διαδικασιών 
αποµάκρυνσής του. Τα περισσότερα από τα είδη που θεωρούνται ρυπαντές, όταν 
δηλαδή η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τα φυσιολογικά επίπεδα υπόβαθρου, έχουν 
τόσο φυσική όσο και ανθρωπογενή προέλευση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και 
ούτως ώστε να µπορεί να εκτιµηθεί η ανθρωπογενής συνεισφορά και οι 
ατµοσφαιρικές της συνέπειες, είναι απαραίτητη η κατανόηση των ατµοσφαιρικών 
κύκλων των αερίων που καταγράφουν τόσο τις φυσικές αλλά και τις ανθρωπογενείς 
πηγές όπως και τους κυριάρχους µηχανισµούς αποµάκρυνσής τους.  
 

 

Σχήµα 1.2 Σχηµατική απεικόνιση των τροποσφαιρικών κύκλων ζωής των ενώσεων µε κλιµατική 
σηµασία (τροποποιηµένο διάγραµµα Prinn, 1984). 

 
 Παρά το γεγονός ότι η ατµόσφαιρα αποτελείται κυρίως από ενώσεις που είναι 
σχετικά αδρανείς, όπως το Ν2 και το Ο2, αποτελεί ένα αποτελεσµατικό οξειδωτικό 
µέσο. Ένας λόγος είναι η ύπαρξη των µικρών ποσοτήτων χηµικά ενεργών µοριακών 
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θραυσµάτων, των ελεύθερων ριζών. Πρόκειται για θραύσµατα µορίων µε ένα ή 
περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια και έντονη χηµική δραστικότητα. Λειτουργούν ως 
ενδιάµεσα στις χηµικές αντιδράσεις και παρά το γεγονός της ανεξάρτητης ύπαρξης 
τους κατέχουν σύντοµο και µεταβατικό ρόλο. Αντιπροσωπευτική είναι η ρίζα 
υδροξυλίου η οποία αντιδρά σχεδόν µε όλα τα είδη στην ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα 
επίσης περιέχει και άλλες ενώσεις, σε µικρότερη αναλογία, λιγότερο δραστικές από 
τις ελεύθερες ρίζες αλλά ικανές να αντιδράσουν µε πλήθος ενώσεων (Σχήµα 1.2). Το 
Ο3 για παράδειγµα είναι ένα σηµαντικό οξειδωτικό το οποίο επίσης συµµετέχει και 
στο σχηµατισµό της ρίζας ΟΗ (Πίνακας 1.1).  
 Την εκποµπή ακολουθεί συνήθως η µετατροπή των ενώσεων σε είδη 
υψηλότερης οξειδωτικής κατάστασης. Συχνά ο οξειδωτικός αυτός µετασχηµατισµός 
συνοδεύεται από αλλαγές πολικότητας καθώς και φυσικοχηµικών ιδιοτήτων σε σχέση 
µε τα προγενέστερα µόρια.  
 Η οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
καθορίζεται από τις ρίζες ΟΗ (Πίνακας 1.1). Πρόκειται για τις ενώσεις «κλειδί» όσον 
αφορά τις αντιδράσεις κατά την διάρκεια της ηµέρας στην τροπόσφαιρα µια και 
αντιδρούν σχεδόν µε όλες τις οργανικές ενώσεις (Σχήµα 1.3). Σχηµατίζονται µέσω 
φωτοδιάσπασης του Ο3 από την ηλιακή UV ακτινοβολία. Η τροποσφαιρική 
συγκέντρωση των ριζών ΟΗ (ηµερήσιος και παγκόσµιος µέσος όρος) υπολογίζεται 
περίπου στα 1 x 106 molecule cm-3 (Prinn et al., 1995). Η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ 
είναι ο βασικότερος τρόπος αποµάκρυνσης µέσω οµογενών αντιδράσεων των 
περισσότερων αερίων. Κατά συνέπεια ο χρόνος ζωής τους και η χωρική κατανοµή 
τους καθορίζονται σε µεγάλο ποσοστό από το κατά πόσο αντιδρούν µε τις ρίζες ΟΗ 
αλλά και την χωροχρονική µεταβολή των συγκεκριµένων ριζών. 
 

Πίνακας 1.1  Οι κυριότερες πηγές ριζών ΟΗ στην ατµόσφαιρα 

Πηγές ριζών ΟΗ  

Φωτόλυση Ο3 

Ο3 +  (λ < 320 nm) → O(1D) + O2 
O(1D) + H2O → 2OH 
O(3P) + O2 + M → O3 + M 
O(1D) + M → O(3P) 

Φωτόλυση HONO (ρυπασµένη ατµόσφαιρα) ΗΟΝΟ + hv (λ < 400 nm) → OH + NO 
Αντίδραση HO2 και ΝΟ HO2+ NO → OH + NO2 
Το HO2 ως πηγή:  

Φωτόλυση οργανικών ενώσεων όπως η HCHO 
HCHO + hv (λ < 370 nm) → H + CHO 
H + O2 + M → HO2 
CHO + O2 → HO2 +CO 

Αντίδραση αλκενίων -Ο3 (αέρια κατάσταση; πηγή OH, HO2)  
(Finlayson and Pitts, 1997)  
 

Αντίστοιχα, η χηµεία των ΝΟ3 ριζών γίνεται σηµαντική κατά τη διάρκεια της 
νύχτας (Geyer et al., 2000α) µια και φωτολύονται εξαιρετικά γρήγορα κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας όπου υπολογίζεται να έχουν χρόνο ζωής της τάξεως των 5 s ενώ 
αντίστοιχα για την νύχτα υπολογίζεται στα 5 min. Οι ΝΟ3 ρίζες έχουν ανιχνευθεί 
τόσο σε ρυπασµένο όσο και σε αποµακρυσµένο περιβάλλον (Finlayson-Pitts και Pitts, 
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1986), και θεωρούνται ως η κινητήρια δύναµη για την χηµεία που λαµβάνει χώρα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η φωτολυτική παραγωγή των ριζών ΟΗ δεν 
υφίσταται. Η κυρίαρχη πηγή των ΝΟ3 ριζών είναι η αντίδραση του ΝΟ2 µε το όζον 
(Σχήµα 1.4). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η παραµονή και η «τύχη» µιας χηµικής ένωσης στην 
ατµόσφαιρα ελέγχεται από πλήθος διεργασιών όπως οι εκποµπές, η εναπόθεση, οι 
χηµικές και φωτοχηµικές αντιδράσεις και η µεταφορά. Η ένωση παραµένοντας στην 
ατµόσφαιρα µπορεί να τροποποιηθεί κατά δύο τρόπους. Το ηλιακό φως µπορεί να 
περικλείει αρκετή ενέργεια ώστε να διασπάσει το µόριο, να γίνει δηλαδή µία 
φωτοχηµική αντίδραση. Η πιο συχνή όµως µετατροπή που µπορεί να υποστεί είναι να 
αντιδράσει µε ένα άλλο µόριο (χηµική αντίδραση) προς την παραγωγή νέων 
ενώσεων. Οι ατµοσφαιρικοί χηµικοί µετασχηµατισµοί χωρίζονται σε οµογενείς και 
ετερογενείς αντιδράσεις. Η πρώτη κατηγορία λαµβάνει χώρα στην ίδια φάση ενώ η 
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει πάνω από µία φάση όπως για παράδειγµα την 
αντίδραση αέριου µε υγρό ή µία στερεή επιφάνεια (Ravishankara, 1997). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1.3  Απλοποιηµένο διάγραµµα των 
τροποσφαιρικών αντιδράσεων µεταξύ HΟx ριζών και 
VOCs (Geyer et al., 2000β). 

Σχήµα 1.4  Περίληψη των τροποσφαιρικών 
αντιδράσεων των NO3 ριζών (Geyer, 2000α). 

 

 
 Κατά την µεταφορά τους στην ατµόσφαιρα, οι ενώσεις, εκτός από τις πιο 
αδρανείς, συµµετέχουν σε κάποιο είδος χηµικής αντίδρασης. Η διαδικασία αυτή 
δύναται να µετατρέψει την αρχική φυσική (αέριο, υγρό ή στερεό) και χηµική 
κατάσταση της ένωσης σε µία άλλη µορφή µε πιθανά ίδιες ή και εντελώς 
διαφορετικές ιδιότητες. Τα προϊόντα αυτής της διαδικασίας µπορεί να διαφέρουν από 
τις προγενέστερες τους ενώσεις στις χηµικές τους ιδιότητες, την τοξικότητα, τον 
τρόπο αποµάκρυνσης από την ατµόσφαιρα και άλλα χαρακτηριστικά. Για 
παράδειγµα, για µία ένωση που αρχικά εκπέµπεται σε αέρια µορφή και µετατρέπεται 
σε σωµατίδιο, ο ρυθµός αποµάκρυνσης της επισπεύδεται µια και τα σωµατίδια 
αποµακρύνονται συνήθως ταχύτερα από την ατµόσφαιρα απ’ ότι τα αέρια.
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1.2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Τα αερολύµατα σχηµατίζονται, αναπτύσσονται και τελικά αποµακρύνονται εντός των 
ορίων της γενικής κυκλοφορίας της ατµόσφαιρας. Ο σχηµατισµός των σωµατιδίων 
στην ατµόσφαιρα προκύπτει µέσω βιογενών πηγών (σκόνη, σταγονίδια στην 
επιφάνεια της θάλασσας, ηφαιστειακή δραστηριότητα) και ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας (καύση ορυκτών πόρων). Εκπέµπονται απευθείας µε την µορφή 
σωµατιδίων (πρωτογενή αερολύµατα) ή σχηµατίζονται στην ατµόσφαιρα µε 
διαδικασίες µετατροπής από αέρια προς σωµατιδιακή κατάσταση (δευτερογενή 
αερολύµατα) και ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής τους το µέγεθός τους κυµαίνεται 
µεταξύ λίγων nm έως δεκάδων µm σε διάµετρο. Αεροµεταφερόµενα, αναπτύσσονται 
σε µέγεθος και η σύσταση τους µεταβάλλεται µέσω διαδικασιών όπως : συµπύκνωση 
ατµών, εξάτµιση, συσσωµάτωση µε άλλα σωµατίδια, χηµική αντίδραση, και 
ενεργοποίηση παρουσία υδρατµών προς σχηµατισµό σταγονιδίων συννέφων και 
οµίχλης (Σχήµα 1.5).  
 

 

Σχήµα 1.5  Σχηµατική απεικόνιση των διαδικασιών που επηρεάζουν την κατανοµή µεγέθους και την 
χηµική σύσταση των ατµοσφαιρικών αερολυµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην µεγάλη κλίµακα 
µεγέθους και στον τρόπο µε των οποίο τα αερολύµατα συµµετέχουν στις ατµοσφαιρικές χηµικές 
διαδικασίες µέσω οµογενών, ετερογενών και αντιδράσεων µέσα στα σύννεφα (Raes et al., 2000). 

 
 Τυπικά, ο χρόνος ζωής των τροποσφαιρικών αερολυµάτων κυµαίνεται από 
µερικά λεπτά έως και αρκετές εβδοµάδες. Οι γεωγραφικά εντοπισµένες πηγές και 
δεξαµενές όπως και ο σχετικά µικρός χρόνος ζωής των αερολυµάτων προσδίδουν 
έναν εξαιρετικά ανοµοιογενή χωρικό και εποχιακό χαρακτήρα στην ατµόσφαιρα. Τα 
αερολύµατα επηρεάζουν το ισοζύγιο ακτινοβολίας γης-ατµόσφαιρας µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους (Haywood και Boucher, 2000):  
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• άµεσα απορροφώντας και σκεδάζοντας την ηλιακή και την θερµική IR 
ακτινοβολία  

• έµµεσα αλλοιώνοντας την σύσταση και τον χρόνο ζωής των συννέφων εποµένως 
και τις ιδιότητες τους σε σχέση µε την ακτινοβολία  

 
Τα ατµοσφαιρικά αερολύµατα κατέχουν λοιπόν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά 

την επίδραση στο κλίµα και την χηµεία της ατµόσφαιρας καθώς ανακλούν το ηλιακό 
φως, παρέχουν τους πυρήνες συµπύκνωσης για τις σταγόνες των συννέφων, και 
συµµετέχουν σε ετερογενείς χηµικές αντιδράσεις. ∆ύο σηµαντικά είδη αερολυµάτων, 
τα θειϊκά και οργανικά σωµατίδια, έχουν τόσο βιογενή προέλευση όσο και 
ανθρωπογενή η οποία εξαρτάται κατά ιδιαίτερα περίπλοκο τρόπο από 
περιβαλλοντικές παραµέτρους και κατά αυτόν τον τρόπο συνδέονται µε την 
παγκόσµια αλλαγή κλίµατος. Oι βιογενείς πηγές εξαρτώνται από α) φυσικές και 
χηµικές κλιµατικές µεταβολές και β) την παραγωγή των πρόδροµων αέριων ενώσεων. 
Η αποµάκρυνση των πρόδροµών αυτών ενώσεων επηρεάζεται από τη δυναµική των 
συννέφων και της υγρής εναπόθεσης. Ιδιαίτερα στην δεύτερη περίπτωση, η 
στοιχειώδης οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας είναι κριτικής σηµασίας όσον 
αφορά την παραγωγή αερολυµάτων ισχύει όµως και το αντίστροφο µε τα αερολύµατα 
να κατέχουν σηµαντικό ρόλο στις ατµοσφαιρικές οξειδωτικές διεργασίες.  

Οι ατµοσφαιρικές χηµικές διαδικασίες δεν περιορίζονται στην αέρια κατάσταση 
αλλά εµφανίζονται τόσο στην επιφάνεια των στερεών σωµατιδίων όσο και µέσα στα 
υγρά σωµατίδια, όπως για παράδειγµα στις σταγόνες των συννέφων και τα 
αερολύµατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα σύννεφα κατέχουν και αυτά σηµαντικό ρόλο 
ως «σαρωτές» τόσο των αέριων ενώσεων όσο και των αερολυµάτων (Ravishankara, 
1997) λειτουργώντας για παράδειγµα ως µέσο µεταφοράς από την χαµηλότερη στην 
ανώτερη τροπόσφαιρα ή ως µέσο για τις φωτοχηµικές αντιδράσεις στην υγρή 
κατάσταση. Εν ολίγοις, οι τροποσφαιρικές αντιδράσεις πολλαπλών φάσεων όπου 
εµπλέκονται τα αερολύµατα περιλαµβάνουν αρκετά στάδια όπως: 
• ∆ιάχυση ενός ή περισσοτέρων µορίων στην επιφάνεια της σταγόνας (ή/και 
αερολύµατος) µε ρυθµό που καθορίζεται από την πίεση, την περιεκτικότητα σε νερό 
της σταγόνας και την σταθερά διάχυσης για την αέρια κατάσταση. 
• Ενσωµάτωση του µορίου στην υγρή κατάσταση και ανακατανοµή της µάζας. 
• ∆ιάχυση µέσα στο υδατικό ενδιάµεσο της σταγόνας µε ρυθµό που ελέγχεται από 
τη διάχυση στην υγρή φάση και τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης µε την ακτίνα της 
σταγόνας. 
• Αντίδραση στην υγρή κατάσταση µε ρυθµό που καθορίζεται από τη σταθερά της 
αντίδρασης και τη συγκέντρωση του δεύτερου αντιδρώντος 

Όσον αφορά την αντίδραση, τα προϊόντα παραµένουν στην σταγόνα, 
υπόκεινται σε περαιτέρω αντιδράσεις ή διαχέονται ξανά στη αέρια φάση. Το µέγεθος 
δε της ενσωµάτωσης ενός µορίου (περίπτωση α) µέσα στο υγρό καθορίζεται από την 
σταθερά Henry. 
 

1.3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

Η ατµόσφαιρα αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό απόθεµα θείου για τους ζώντες 
οργανισµούς. Σε σύγκριση µε τους ωκεανούς και τη λιθόσφαιρα λειτουργεί ως 
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ιδιαίτερα ευµετάβλητο ενδιάµεσο µέσω του οποίου κατανέµονται οι θειούχες ενώσεις 
καθώς και άλλα σηµαντικά θρεπτικά συστατικά σε ευρεία κλίµακα και σε σχετικά 
σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Οι ανθρωπογενείς πηγές εκπέµπουν κυρίως SO2 στην 
ατµόσφαιρα ενώ τα κυριότερα θειούχα αέρια φυσικής προέλευσης είναι το 
διµεθυλοσουλφίδιο (CH3SCH3, DMS), το υδρόθειο (H2S), το καρβονυλοσουλφίδιο 
(O=C=S, OCS), και ο διθειάνθρακας (CS2). Σηµαντικές ποσότητες SO2 οφείλονται 
και σε φυσικές πηγές λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας. 
 

Πίνακας 1.2  Παγκόσµιες εκποµπές θείου (Tg/έτοςα) 

Πηγή H2S DMS CS2 OCS SO2 SO4
2- 

Σύνολο 
(%) 

Καύσιµα και βιοµηχανία – – – – 70 2.2 74 

Καύση βιοµάζας <0.01 – <0.01 0.08 2.8 0.1 3.0 

Ωκεανοί <0.3 20 0.08 0.08 – 180 20 β 

Λίµνες, ποταµοί 0.55 0.34 0.03 0.06 – – 1.0 

Φυτά και έδαφος 0.35 0.11 0.04 0.02 – 3 0.52 γ 

Ηφαίστεια 1.0 – – 0.01 7.5 3 11.5 

Ανθρωπογενείς       77 

Φυσικές       33 

Σύνολο       110 

Πηγές: Berresheim et al. (1995), Andreae και Crutzen (1997). 
a Tg= 1012 g 

β∆ε συµπεριλαµβάνεται η θαλάσσια συνεισφορά. 
γ∆ε συµπεριλαµβάνεται η σκόνη από το έδαφος. 

 
 

Οι πιο πρόσφατες εκτιµήσεις (Πίνακας 1.2) παρουσιάζουν τις φυσικές πηγές 
να αποτελούν περίπου το 30% των συνολικών εκποµπών αέριου θείου στην 
ατµόσφαιρα αν αγνοηθούν οι συνεισφορές θειϊκών θαλάσσιας προέλευσης και 
σκόνης εδάφους. Όσον αφορά την ατµόσφαιρα στο θαλάσσιο περιβάλλον, το σύνολο 
των θειούχων ενώσεων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα θειϊκά θαλάσσιας 
προέλευσης και στα θειϊκά µη θαλάσσιας προέλευσης (non-sea-salt sulfate, nss-SO4

2-). 
Η δεύτερη κατηγορία οφείλεται στην οξείδωση των ανηγµένων ενώσεων θείου, στην 
µεταφορά σκόνης εδάφους, και στις ανθρωπογενείς συνεισφορές. Στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις το θείο εµφανίζεται µε τη µορφή SO4

2-. Αντίστοιχα οι ανθρωπογενείς 
πηγές συνεισφέρουν στο 80% των εκποµπών για το Βόρειο ηµισφαίριο (ΒΗ) και 30% 
για το Νότιο ηµισφαίριο (ΝΗ). Σήµερα γνωρίζουµε ότι το υπόβαθρο των 
ανθρωπογενών εκποµπών γίνεται αισθητό ακόµα και στην αποµακρυσµένη θαλάσσια 
ατµόσφαιρα λόγω των διαδικασιών ανάµειξης ευρείας κλίµακας.  

Παραµένουν ωστόσο απροσδιόριστες οι δυνητικές συνέπειες της παγκόσµιας 
ρύπανσης από τις ανθρωπογενείς εκποµπές θείου. Η εκτίµηση αυτή προϋποθέτει την 
ακριβή επίγνωση του φυσικού –µη διαταραγµένου- ατµοσφαιρικού κύκλου του θείου. 
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Σε σχέση µε τις ανθρωπογενείς εκποµπές, οι εκτιµήσεις των βιογενών πηγών 
παραµένουν ασαφείς. Οι εκποµπές του DMS εκτιµώνται στους 24.45 ± 5.30 Tg y-1 
(Watts, 2000). 
 

 

Σχήµα 1.6  Βασικοί οδοί των θειούχων ενώσεων στην ατµόσφαιρα (Berresheim et al., 1995).  

∆ιεργασίες: (1, 2) εκποµπή, (3) οξείδωση στην τροπόσφαιρα, (4) µεταφορά στην στρατόσφαιρα, (5) 
φωτόλυση ή αντίδραση µε άτοµα Ο2 στην στρατόσφαιρα, (6) οξείδωση στην στρατόσφαιρα, (7) µεταφορά 
στρατοσφαιρικών ενώσεων στην τροπόσφαιρα, (8) οξείδωση των S(+4) από ρίζες ΟΗ στην 
τροπόσφαιρα, (9) προσρόφηση των S(+4) στα υδρολύµατα, (10) οξείδωση στην υγρή φάση των S(+4) 
από το Η2Ο2 (aq) στα υδρολύµατα, (11) προσρόφηση αύξηση των αερολυµάτων S(+6) στα υδρολύµατα, 
(12) εξάτµιση συννέφων αφήνοντας υπολειµατικό αερόλυµα S(+6), (13) εναπόθεση. 

 
Το θείο στην ατµόσφαιρα (Σχήµα 1.6) εµφανίζεται σε διαφορετικές 

οξειδωτικές καταστάσεις µε κυρίαρχες τις: S(-2), S(+4), και S(+6). Οι ενώσεις στην 
υψηλότερη οξειδωτική κατάσταση, S(+6), είναι σχετικά σταθερές στις ατµοσφαιρικές 
συνθήκες. Για τα υπόλοιπα είδη, S(-2) και S(+4), η ατµόσφαιρα λειτουργεί ως 
οξειδωτικό µέσο όπου λαµβάνουν χώρα αντιδράσεις µε ενώσεις όπως :ΟΗ, Η2Ο2 και 
Ο3. Η κατανοµή και ο χρόνος παραµονής των ειδών αυτών στην ατµόσφαιρα 
επηρεάζεται από χηµικές και φυσικές διεργασίες. Ο κύκλος του θείου ξεκινάει µε την 
εισαγωγή του στην ατµόσφαιρα και ολοκληρώνεται µέσω της οξείδωσής του και της 
ξηρής ή υγρής εναπόθεσής του. Οι θειούχες ενώσεις, ιδιαίτερα εκείνες µε αυξηµένη 
οξειδωτική κατάσταση, µπορούν να επηρεάσουν ατµοσφαιρικές διεργασίες όπως τον 
σχηµατισµό συννέφων, και τη σκέδαση ακτινοβολίας.  
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1.4 ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ SO2 

Το SO2 είναι ένα από τα προϊόντα οξείδωσης του DMS στην ατµόσφαιρα µε 
αποφασιστικό ρόλο ως πηγή των nss θειϊκών. Εν συντοµία παρουσιάζονται οι 
αντιδράσεις της συγκεκριµένης ένωσης στην ατµόσφαιρα (Seinfeld και Pandis, 1997). 
Το SO2 αντιδρά υπό τροποσφαιρικές συνθήκες µέσω διαδικασιών στην αέρια και 
υδατική φάση (Πίνακας 1.3). 
 

Πίνακας 1.3  Αντιδράσεις του SO2 στην αέρια και υγρή φάση. 

Αέρια φάση Υγρή φάση 

SO2+OH+M HOSO2+M SO2(g)+H2O SO2H2O 

HOSO2+O2 HO2+SO3 
Το SO3 παρουσία υδρατµών µετατρέπεται ταχύτατα σε H2SO4 

SO2H2O H++HSO3
- 

SO3+H2O+M H2SO4+M HSO3
-  H++SO3

2- 

 
Στην αέρια κατάσταση η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ είναι κυρίαρχη και ο 

χρόνος ζωής της ένωσης για την συγκεκριµένη αντίδραση υπολογίζεται να είναι 
περίπου 1 εβδοµάδα. Αντίστοιχα, στην υδατική φάση, το SO2 είναι µερικά διαλυτό 
στο νερό και η διαλυτότητα του ρυθµίζεται από τον σχηµατισµό του όξινου θειώδους 
ιόντος HSO3

- µε εξάρτηση από το pH της σταγόνας (µείωση διαλυτότητας για χαµηλό 
pH). Ο ρυθµός οξείδωσης του SO2 στη υδατική φάση είναι σε πολλές περιπτώσεις 
µεγαλύτερος αυτού της αέριας φάσης αλλά περιλαµβάνει την συµµετοχή και άλλων 
ενώσεων όπως H2O2, O3 καθώς και έναν µεγάλο αριθµό µεταβατικών µεταλλικών 
ιόντων (Co, Cu, Fe, Mn, V). Συνοπτικά το H2O2 είναι το κυρίαρχο οξειδωτικό για pH 
περίπου κάτω από 5 ενώ πάνω από αυτή την τιµή σηµαντικότερη γίνεται η οξείδωση 
από το Ο3.  
 

1.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΙ∆ΙΟΥ  

Το DMS έχει ταυτοποιηθεί ως η πιο άφθονη αέρια ένωση θείου στην επιφάνεια των 
θαλάσσιων υδάτων, σε συγκεντρώσεις αρκετά µεγάλες ώστε να θεωρείται η 
σηµαντικότερη συνεισφορά στην ροή θείου από τους ωκεανούς προς την ατµόσφαιρα 
(Lovelock et al., 1972; Andreae, 1990). Από τότε που το DMS συνδέθηκε µε την 
παγκόσµια ρύθµιση του κλίµατος (πρόταση CLAW, Charlson, 1987), έχει δοθεί 
βαρύτητα στη µελέτη και την κατανόηση των βιογεωχηµικών διαδικασιών που 
ελέγχουν την παραγωγή του στα θαλάσσια ύδατα (Σχήµα 1.7).  

Η σηµαντικότερη πηγή του DMS είναι το διµεθυλοσουλφοπροπιονικό ιόν 
((CH3)2 -S+-CH2-CH2-COO-, DMSP) το οποίο παράγεται στο θαλάσσιο νερό από 
µάκρο- και µίκρο- φύκη µε στόχο την οσµωτική ρύθµιση (Vairavamurthy et al., 1985; 
Dickson και Kirst, 1987; Kirst, 1996), την κρυοπροστασία (Kirst et al., 1991; Karsten 
et al., 1996), και τη χρήση του ως δότη µεθυλίου σε πλήθος βιοχηµικών διαδικασιών 
(Cantoni και Anderson, 1956; Ishida, 1968). Σύµφωνα µε την αναφορά των Sunda et 
al. (2002) υποδεικνύεται ότι τόσο το DMSP όσο και τα προϊόντα της διάσπασης του 
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(DMS, DMSO κλπ) δύνανται να λειτουργούν ως σαρωτές των ΟΗ ριζών όπως και 
άλλων δραστικών ενώσεων οξυγόνου και κατά αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν σαν 
ένα αντιοξειδωτικό σύστηµα ρυθµιζόµενο από την ενζυµατική διάσπαση του DMSP. 
 
 

Σχήµα 1.7  Σχηµατική περιγραφή των βιοχηµικών διεργασιών παραγωγής του DMS στη θαλάσσια στήλη 
(Simo, 2001). 

Συντµήσεις: DMSP(p):σε σωµατιδιακή κατάσταση, DMSP(d): σε διελυµένη κατάσταση 

∆ιεργασίες: 

(1) αυτόλυση, επίθεση από ιούς, έκκριση (2) αφοµοίωση λόγω θήρευσης (3) αποδέσµευση λόγω λύσης 
του κυττάρου (4) φωτοοξείδωση (5) ιζηµαταπόθεση (6) διαφυγή στην ατµόσφαιρα. 

 
Το DMSP απελευθερώνεται από τα κύτταρα µε απευθείας έκκριση, κατά τη 
διεργασία της θήρευσης, της αυτόλυσης, κατά την προσβολή από ιούς και βακτήρια 
(Dacey και Wakeham, 1986; Turner et al.,1988; Leck et al., 1990) ή και υπό το 
καθεστώς συγκεκριµένων φυσικο-χηµικών συνθηκών (Wolfe et al., 2002). Η 
µετατροπή του DMSP σε DMS καταλύεται ένδο- και έξω-κυτταρικά από το ένζυµο 
DMSP λυάση που συναντάται σε ορισµένα είδη φυτοπλαγκτού και βακτηρίων 
(Ledyard και Dacey, 1996; Stefels et al., 1996; Steinke et al., 1996; Zubkov et al., 
2001). Το DMSP ουσιαστικά αποτελεί το συνδετικό κρίκο των αλγικών κυττάρων και 
του DMS. Η φυτοπλαγκτονική παραγωγή του DMSP εξαρτάται από αρκετούς 
παράγοντες όπως το φυτοπλαγκτονικό είδος, την διαθεσιµότητα αζώτου, και την 
διαθεσιµότητα φωτός και θρεπτικών.  

Μία άλλη σηµαντική δεξαµενή του DMS, στη θαλάσσια στήλη, είναι το 
DMSO λόγω φωτοχηµικής και/ή µικροβιακής οξείδωσης του DMS στην στήλη του 
νερού (Brimblecombe και Shooter, 1986; Taylor και Kiene, 1989; Wakeham και 
Dacey, 1989; Malin et al., 1992; Kiene, 1993). Η µετατροπή αυτή αναµένεται να είναι 
της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις ατµοσφαιρικές εκποµπές του DMS. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ            

 17 

Την αποδέσµευση του DMS ακολουθούν µία σειρά από διεργασίες όπως 
ανταλλαγή µεταξύ αέρα-θάλασσας, βιολογική κατανάλωση, φωτοοξείδωση 
(Brimblecombe και Shooter, 1986), και προσρόφηση σε καθιζάνοντα σωµατίδια 
(Shooter και Brimblecombe, 1989). Οι ατµοσφαιρικές εκποµπές αποτελούν µια µικρή 
διαρροή του βιολογικού κύκλου όπου µόνο το 10% του παραγόµενου DMS διαφεύγει 
στην ατµόσφαιρα, ενώ το υπόλοιπο παραµένει/καταναλώνεται στη στήλη του νερού 
(Taylor και Kiene, 1989; Wakeham και Dacey, 1989; Kiene, 1992). Σύµφωνα µε την 
Hatton (2002) η φωτοοξείδωση του DMS προς DMSO εκτιµάται να λαµβάνει χώρα 
µε ρυθµό 0.1 έως 0.37 d-1 (χρόνος µετατροπής λόγω φωτοχηµείας 2.5-9.5 ηµέρες) 
ενώ ο Kieber και οι συνεργάτες του (1996) υπολογίζουν ότι για τις διαδικασίες της 
ατµοσφαιρικής αποµάκρυνσης και της βακτηριακής κατανάλωσης αντιστοιχούν οι 
ρυθµοί 0.05–0.58 d-1 και 0.04 και 0.66 d-1 αντίστοιχα. Η ένταση της εκποµπής του 
DMS έχει εποχιακή και χωρική διακύµανση και εξαρτάται από το είδος βιολογικών 
µετασχηµατισµών κάθε περιοχής (είδη φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού και βακτηρίων) 
όπως και από τις µετεωρολογικές συνθήκες (ένταση ανέµων, θερµοκρασία της 
θάλασσας). 
 
 

Σχήµα 1.8  Μεταβολή των σταθερών της ταχύτητας (kt) των δεξαµενών του DMS στο αναµεµειγµένο 
θαλάσσιο στρώµα κατά τη διάρκεια πειράµατος 2 εβδοµάδων στον υποπολικό Βόρειο Ατλαντικό 
(Langrangian Experiment) (από Simo και Pedros-Alio, 1999b). 
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Στο Σχήµα 1.8 καταγράφεται η προσπάθεια καταγραφής των σταθερών 
ταχύτητας αποµάκρυνσης του DMS από τους Simo και Pedros-Alio το 1999 κατά τη 
διάρκεια πειράµατος 2 εβδοµάδων στον υποπολικό Βόρειο Ατλαντικό. Όπως φαίνεται 
και από το σχήµα, τα αποτελέσµατα τους υποδεικνύουν ότι η απώλεια του DMS 
συναρτήσει του χρόνου κυριαρχείται από την φωτοοξείδωση (όταν η ηλιακή 
ακτινοβολία είναι υψηλή και ειδικότερα όταν το στρώµα ανάµειξης περιορίζεται σε 
µικρό βάθος), την βακτηριακή κατανάλωση και την ανταλλαγή µεταξύ αέρα και 
θάλασσας ή και ταυτόχρονα και από τις τρεις δεξαµενές στον ίδιο βαθµό. 
Υπολογίζοντας την συµµετοχή όλων των παραµέτρων ο κύκλος µετατροπής του 
DMS υπολογίστηκε να κυµαίνεται από 0.4 έως 1.6 ηµέρες ενώ σε άλλες αναφορές 
δίνονται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα (1-4 ηµέρες, Kieber et al., 1996). 

Συνοψίζοντας, πρόκειται για έναν τόσο δυναµικό κύκλο ο οποίος τροποποιείται 
ταχύτατα ανάλογα µε τις διακυµάνσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος. Τα σηµαντικότερα σηµεία στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης 
βιόσφαιρας-κλίµατος όσον αφορά το DMS είναι: 
• Οι διαδικασίες ρύθµισης της συγκέντρωσης του DMS στη θαλάσσια στήλη του 

νερού. 
• Η ταχύτητα µεταφοράς της ένωσης µεταξύ θάλασσας και ατµόσφαιρας. 
• Ο µηχανισµός και η ταχύτητα παραγωγής CCN από την οξείδωση του DMS. 
• Η επίδραση του κλίµατος στην παραγωγή του DMS στη θάλασσα. 
 

1.6 DMS ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤA 

Το κυρίαρχο ερώτηµα όσον αφορά το DMS είναι ο βαθµός στον οποίο επηρεάζει τα 
επίπεδα των αερολυµάτων στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης (MBL, Marine Boundary 
Layer). Στο συγκεκριµένο στρώµα κυριαρχούν τρεις πηγές αερολυµάτων: άλας 
θαλάσσιας και µη προέλευσης (nss), και εισροή από την ελεύθερη τροπόσφαιρα. Το 
κυρίαρχο συστατικό των αερολυµάτων µη θαλάσσιας προέλευσης είναι τα θειϊκά που 
προκύπτουν από την οξείδωση στην αέρια κατάσταση του DMS (Σχήµα 1.9). Η 
σχετική συνεισφορά των τριών διαφορετικών πηγών θαλάσσιων αερολυµάτων 
εξαρτάται από πολλές παραµέτρους όπως η ταχύτητα ανέµου, η συχνότητα 
εµφάνισης συννέφων και ατµοσφαιρικής κατακρήµνισης, ο ρυθµός εκποµπής DMS 
από την θαλάσσια επιφάνεια, ο µηχανισµός οξείδωσης του DMS κλπ. Το SO2 που 
παράγεται από την οξείδωση του DMS αποτελεί την in situ πηγή nss θειϊκών. Το SO2 
οξειδώνεται προς την παραγωγή H2SO4 κατά την αντίδραση µε ρίζες ΟΗ στην αέρια 
κατάσταση, στα αερολύµατα θαλάσσιας προέλευσης (Keene et al., 1998) και στις 
σταγόνες των συννέφων (Seinfeld και Pandis, 1997). Το H2SO4, µε τη σειρά του είτε 
συµµετέχει στην ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων αερολυµάτων είτε στον σχηµατισµό 
νέων σωµατιδίων (Katoshevski et al., 1999) µέσω δυαδικής συµπυρηνοποίησης µε 
µόρια νερού (Kulmala et al., 1998). Έχει µάλιστα προταθεί ότι παρουσία ΝΗ3 ο 
ρυθµός πυρηνοποίησης ενισχύεται (Coffman και Hegg, 1995). Η κλιµατική επίδραση 
του DMS εξαρτάται λοιπόν αυστηρά από τον σχηµατισµό H2SO4 στην αέρια 
κατάσταση και νέων σωµατιδίων.  
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Σχήµα 1.9  Συσχέτιση µεταξύ εκποµπών DMS και CCN καθώς και των διαδικασιών στις οποίες 
συµµετέχουν τα αερολύµατα (Seinfeld και Pandis, 1997). 

 

 

Σχήµα 1.10  Κλάσµα του συνολικού SO2 για το έτος 2000 που προκύπτει από την οξείδωση του 
DMS στην ανώτερη τροπόσφαιρα όπως προβλέπεται από υπολογιστικό µοντέλο (Raes et al, 2000 
και αναφορές από το ίδιο άρθρο). 

 
Στο Σχήµα 1.10 παρουσιάζεται το κλάσµα συνολικού SO2 όπως προκύπτει 

από υπολογιστικό µοντέλο (Raes et al, 2000 και αναφορές από το ίδιο άρθρο) λόγω 
της οξείδωσης του DMS. Το συγκεκριµένο σενάριο υποδεικνύει 26 Tg S yr-1 
εκποµπών DMS και 73.8 Tg S yr-1 εκποµπών SO2 εκ των οποίων οι 69 Tg S yr-1 
προέρχονται από ανθρωπογενή δραστηριότητα και το υπολειπόµενο των 4.8 Tg S yr-1 
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αντιπροσωπεύει ηφαιστειακή δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα το SO2 για το βόρειο ηµισφαίριο έχει κυρίως ανθρωπογενή προέλευση 
ενώ η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται για το νότιο ηµισφαίριο, όπου ειδικά 
πάνω από τους ωκεανούς όπως ο Ειρηνικός και ο Ινδικός, προκύπτει κυρίως από την 
οξείδωση του DMS.  

Ανακεφαλαιώνοντας (Katoshevski et al., 1999), η σχετική συνεισφορά των 
πηγών αλλά και του τρόπου αποµάκρυνσης των αερολυµάτων στο θαλάσσιο στρώµα 
ανάµειξης κατευθύνεται από διεργασίες όπως:  
 
• ροή του DMS από την θαλάσσια επιφάνεια  
• οξείδωση του DMS στην αέρια κατάσταση προς SO2  
• οξείδωση του SO2 στην αέρια κατάσταση προς H2SO4  
• ποσοστό µεταφοράς SO2 και H2SO4 σε προϋπάρχοντα σωµατίδια  
• οµογενής πυρηνοποίηση H2SO4/H2O  
• εισροή από την ελεύθερη τροπόσφαιρα  
• εναπόθεση στην θαλάσσια επιφάνεια  
• ανακύκλωση των αέριων µαζών µεταξύ συννέφων και σάρωσης από την βροχή  
• οξείδωση του SO2 στο άλας θαλάσσιων αερολυµάτων και στις σταγόνες 

συννέφων  
• παραγωγή σωµατιδίων θαλάσσιας προέλευσης στην επιφάνεια της θάλασσας  
 

1.7 DMS ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΝΝΕΦΩΝ  

Η ατµοσφαιρική χηµεία του θείου συνδέεται άµεσα µε το σχηµατισµό 
πυρήνων συµπύκνωσης συννέφων (CCN). Μετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί 
υποδεικνύουν ότι τα σωµατίδια αυτά αποτελούνται κυρίως από θειϊκά και έχουν 
ακτίνα 0.05-1.0 µm (Twomey, 1971). Το µεγαλύτερο µέρος θειϊκών εισάγεται µέσω 
θαλάσσιων σταγονιδίων, διάβρωσης εδάφους από τον άνεµο, ηφαιστειακής 
δραστηριότητας και βιοµηχανικής δραστηριότητας. Τα SO4

2- µε την παραπάνω 
προέλευση συµπυκνώνονται σε µεγάλα σωµατίδια (αερολύµατα)–της τάξης του 
µικρόµετρου-τα οποία εναποτίθενται στην επιφάνεια λόγω της βαρύτητας. 
Αντίστοιχα, η οξείδωση στην αέρια φάση του SO2 καθώς και των ανηγµένων µορφών 
των θειϊκών αερίων, αποτελούν τις σηµαντικότερες έµµεσες πηγές λεπτών (fine) 
θειϊκών σωµατιδίων τα οποία προκύπτουν από την περαιτέρω οξείδωση των S(+4) σε 
H2SO4 και την οµογενή ή ετερογενή πυρηνοποίηση του.  

Ο διµερής σχηµατισµός πυρήνων θειϊκού οξέος και υδρατµών, καθώς και η 
πιθανή συν-πυρηνοποίηση αµµωνίας, αρχικά σχηµατίζει θειϊκά σωµατίδια της τάξης 
µεγέθους των λίγων νανόµετρων (Σχήµα 1.9). Τα σωµατίδια αυτά ονοµάζονται 
πυρήνες συµπύκνωσης (condensation nuclei, CN) οι οποίοι µε περαιτέρω 
συµπύκνωση των αερίων µπορούν να αναπτυχθούν σε πυρήνες συµπύκνωσης 
συννέφων (CCN, cloud condensation nuclei) (Twomey 1971, Kreidenweis και 
Seinfeld 1988). 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ            

 21 

 

Σχήµα 1.11  Ο µηχανισµός ανάδρασης DMS και κλίµατος. 

 
Η εκποµπή DMS από το φυτοπλαγκτόν θεωρείται η κυριότερη πηγή θειϊκού 

οξέος στην αποµακρυσµένη θαλάσσια ατµόσφαιρα. Αναγνωρίζοντας το χηµικό κρίκο 
µεταξύ εκποµπής DMS και παραγωγής CCN, ο Shaw (1983) και στη συνέχεια ο 
Charlson και οι συνεργάτες του (1987), πρότειναν ένα υποθετικό µηχανισµό 
ανάδρασης µε χαρακτήρα ενεργής θερµοστατικής ρύθµισης (Σχήµα 1.11). Πιο 
συγκεκριµένα, υπέθεσαν ότι η άνοδος της θερµοκρασίας στην ατµόσφαιρα και στην 
επιφάνεια των ωκεανών, λόγω εισροής ηλιακής ενέργειας και των αερίων του 
θερµοκηπίου, θα ενίσχυε την βιολογική παραγωγή του DMS µε αποτέλεσµα την 
αύξηση των εκποµπών της ένωσης στην ατµόσφαιρα. Ο επαγόµενος σχηµατισµός 
CCN, αυξάνοντας την ανάκλαση των συννέφων και καταλήγοντας στη µείωση της 
θερµοκρασίας, θα αντιστάθµιζε την αρχική αύξηση της θερµοκρασίας. Για 
παράδειγµα, η αύξηση της τάξης του 30% στον πληθυσµό των CCN πάνω από τους 
ωκεανούς και θεωρώντας ότι θα επηρέαζε µόνο τα διατεταγµένα κατά στρώµατα 
θαλάσσια σύννεφα, θα επέφερε αλλαγή στο παγκόσµιο ισοζύγιο ενέργειας της τάξεως 
του –1 Wm-2 (Charlson et al., 1987). Ο προτεινόµενος µηχανισµός ανάδρασης 
αντισταθµίζει µέρος της ενέργειας που παράγεται από τα αέρια του θερµοκηπίου 
(+1.5 Wm-2 για το CO2 και +0.95 Wm-2 για τα υπόλοιπα αέρια). Μια και το 1/3 της 
επιφάνειας της γης καλύπτεται από ωκεάνια στρώµατα συννέφων stratus ο Charlson 
και οι συνεργάτες του προχώρησαν στην υπόθεση ότι ο ρυθµιστικός ρόλος του DMS 
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καθόρισε το παγκόσµιο κλίµα στην προβιοµηχανική εποχή και ότι ακόµα και στις 
µέρες µας ελέγχει σε µεγάλο βαθµό το κλίµα των αποµακρυσµένων θαλάσσιων 
περιοχών.  

Τα CCN σε αποµακρυσµένες περιοχές αποτελούνται κυρίως από θειούχες 
ενώσεις (Moller, 1996). Τα θειϊκά αερολύµατα συνεισφέρουν στη µείωση της 
θερµοκρασίας έµµεσα και άµεσα λόγω του ρόλου τους στο σχηµατισµό συννέφων. 
Επίσης αλλαγές στην χηµική σύστασή τους συνεπάγονται αύξηση ή και µείωση του 
αριθµού των CCN. Οι επιφερόµενες αλλαγές στην συγκέντρωση του αριθµού 
σταγονιδίων στα σύννεφα επηρεάζουν παραµέτρους όπως την ανάκλαση, τη διάρκεια 
ζωής των συννέφων, καθώς και τις διαδικασίες εναπόθεσης. Η κλιµατική επίδραση 
του DMS συνδέεται µε τα θειϊκά αερολύµατα τα οποία επηρεάζουν το κλίµα (α) 
άµεσα, λόγω αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας (β) έµµεσα, λόγω της 
επίδρασης των αερολυµάτων στην ανάκλαση των συννέφων και την έκταση του 
φαινοµένου αυτού. 

Μελέτες σε θαλάµους προσοµοίωσης έδειξαν ότι η οξείδωση του DMS έχει 
ως αποτέλεσµα την παραγωγή πλειάδας προϊόντων όπως το διοξείδιο του θείου 
(SO2), το µεθανσουλφονικό οξύ (MSA), το µεθανσουλφινικό οξύ (MSIA), το 
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) και της διµεθυλοσουλφόνης (DMSO2). Σε αυτό το 
σηµείο θα πρέπει να γίνει η υπενθύµιση ότι ο καθοριστικός παράγων συσχέτισης µε 
το κλίµα, όσον αφορά την υπόθεση CLAW, είναι η απόδοση της οξείδωσης του DMS 
σε SO2. Αυτό συµβαίνει γιατί µόνο η παραγωγή του SO2 µπορεί να οδηγήσει στον 
σχηµατισµό νέων σωµατιδίων άρα και στην αύξηση της συγκέντρωσης των CCN. 
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα υπολογιστικών µοντέλων η απόδοση της ατµοσφαιρικής 
οξείδωσής του DMS σε SO2 δύναται να είναι 0.7 ή και µεγαλύτερη (Zang-Ho Shon et 
al., 2001; 0.65 Chen et al., 2000; 0.3 –0.5 De Bruyn et al., 1998; Mari et al., 1999).  

Συνοψίζοντας, το DMS αποτελεί την σηµαντικότερη πηγή θείου βιογενούς 
προέλευσης. Η παραγωγή του DMS καθώς και των προϊόντων οξείδωσης του στην 
ατµόσφαιρα αποτελούν το αντικείµενο µελέτης των τελευταίων δεκαετιών µια και 
συνδέονται µε τον σχηµατισµό των πυρήνων συµπύκνωσης συννέφων (CCN) και τον 
προτεινόµενο µηχανισµό ανάδρασης του DMS στην ρύθµιση του κλίµατος. Στην 
ακόλουθη ενότητα παρουσιάζεται η χηµεία της οξείδωσης της ένωσης στην 
ατµόσφαιρα. 
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Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες ενότητες, ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στις 
εκποµπές του DMS λόγω του δυνητικού χαρακτήρα τους στη ρύθµιση του κλίµατος 
µέσω της οξείδωσης του και την ακόλουθη συµµετοχή στον σχηµατισµό πυρήνων 
CCN. Θεωρητικές όπως και πειραµατικές µελέτες υποδεικνύουν ότι µόνο ένα κλάσµα 
του DMS καταλήγει σε H2SO4 στην αέρια φάση, και τελικά συµµετέχει στον 
σχηµατισµό των CCN (Kreidenweis και Seinfeld, 1988). 
 

Πίνακας 2.1  Οι σηµαντικότερες θειούχες ενώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί σε πειράµατα 
θαλάµων προσοµοίωσης ή στις µετρήσεις πεδίου και ορισµένες από τις ιδιότητες τους 
(Berresheim et al., 1995). 

∆οµή  Σύµβολο και ονοµασία Σχόλια 
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Μετρήσεις πεδίου καθώς και εργαστηριακές µελέτες έχουν συνεισφέρει στην 

κατανόηση των παραπάνω µηχανισµών. Τα προϊόντα που έχουν ταυτοποιηθεί 
(Πίνακας 2.1) είναι το διµεθυλοσουλφοξείδιο (CH3SOCH3, DMSO), η 
διµεθυλοσουλφόνη (CH3SO2CH3, DMSO2), το διοξείδιο του θείου, το θειϊκό οξύ, και 
το µεθανοσουλφονικό οξύ (CH3SO3H, MSA). Το ατµοσφαιρικό SO2 λόγω 
διαλυτότητας και αντιδρώντας πολύ γρήγορα στην υγρή φάση, αποµακρύνεται από 
την ατµόσφαιρα λόγω απορρόφησης και οξείδωσης σε σταγονίδια σύννεφων και 
οµίχλης ή λόγω διαδικασιών εναπόθεσης. Το H2SO4 καθώς και το MSA, σε αέρια 
φάση, συµπυκνώνονται ή/και αλληλεπιδρούν ταχύτατα µε σωµατίδια στην 
ατµόσφαιρα. Οι µετρήσεις πεδίου για τις ενώσεις αυτές έδειξαν έντονη ηµερήσια 
µεταβολή και για τα δύο αέρια (Berresheim et al., 1995). Mετρήσεις έχουν γίνει και 
για τις ενώσεις DMSO και DMSO2 στην αέρια φάση, στο βρόχινο νερό καθώς και σε 
αερολύµατα για τα οποία δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί η «τύχη» τους στην 
ατµόσφαιρα.  

Λόγω της πολυπλοκότητας του µηχανισµού οξείδωσης του DMS στην 
ατµόσφαιρα, παρουσιάζονται ακολούθως οι αντιδράσεις για την αέρια κατάσταση 
(οµογενείς αντιδράσεις) και την υγρή κατάσταση (ετερογενείς αντιδράσεις) σε 
διαφορετικές ενότητες.  
 

2.1.ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ 

Η ατµοσφαιρική οξείδωση του DMS προξενείται κυρίως από τις ρίζες ΟΗ και ΝΟ3. 
Οι ρίζες ΟΗ κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ οι ΝΟ3 τη νύχτα. Η 
σχετική βαρύτητα των δύο αυτών µηχανισµών εξαρτάται από παραµέτρους όπως το 
γεωγραφικό πλάτος, το ύψος, η εποχή, και συσχετίζονται µε σηµαντικές µεταβολές 
των ΝΟx και ΗΟx. Μελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για την κατανόηση των χηµικών 
µηχανισµών που περιλαµβάνουν την επίδραση και άλλων ριζών όπως οι αλογονούχες 
(Cl, Br, I) καθώς και των οξειδίων των αλογόνων ΧΟx (Χ= Cl, Br, I) για τις οποίες 
όµως τα δεδοµένα προς το παρόν δεν αρκούν ώστε να εκτιµηθεί παγκοσµίως ο ρόλος 
τους. Οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 
 

2.1.1 Η οξείδωση του DMS από τις ρίζες ΟΗ. 
Η κινητική της συγκεκριµένης αντίδρασης έχει µελετηθεί εκτενώς µε την χρήση 
πολυποίκιλων µεθόδων (Barnes et al. και αναφορές µέσα στο άρθρο, 2003, υπό 
προετοιµασία). Οι πρώτες εκτιµήσεις θεώρησαν ότι επρόκειτο για έναν µηχανισµό 
απόσπασης και ανεξάρτητο της παρουσίας Ο2. Στην πορεία όµως και µε πρώτη τη 
δουλεία του Wine και των συνεργατών του (1981) δόθηκε για πρώτη φορά η τιµή 4.3 
x 10-12 cm3 molecule-1 s-1 και στην συνέχεια ακολούθησαν µία σειρά από µελέτες 
όπου αναθεωρήθηκε ο µηχανισµός της αντίδρασης. Πρόκειται για έναν σύνθετο 
µηχανισµό που περιλαµβάνει στάδια απόσπασης, αντιστρεπτής προσθήκης και 
σχηµατισµό ενδιάµεσου παρουσία Ο2 ο οποίος και παρουσιάζεται στην συνέχεια.  
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2.1.1.1 Ο µηχανισµός της αντίδρασης DMS+OH. 
Οι µελέτες υποδεικνύουν ότι η αντίδραση DMS+OH (Σχήµα 2.1) εξαρτάται από δύο 
κανάλια (Hynes et al., 1986; Wilson και Hirst, 1996; Barone et al., 1996; Turnipseed 
et al., 1996): 
 

 

Σχήµα 2.1  Απλοποιηµένο διάγραµµα του µηχανισµού οξείδωσης του DMS από τις ρίζες ΟΗ (ο 
µηχανισµός περιλαµβάνει επιπλέον στάδια, Yin et al., 1990; Barnes, 1993).  

 
I. Την απόσπαση Η (ανεξάρτητη από την παρουσία Ο2) από την µέθυλο οµάδα 

και τον σχηµατισµό της ενδιάµεσης µεθυλθειοµεθυλικής ρίζας CH3SCH2.  
II. Την προσθήκη ΟΗ στο άτοµο του S και τον σχηµατισµό της ενδιάµεσης 

διµεθυλυδροξυσουλφουρανυλικης ρίζας (CH3)2SOH.  
Αναλυτικότερα : 
 

→ H2O + CH3SCH2 απόσπαση Η (1α) 
DMS + OH 

 CH3S(OH)CH3 αντιστρεπτή προσθήκη (1β) 
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α β 

Η τιµή που µέχρι στιγµής είναι πλέον αποδεκτή για την αντίδραση (1α) είναι 5 x 10-12 
cm3 molecule-1 s-1 (DeMore et al., 1997 και αναφορές στο ίδιο άρθρο). Το κανάλι της 
απόσπασης (1α) προτείνεται ότι ακολουθούν οι αντιδράσεις : 
 

(1α) → CH3SCH2 + Ο2 → CH3SCH2ΟΟ 

 CH3SCH2ΟΟ + ΝΟ → CH3SCH2Ο + ΝΟ2 

 CH3SCH2Ο → CH3S + CH2Ο 

 
Ο σχηµατισµός της ενδιάµεσης ρίζας CH3S έχει ιδιαίτερη σηµασία µια και οδηγεί 
στον σχηµατισµό του SO2 µε ποσοστό µέχρι και 70% στους 298 0 K (Hatakeyama, 
1989; Hynes και Wine, 1989; Tyndall και Ravishankara, 1989; Martinez et al., 2000). 

Σύµφωνα µε τους Hynes και Wine (1989) ο µηχανισµός που ακολουθεί αυτόν 
της προσθήκης (1β) προτείνεται µε την παρακάτω µορφή: 

 

(1β) → 2O  → CH3SOCH3 + HO2  παραγωγή DMSO 

 → CH3SO2CH3 + OH  παραγωγή DMSO2 

 → CH3SOΗ + CH3SO2   

 → CH3SOΗ + ΗΟ2 → CH3SΟ3H παραγωγή MSA 

 
Μέχρι στιγµής κινητικές µελέτες αλλά και θεωρητικοί υπολογισµοί επιβεβαιώνουν 
τον σχηµατισµό ενός ενδιάµεσου κατά την προσθήκη του ΟΗ στο DMS. Σύµφωνα µε 
την µελέτη των Wang και Zhang (2001) µε τη χρήση υπολογισµών DFT-B3LYP 
πιστοποιήθηκαν δύο δοµές ασθενούς σύνδεσης τους: α) του Ο µε το άτοµο S (2c-3e 
δοµή) και β) του Η της ρίζας ΟΗ µε το S και η δοµή αυτή να σταθεροποιείται µε 
αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου µεταξύ ΟΗ και S(CH3)2. Στην ίδια µελέτη η δοµή α 
αναφέρεται ως η σταθερότερη (Σχήµα 2.2).  
 
 

Σχήµα 2.2  Προτεινόµενη γεωµετρία των δοµών από τους Wang και Zhang (2001) α) κατά την 
αντίδραση DMS·●OH µε Ο2 και β) του προϊόντος. 
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Όπως παρατηρείται από τις παραπάνω αντιδράσεις και το απλοποιηµένο διάγραµµα 
του µηχανισµού (Σχήµα 2.1) το SO2 είναι το κυρίως προϊόν του καναλιού της 
απόσπασης ενώ οι ενώσεις DMSO, DMSO2 παράγονται µέσω του καναλιού της 
προσθήκης. Η ένωση MSA προκύπτει και από τα δύο κανάλια. 
 

2.1.1.2 Εξάρτηση της αντίδρασης DMS+OH από την θερµοκρασία. 
Συνοψίζοντας, ο µηχανισµός της απόσπασης γίνεται πιο σηµαντικός απουσία Ο2 
(Turnipseed et al., 1996), ενώ ο µηχανισµός της προσθήκης περιλαµβάνει την 
οξείδωση του ενδιάµεσου µε Ο2 σε ανταγωνισµό µε τη διάσπασή του ξανά σε 
DMS+OH. Παρουσία Ο2 και οι δύο µηχανισµοί έχουν ισοδύναµες ταχύτητες (285 Κ) 
µε τον µηχανισµό της απόσπασης να γίνεται πιο σηµαντικός σε µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες (Arsene et al., 1999; Plane, 1989 για το κανάλι της προσθήκης (1β) 
στους 300 0Κ - 20%, 250 0Κ - 70%.). Στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζονται τα δύο 
διαφορετικά κανάλια καθώς και η συνολική σταθερά ταχύτητας kobs σαν συνάρτηση 
της θερµοκρασίας. 
 
 

Σχήµα 2.3  Εξάρτηση της απόδοσης της αντίδρασης DMS+OH από την θερµοκρασία για τα δύο 
διαφορετικά κανάλια προσθήκης και απόσπασης (µε τη διακεκοµµένη γραµµή) και η σταθερά της 
ταχύτητας της αντίδρασης kobs µε την ενιαία γραµµή (τροποποιηµένο σχήµα από Berresheim, 1995 για 
την µελέτη των Hynes et al., 1986). 

 
Η kobs υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Williams και τους συνεργάτες του (2001), 
Εξίσωση 2.1, µε τις σταθερές k1a, k1b να αντιστοιχούν στις πορείες 1α και 1β ενώ µε 
τον συµβολισµό k3 περιλαµβάνονται τα στάδια της αντίδρασης (1β) µε Ο2 προς τον 
σχηµατισµό προϊόντων. Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς ο λόγος διακλάδωσης 
υπολογίζεται ότι είναι ακόµα µεγαλύτερος για χαµηλές θερµοκρασίες (σε σχέση µε 
τις τιµές που παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.3). Για παράδειγµα στην παλαιότερη 
µελέτη (Hynes et al., 1986) υπολογίζεται ότι στους 240 0K η k1b=1.13 x 10-11 cm3 
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molecule-1 s-1 ενώ από τον Williams δίνεται η τιµή ~3 x 10-11 cm3 molecule-1 s-1. Κατά 
αυτόν τον τρόπο ο λόγος συνεισφοράς των δύο καναλιών επανεκτιµάται µια και για 
την συγκεκριµένη θερµοκρασία υπολογίζεται σε 7.8 ενώ πριν ήταν 3.9. Τα 
αποτελέσµατα αυτά χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση και από επιπλέον κινητικές 
µελέτες (Barnes et al., 2003) ενώ η εφαρµογή τους στην εξήγηση των µετρήσεων 
πεδίου, όπου µέχρι στιγµής εφαρµόζεται η σχέση του Hynes, συνδέεται ιδιαίτερα µε 
την παραγωγή του DMSO. Όπως συζητήθηκε και στην ενότητα 2.1.1.1 πρόκειται για 
ένα από τα κυρίαρχα προϊόντα του καναλιού της προσθήκης ενώ η παραγωγή του 
ευνοείται για χαµηλές θερµοκρασίες. 
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Σχήµα 2.4  Ο λόγος των σταθερών συναρτήσει της 
θερµοκρασίας και σύγκριση µε την παλαιότερη µελέτη των 
Hynes et al., 1986 (Williams et al., 2001). 

 
Οι µετρήσεις πεδίου έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον σε δύο παραµέτρους: (α) 

την επίδραση της θερµοκρασίας στην κατανοµή των σταθερών προϊόντων και (β) την 
εκτίµηση της ηµερησίας µεταβολής του DMS και των προϊόντων του στο θαλάσσιο 
στρώµα ανάµειξης. Όπως παρουσιάζεται και από τους προτεινόµενους µηχανισµούς 
οξείδωσης (Turnipseed και Ravishankara, 1993; Yin et al., 1990; Barnes, 1993) η 
κατανάλωση του DMS περιλαµβάνει αρκετά ενδιάµεσα κινητικά ανταγωνιστικά 
στάδια (Σχήµα 2.1). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι προτεινόµενοι 
µηχανισµοί αναφέρονται στα προϊόντα οξείδωσης του DMS περιλαµβάνοντας και την 
σωµατιδιακή φάση (Σχήµα 2.1, Πίνακας 2.1).  
 

2.1.1.3 Προϊόντα της αντίδρασης DMS+OH. 
Παρά το γεγονός ότι οι σταθερές των αρχικών αντιδράσεων της ένωσης µε το ΟΗ 
έχουν πλέον καθιερωθεί, η επακόλουθη πορεία των αντιδράσεων, η οποία και 
ευθύνεται για τα παρατηρούµενα προϊόντα και τις αποδόσεις τους, είναι περίπλοκη 
και πολλά σηµεία του µηχανισµού αυτού παραµένουν ασαφή. Η ταυτότητα και οι 
αποδόσεις των τελικών προϊόντων εξαρτάται από την οξείδωση πολλών ενδιάµεσων 
ενώσεων για τις οποίες προτείνεται µία πληθώρα πιθανών και διαφορετικών 
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καναλιών αντίδρασης. Η διαφορετική έκβαση της οξείδωσης των ενδιάµεσων αυτών 
συνδέεται πάντα άµεσα µε τις επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες. Οι 
πληροφορίες που υπάρχουν µέχρι στιγµής για τα προϊόντα προέρχονται τόσο από 
µετρήσεις πεδίου όσο και εργαστηριακές µελέτες εκ των οποίων πολλές αφορούν 
µελέτες σε θαλάµους προσοµοίωσης (Πίνακας 2.2). 

Οι αποδόσεις όµως της αντίδρασης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν 
λαµβάνουν χώρα παρουσία ή απουσία των οξειδίων του αζώτου NOx (Barnes et al., 
1996, 1993; Jensen et al., 1991; Patroescu, 1996). Πιο συγκεκριµένα, σε πολλές από 
τις µελέτες σε θαλάµους προσοµοίωσης έχουν χρησιµοποιηθεί υψηλά και σε µεγάλο 
βαθµό µεταβλητά επίπεδα NOx, συνθήκες οι οποίες απέχουν αρκετά από τα 
χαµηλότερα επίπεδα που παρατηρούνται στην ατµόσφαιρα. Κατά συνέπεια οι 
αποδόσεις των προϊόντων σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ποικίλουν και δεν είναι 
δυνατόν προς το παρόν να γίνουν αξιόπιστες ποσοτικές προβλέψεις στην κατανοµή 
των προϊόντων της οξείδωσης του DMS για συγκεκριµένες ατµοσφαιρικές συνθήκες.  
 

Πίνακας 2.2  Προϊόντα της αντίδρασης DMS+OH σύµφωνα µε µετρήσεις πεδίου και 
εργαστηριακές µελέτες. 

Προϊόντα Μετρήσεις πεδίου Εργαστηριακές µελέτες 

SO2 √ √ 

H2SO4 α √  
DMSO √ √ 
DMSO2 √ √ 
MSA α √ √ 

α) ορισµένα από αυτά τα 
προϊόντα συµµετέχουν στην 
σωµατιδιακή κατάσταση και 
πληθώρα µελετών αναφέρεται σε 
αυτά όπως είναι το MS- και τα 
nss-SO4

2-. 

Αναφορές: Berresheim et al., 
1998; Davis et al., 1998, 1999; 
Jefferson et al., 1998; Mauldrin 

et al., 1999; Baboukas et al., 
2002; Kouvarakis et al., 2002; 

Sciare et al., 2001.  

Αναφορές: Sorensen et al., 
1996; Barnes et al., 1996; 

Patroescu et al., 1999; Arsene 
et al., 1999, 2001; Borissenko et 

al., 2003 

 
Σύµφωνα µε κινητικές µελέτες παρουσία ΝΟ (κανάλι απόσπασης, πορεία 1α) 

η CH3SCH2 ρίζα αντιδρά προς την παραγωγή CH3S ριζών (Arsene et al., 2001) οι 
οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσµα τον περαιτέρω σχηµατισµό τελικών προϊόντων όπως 
το SO2 και το MSA. Σύµφωνα µε την ίδια αναφορά η αύξηση των αρχικών 
συγκεντρώσεων ΝΟ οδήγησε στην µείωση παραγωγής των DMSO και SO2 ενώ 
ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή του MSA. Η Patroescu και οι 
συνεργάτες της (1999) αναφέρουν ότι παρουσία των NOx η απόδοση της οξείδωσης 
του DMS σε MSA αυξάνεται έως και 17% ενώ αντίστοιχα αυτή του SO2 µειώνεται 
στο 30%.  

Το SO2 επιβεβαιώνεται τόσο από µετρήσεις πεδίου όσο και από 
εργαστηριακές µελέτες ως ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα της οξείδωσης του 
DMS ενώ παράγεται και από τα δύο κανάλια, προσθήκης και απόσπασης. Για χαµηλά 
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επίπεδα NOx, προσεγγίζοντας αυτά της ατµόσφαιρας, αναφέρονται αποδόσεις της 
τάξεως του 70-80% ενώ παρόµοιες αποδόσεις αναφέρονται και από µετρήσεις πεδίου.  
 

2.1.2 Οξείδωση του DMS από τις ρίζες ΝΟ3. 
Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αποτελέσµατα από υπάρχουσες 
κινητικές µελέτες µε στόχο τον προσδιορισµό της σταθεράς της αντίδρασης του DMS 
µε τις ρίζες ΝΟ3. 

Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µελέτες ο µηχανισµός της αντίδρασης του DMS 
µε τις ρίζες ΝΟ3 πραγµατοποιείται µέσω του καναλιού της απόσπασης (Butkovskaya 
και LeBras, 1994; Jensen et al., 1991) µε προϊόντα τις ενώσεις HNO3, HCHO, SO2 
και MSA. Τα πειραµατικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η αντίδραση είναι ανεξάρτητη 
της πίεσης. 
 

DMS + ΝΟ3 → ΗΝΟ3 + CH3SCH2 

 

Πίνακας 2.3  Η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης DMS+NO3. 

 
Τα αρχικά προϊόντα της αντίδρασης DMS+NO3 είναι τα ΗΝΟ3 και CH3SCH2 
πρόκειται λοιπόν για τον σχηµατισµό της ίδιας ενδιάµεσης ρίζας όπως και στην 
περίπτωση του καναλιού 1α (2.1.1.1). Εποµένως και οι δύο αντιδράσεις, DMS+OH 
κανάλι απόσπασης και DMS+NO3, οδηγούν στον σχηµατισµό των ίδιων προϊόντων 
τα οποία προκύπτουν µε ανάλογους µηχανισµούς όπως αυτούς που περιγράφονται 
στην περίπτωση της οξείδωσης του DMS από τις ρίζες OH (Σχήµα 2.1).  
 

2.1.3 Οξείδωση του DMS από άλλες ρίζες (X, XO, O3). 
Κατά την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην ατµοσφαιρική 
αντίδραση του DMS µε τα οξείδια των αλογόνων (ΧΟ) (Toumi, 1994; Langer et al., 
1996, Platt και Le Brass, 1997; Barnes et al., 1991, 1989a; Ingham et al., 1999) τα 
οποία παράγονται κατά την αντίδραση των αλογόνων (Χ=Cl, Br, I) µε το Ο3. Μελέτες 
επίσης έχουν πραγµατοποιηθεί για την αντίδραση του DMS µε τα αλογόνα. Οι 
καταλυτικοί µηχανισµοί που ευθύνονται για την ενεργοποίηση των Cl και Br στο 

αναφορά k (cm3 molecule-1 s-1) 

Jensen et al., 1991 (1±0.3) x 10-12 

Butkovskaya και LeBras, 1994 
3 x 10-10 

2 x 10-13 (παρουσία Ο2) 

DeMore et al., 1997 1 x 10-12 

Atkinson et al., 2002 (1.1 ± 0.15) x 10-12 

Sander et al., 2003 1 x 10-12 
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θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4 (Behnke et al., 1999; 
Platt και Moortgat, 1999). 
 

Πίνακας 2.4  Μηχανισµοί ενεργοποίησης Cl και Br στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης. 

 
Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένα αποτελέσµατα από τις 
αντίστοιχες κινητικές µελέτες για τις αντιδράσεις του DMS µε τα ΧΟ. 
Ο µηχανισµός της αντίδρασης DMS+ΧΟ προτείνεται ως εξής: 
 

DMS + XΟ → DMSO + X 

 
 

Πίνακας 2.5  Αποτελέσµατα από υπάρχουσες κινητικές µελέτες για την αντίδραση DMS+XO. 

αντίδραση 
k (2980K) 

cm3 molecule-1 s-1 
προϊόντα αναφορά 

≤3.5 x 10-14 (α) DMSO  

(1.5 ± 0.2) x 10-14 (α)   

2 x 10-12  Canosa-Mas et al., 2000 

1.3 x 10-14  Atkinson et al., 2002 

DMS + IO 

1.2x 10-14  Sander et al., 2003 

2.55 x 10-13  DMSO  
90 ± 20% 

Barnes 1993 

DMS + BrO 
(1.5 ± 0.4) x 10-14 

exp[(845 ± 175)/T] 
DMSO 

94 ± 11% 
Bedjanian et al., 1996 

HOBr + Cl- + H+ → BrCl + H2O 

BrCl + hv → Br+ Cl 

ή 

HOBr + Br-  → Br2 + OH- 

Br2 + hv  → 2Br 

ενώ ακολουθούν οι 

Br + Ο3  → BrΟ + O2 

Cl + Ο3  → Cl + O2 
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Συνέχεια πίνακα 2.5    

(4.4 ± 0.66) x 10-13  DMSO 
83% 

Ingham et al., 1999 

 

(3.2 ± 0.6) x 10-13 DMSO 
~100% 

Ballesteros et al., 2001 

(9.5 ± 2.0) x 10-15 (α)   

(9.5 ± 2) x 10-15 (α)   

(9 ± 0.5) x 10-15   Atkinson et al., 2002 

DMS + ClO 

(3.9 ± 1.2) x 10-15  
DMSO  

90 ± 49% 
Diaz de Mera et al., 2002 

(α): Barnes 1993 και αναφορές που αναφέρονται στην ίδια µελέτη 

 

Πίνακας 2.6  Σύνοψη των ατµοσφαιρικών αντιδράσεων του DMS (τροποποιηµένος πίνακας από 
Patroescu, 1996). 

αντίδραση 
k (2980K) 

cm3 molecule-1 s-1 
molecule cm-3 

χρόνος ζωής 
τDMS 

ΗΟ + DMS 6.28 x 10-12 1 x 106 1.6 ηµέρες 

HO2 + DMS <10-16 108 3.2 χρόνια 

O3 + DMS 1 x 10-18 7 x 1011 16.5 ηµέρες 

NO3 + DMS (1.1±0.15) x 10-12 1 x 108 2.3 ώρες 

Cl + DMS 2 x 10-10 1 x 103 58 ηµέρες 

ClO + DMS (9.5±0.5) x 10-15 ? - 

Br + DMS 1 x 10-15 ? - 

BrO + DMS 2.55 x 10-13 24.6 x 107 4.9 ώρες 

IO + DMS 1.2 x 10-14 1 x 106 2.6 χρόνια 



ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ DMS ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ         

 37 

 
Η αντίδραση µε τις ρίζες ClO, αν και αργή, αναµένεται να έχει πιθανή 

επίδραση ανάλογα µε την συγκέντρωση των ClO και τις πηγές τους. Η αντίδραση του 
DMS µε τις ρίζες ΙΟ είναι αργή και οι συγκέντρωση των συγκεκριµένων ριζών είναι 
µικρότερη της τάξης των 107 molecule cm-3 µε αποτέλεσµα να µην θεωρείται 
σηµαντική στην θαλάσσια ατµοσφαιρική χηµεία ή τουλάχιστον σε παράκτιες 
περιοχές. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ότι η αντίδραση µε τις ρίζες BrO 
δύναται να είναι σηµαντική πηγή του DMSO στην Αρκτική ατµόσφαιρα σε άµεση 
συνάρτηση µε την εκποµπή των βρωµιούχων ενώσεων και τον τρόπο κατανάλωσης 
τους. Ο Toumi (1994) χρησιµοποιώντας την τιµή 2.7 x 10-13 cm3 molecule –1 s-1 και 
µία µέση τιµή των BrO=0.2 pmol/mol υπολόγισε ότι η αντίδραση αυτή θα µπορούσε 
να ευθύνεται για το 10% της παγκόσµιας οξείδωσης του DMS. Υπολογιστικά 
µοντέλα για ρυπασµένο αλλά και αποµακρυσµένο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης 
καταλήγουν ότι οι αντίστοιχοι µηχανισµοί παραγωγής (Πίνακας 2.4) θα µπορούσαν 
να καταλήξουν σε µία ηµερήσια παραγωγή BrO~0.5-5 pmol/mol και για αυτά τα 
επίπεδα η συγκεκριµένη αντίδραση γίνεται σηµαντική για το θαλάσσιο στρώµα 
ανάµειξης. Από την αντίδραση του DMS µε τις ρίζες BrO παράγεται αποκλειστικά 
DMSO (Ingham et al., 1999). Στην πρόσφατη υπολογιστική προσοµοίωση του 
Boucher et al. (2003) υπολογίζεται ότι επίπεδα BrO της τάξεως του 1 pptv, στο 
θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αποκτούν σηµαντική 
επίδραση στην κατανάλωση της ένωσης για υψηλά γεωγραφικά πλάτη σε ποσοστό 
έως και 29%.  

Η αντίδραση DMS+O3 λαµβάνει χώρα στην αέρια αλλά και στην υγρή 
κατάσταση (ενότητα 2.2.3) µε την διαφορά ότι το αποκλειστικό προϊόν στην πρώτη 
περίπτωση είναι το SO2 ενώ στην δεύτερη το DMSO. Η αντίδραση στην αέρια 
κατάσταση είναι 6 φορές πιο αργή από αυτή της υδατικής φάσης (8.3 x 10-19 cm3 
molec-1 s-1, Martinez και Herron, 1978) ενώ από το υπολογιστικό µοντέλο των 
Boucher et al. (2003) υπολογίζεται ότι συνεισφέρει στο 3% της αποµάκρυνσης του 
DMS. Μια συνοπτική αναφορά των ατµοσφαιρικών αντιδράσεων του DMS µε τις 
ρίζες που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες όπως και µε τις ρίζες αλογόνων 
και το Ο3 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.6.  

Στις προηγούµενες ενότητες έγινε αναλυτική αναφορά στην οξείδωση του 
DMS µε στόχο να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες που οδηγούν στα προϊόντα 
οξείδωσής του. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι και το DMSO στο οποίο εστιάζεται 
κατά µεγάλο µέρος η παρούσα ερευνητική πρόταση. Το DMSO οξειδώνεται και αυτό 
µε τη σειρά του στην ατµόσφαιρα συµµετέχοντας σε οµογενείς και ετερογενείς 
αντιδράσεις. Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζονται οι αντιδράσεις στην αέρια 
κατάσταση ώστε να διασαφηνιστούν ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την 
παραγωγή (προηγούµενες ενότητες) αλλά και την αποµάκρυνση της συγκεκριµένης 
ένωσης από την ατµόσφαιρα. 
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2.1.4 Οξείδωση του DMSO από τις ατµοσφαιρικές ρίζες. 
 

Πίνακας 2.7  Αποτελέσµατα από υπάρχουσες κινητικές µελέτες για την ατµοσφαιρική αντίδραση 
του DMSΟ (ΟΗ, ΝΟ3, Cl, Ο3). 

αντίδραση 
k (2980K) 

cm3 molecule-1 s-1 
προϊόντα αναφορά 

(5.9 ± 1.5) x 10-11 
SO2 20±15% 

DMSO2 22±10% 
Fable-Hansen et al., 2000 

(6.2 ± 2.2) x 10-11 
SO2 60±10% 
DMSO2 30% 

MSA 
Barnes et al., 1989b 

(10 ± 3) x 10-11  (α) 

(9 ± 2) x 10-11 MSA 90% Kukui et al., 2003 

(8.7 ± 1.6) x 10-11  Urbanski et al., 1998 

DMSO + OH 

(8 ± 2) x 10-11  LeBras, 2003 

(5 ± 3.8) x 10-13 DMSO2 10-94% Fable-Hansen et al., 2000 

DMSO + NO3 

(1.7 ± 0.3) x 10-13 HNO3, DMSO2 Barnes et al., 1989b 

(7.4 ± 1.0) x 10-11 
SO2 28±12% 

DMSO2 8±2% 
Fable-Hansen et al., 2000 

(7.4 ± 1.8) x 10-11 SO2, DMSO2 Barnes et al., 1989b 

(1.7 ± 0.3) x 10-11  Martinez et al., 2002 

DMSO + Cl 

(26.7 ± 2.7) x 10-11  (α) 

< 1 x 10-19  Fable-Hansen et al., 2000 

DMSO + O3 

< 5 x 10-19  Barnes et al., 1989b 

(α) από Barnes et al. 2003    
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Το DMSO θεωρείται ένα από τα βασικότερα ενδιάµεσα της ατµοσφαιρικής 
οξείδωσης του DMS. Έχει ταυτοποιηθεί στην αέρια φάση, στα αερολύµατα και στο 
βρόχινο νερό. Υπό µελέτη βρίσκεται σε πιο βαθµό η αποµάκρυνσή του λαµβάνει 
χώρα µέσω αντιδράσεων στην αέρια φάση, ετερογενών διαδικασιών και εναπόθεσης. 
Ωστόσο, η συµπεριφορά της ένωσης στην ατµόσφαιρα δεν έχει λάβει ιδιαίτερη 
προσοχή µέχρι στιγµής. Έχει ταυτοποιηθεί σε θαλάµους προσοµοίωσης µε αποδόσεις 
που ποικίλουν (Sorensen et al., 1996; Patroescu et al., 1999; Arsene et al., 1999, 
2001) και στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης (Berresheim et al., 1998; Sciare et al., 
1998). Ο Turnipseed και οι συνεργάτες του (1996) αναφέρουν ένα λόγο παραγωγής 
του DMSO, από την οξείδωση του DMS µε τις ρίζες ΟΗ, της τάξεως του 0.5 ± 0.15 
ενώ σε αντίθεση η Arsene και οι συνεργάτες της (1999) παρατήρησαν απόδοση 
σχεδόν ίσης της µονάδας σε συνθήκες απουσίας NOx. Σε µία πιο πρόσφατη µελέτη 
από την ίδια οµάδα (2001) παρατηρήθηκε ότι η απόδοση προς DMSO εξαρτάται από 
την παρουσία ΝΟ και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποδόσεις κυµαίνονται σε 
παρόµοια επίπεδα µε αυτά που ανέφεραν προηγούµενες µελέτες (Turnipseed et al., 
1996). Παρά το γεγονός ότι η απόδοση του DMSO δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί 
στις ατµοσφαιρικές συνθήκες όλες οι µελέτες συµφωνούν ότι είναι σηµαντική.  

Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα κινητικών µελετών για την 
οξείδωση του DMSO στην αέρια κατάσταση. Όπως αναφέρεται (Fable-Hansen et al., 
2000; Barnes et al., 1989b; Sorensen et al., 1996; Patroescu et al., 1999; Arsene et al., 
1999) τα κυριότερα προϊόντα οξείδωσης στην αέρια φάση είναι το SO2, το MSA, το 
DMSO2 όπως και το MSIA (Urbanski et al., 1998; απόδοση 80-99%: Arsene et al., 
2002). 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τον µηχανισµό οξείδωσης από τις ρίζες ΟΗ 
κυριαρχεί ο µηχανισµός της προσθήκης µε απόδοση µεγαλύτερη από 90% σε MSIA 
(Urbanski et al., 1998; Arsene et al., 2002), ενώ οι τιµές για τις αποδόσεις των 
προϊόντων ποικίλουν στην βιβλιογραφία : 
 

DMSΟ + ΟΗ → [(CH3)2S(Ο)(ΟΗ)] → CH3 + CH3S(Ο)(ΟΗ) 

 

 
Οι Wang και Zhang (2002) µε υπολογισµούς σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

GAUSSIAN 98 αναφέρουν ότι η αντίδραση λαµβάνει χώρα µέσω του ενδιάµεσου 
[(CH3)2S(Ο)(ΟΗ)] το οποίο στη συνέχεια διασπάται προς τον σχηµατισµό MSIA 
(Σχήµα 2.5). Οι τελευταίες αυτές µελέτες εδραίωσαν την άποψη ότι το MSIA είναι ένα 
δευτερογενές προϊόν της οξείδωσης του DMS. Το ερώτηµα κατά πόσο η οξείδωση 
του DMSO στην αέρια φάση παράγει τις ενώσεις MSIA ή DMSO2 (το οποίο συνήθως 

 

Σχήµα 2.5  Προτεινόµενη γεωµετρία της δοµής 
του ενδιάµεσου κατά την αντίδραση DMSO+OH 

από τους Wang και Zhang (2002). 
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από τα υπολογιστικά µοντέλα θεωρείται ως κύριο προϊόν) είναι καίριας σηµασίας µία 
και το MSIA µπορεί περαιτέρω να οξειδωθεί προς MSA. Επίσης το MSIA δύναται να 
ακολουθήσει πολλές και διαφορετικές πορείες στην ατµόσφαιρα µια και µπορεί να 
απορροφηθεί από τα αερολύµατα και στα σταγονίδια όπου ταχύτατα θα οξειδωθεί 
προς MSA (Cox και Sheppard, 1980). Από την άλλη πλευρά η οξείδωση του MSIA 
µε ΟΗ στην αέρια κατάσταση αναµένεται να είναι πολύ γρήγορη µε τελικό προϊόν το 
SO2.  

Για την αντίδραση µε τις ρίζες ΝΟ3, ο µηχανισµός της απόσπασης είναι 
υποδεέστερος και κυριαρχεί αυτός της προσθήκης (Plane, 1989; Barnes et al., 1989b). 
 

DMSΟ + ΝΟ3 → CH3SΟ(ΟΝΟ2)CH3 → CH3SΟ2CH3 + ΝΟ2 

 
Κατά την αντίδραση του DMSO µε το Cl o Barnes και οι συνεργάτες του (1989b) 
προτείνουν ότι και οι δύο µηχανισµοί είναι λειτουργικοί ενώ σε µία πιο πρόσφατη 
µελέτη ο Martinez και οι συνεργάτες του (2002) παρουσιάζουν αποτελέσµατα όπου 
φαίνεται να ισχύει ο µηχανισµός της προσθήκης. 
 

→ HCl + CH3SΟCH2 ⇒ SO2 απόσπαση  
DMSΟ + Cl 

→ CH3SΟ(Cl) CH3 ⇒ DMSO2 προσθήκη 

 
Από την σύγκριση των σταθερών της ταχύτητας της αντίδρασης (Πίνακας 2.6, 

Πίνακας 2.7) του DMS και του DMSO φαίνεται ότι κατά την αντίδραση µε τις ρίζες 
ΟΗ το DMSO στην αέρια φάση αντιδρά πιο γρήγορα. Στον Πίνακα 2.8 γίνεται µια 
σύντοµη σύγκριση των χρόνων ζωής των ενώσεων αυτών σύµφωνα µε τις σταθερές 
από την βιβλιογραφία και κάποιες τυπικές συγκεντρώσεις των ριζών στην 
ατµόσφαιρα. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι οι παραπάνω σταθερές 
συνεχίζουν να βρίσκονται υπό µελέτη και µάλιστα αναθεωρούνται στα πλαίσια του 
προγράµµατος EL CID (ενότητα 2.3.1). 
 

Πίνακας 2.8  Εκτίµηση των τροποσφαιρικών χρόνων ζωής των ενώσεων DMS και DMSO 
(Martinez et al., 2002). 

αντίδραση µε: 
συγκέντρωση σε: 

molecule cm-3 
χρόνος ζωής 

τDMS 
χρόνος ζωής 

τDMSO 

OH 9.7 x 105  2 ηµέρες 3.3 ώρες 

NO3 7.4 x 106  2 ηµέρες 3 ηµέρες 

O3 7.4 x 1011  > 15 ηµέρες > 156 ηµέρες 

Cl 5.0 x 103  14 ηµέρες 136 ηµέρες 

kDMS+OH=6.1 x 10-12 (DeMore et al., 1997), kDMS+NO3=1.0 x 10-12 (DeMore et al., 1997), kDMS+Cl=3.3 x 10-10 Stickel 

et al., 1992), kDMS+O3 < 1.0 x 10-18 (DeMore et al., 1997), σταθερές για το DMSO από τον Πίνακα 2.7. 
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Όπως φαίνεται και από αυτή την σύγκριση το DMSO αντιδρά πολύ πιο 

γρήγορα στην ατµόσφαιρα σε σχέση µε το DMS. Η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ είναι 
15 φορές πιο γρήγορη. Τον σχηµατισµό του DMSO ακολουθούν µια σειρά 
αντιδράσεων προς τον σχηµατισµό των υπόλοιπων προϊόντων οξείδωσης (SO2, 
MSIA, MSA). Λαµβάνοντας υπόψη και τους υπόλοιπους µηχανισµούς παραγωγής 
του DMSO στην ατµόσφαιρα, όπως η αντίδραση του DMS µε τις ρίζες XO, της 
οποίας η απόδοση σε DMSO είναι πολύ µεγάλη (µέχρι και 100%), ή την αντίδραση 
του DMS µε το Ο3 στην υδατική φάση (ενότητα 2.2.3) που εκτιµάται να συνεισφέρει 
κατά 6% στην αποµάκρυνση του DMS µε µοναδικό προϊόν το DMSO (Boucher et al., 
2003), τότε η ατµοσφαιρική πορεία της ένωσης (DMSO) στην αέρια φάση αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι ετερογενείς αντιδράσεις εµπλέκονται στην αποµάκρυνση 
της ένωσης (DMSO) κατά την προσρόφηση στα αερολύµατα και τις σταγόνες 
συννέφων (Davis et al., 1999; Berresheim et al., 1998) και πρόκειται για διαδικασίες 
εξίσου σηµαντικές. 
 

 
Όσον αφορά λοιπόν τις ετερογενείς διαδικασίες αποµάκρυνσης υπάρχει 

συµφωνία στο γεγονός ότι το DMSO κατέχει σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό του 
MSA στην ετερογενή φάση (Sciare et al., 1998; Scaduto, 1995). Ωστόσο φαίνεται να 
υπάρχει διαφωνία όσον αφορά τον ρυθµό προσρόφησης της ένωσης από τα 
σωµατίδια. Ο Putaud και οι συνεργάτες του (1999) αποκλείουν την ετερογενή 
αποµάκρυνση της ένωσης λόγω της χαµηλής σταθεράς Henry και λόγω της χαµηλής 
συγκέντρωσης που παρατηρήθηκε στην σωµατιδιακή φάση σε περιοχή της Γαλλίας. 
Ωστόσο ο Jefferson και οι συνεργάτες του (1998) υποδεικνύουν ότι οι ετερογενής 
αποµάκρυνση του DMSO είναι η κυρίαρχη οδός µε αποτέλεσµα να ευθύνεται 
αποκλειστικά για το σχηµατισµό του MSA στην σωµατιδιακή φάση. Ο Sciare και οι 

 

Σχήµα 2.6  Σχηµατική απεικόνιση της χηµείας στο στρώµα ανάµειξης (Kerminen et al., 1998). 
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συνεργάτες του (1998) υπολόγισαν ότι το 40% του MSA στο βρόχινο νερό 
προέρχεται από την ετερογενή οξείδωση του DMSO.  
 Φαίνεται λοιπόν ότι η ατµοσφαιρική χηµεία του DMS και των προϊόντων 
οξείδωσης του δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και ιδιαίτερα η συνεισφορά των 
ετερογενών αντιδράσεων (Σχήµα 2.6). Όπως παρουσιάστηκε και στην παρούσα 
ενότητα οι αντιδράσεις του DMSO στην αέρια κατάσταση έχουν διερευνηθεί έως ένα 
βαθµό από περιορισµένο αριθµό µελετών. Οι µελέτες που αφορούν την ετερογενή 
χηµεία της ένωσης είναι ακόµη πιο περιορισµένες και παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
 

2.2 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ακριβής κατανόηση της σχέσης DMS µε τους CCN και η εξακρίβωση της 
υπόθεσης ότι υπάρχει ανάδραση µεταξύ της ένωσης και κλίµατος, προϋποθέτει την 
λεπτοµερή κατανόηση των χηµικών µετασχηµατισµών, που συνδέουν το DMS µε τα 
τελικά προϊόντα οξείδωσής του, και των ενδιάµεσων ενώσεων που σχηµατίζονται 
κατά τη διάρκεια τους. Μέχρι στιγµής πολυάριθµες µελέτες από µετρήσεις πεδίου και 
υπολογιστικά µοντέλα υποδεικνύουν ότι οι αντιδράσεις της ένωσης στην αέρια 
κατάσταση δεν αρκούν ώστε να κατανοηθεί πλήρως η οξείδωση στην ατµόσφαιρα 
και η κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης. Κατά συνέπεια οι αντιδράσεις πολλαπλών 
φάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη όπου κατά την διάρκεια τους η ένωση στην αέρια 
κατάσταση (για παράδειγµα το DMS) εισέρχεται στην υγρή κατάσταση και στην 
συνέχεια αντιδρά µε µία ή περισσότερες ενώσεις.  
 

2.2.1 Ενδείξεις για τις αντιδράσεις πολλαπλών φάσεων στον κύκλο του DMS από 
µετρήσεις πεδίου. 
Από τότε που διατυπώθηκε η υπόθεση CLAW αρκετές δειγµατοληπτικές καµπάνιες 
έχουν πραγµατοποιηθεί ώστε να µελετηθεί η πορεία της ένωσης και των προϊόντων 
της στην ατµόσφαιρα. Όπως προκύπτει από αυτές τις µελέτες υπάρχουν βάσιµες 
ενδείξεις ότι οι αντιδράσεις πολλαπλών φάσεων έχουν κρίσιµο χαρακτήρα στον 
ατµοσφαιρικό κύκλο του DMS. 

Οι τελευταίες υπολογιστικές µελέτες, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα από 
δειγµατοληπτικές καµπάνιες και λαµβάνοντας υπόψη µόνο την χηµεία στην αέρια 
κατάσταση του DMS µε ΟΗ, υποτιµούν τα επίπεδα της ένωσης και των προϊόντων 
στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης (Chin et al., 1996; Sciare et al., 2000β). Μία πρώτη 
προσέγγιση ήταν η επανεκτίµηση των αντιδράσεων λαµβάνοντας υπόψη την 
οξείδωση της ένωσης από αλογονούχες ενώσεις και οξείδια των αλογόνων, µια και οι 
παρατηρήσεις για το έλλειµµα Br στο θαλάσσιο άλας, όπως και η ηµερήσια µεταβολή 
Ο3 στη θαλάσσια ατµόσφαιρα, υποδεικνύουν ότι η χηµεία των Br ριζών γίνεται 
ιδιαίτερα σηµαντική στο συγκεκριµένο περιβάλλον (Ayers et al., 1999). Ο Sciare και 
οι συνεργάτες του (2000a) αναφέρουν ότι οι ρίζες BrO σε επίπεδα των 2–3 pptv στο 
θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης µπορούν να εξηγήσουν το εύρος της ηµερήσιας 
µεταβολής του DMS. Ωστόσο, οι µετρήσεις BrO για το θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης 
είναι πολύ χαµηλές (στο όριο ανίχνευσης: 2–5 pptv; Jacob, 2000) γεγονός που 
αποτελεί ένδειξη ότι η χηµεία των οξειδίων των αλογόνων δεν αρκεί από µόνη της για 
να καλυφθεί το έλλειµµα µεταξύ υπολογιστικών µοντέλων και µετρήσεων πεδίου. 
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∆ύο µετρήσεις πεδίου που συνδυάζουν την ταυτόχρονη καταµέτρηση του 
MSA (αέρια και σωµατιδιακή κατάσταση) κατέληξαν ότι τα επίπεδα του MSA στην 
αέρια κατάσταση, MSA(g), είναι ικανά να εξηγήσουν λιγότερο από το 10% των 
συγκεντρώσεων του MSA στην σωµατιδιακή µορφή (Davis et al., 1998; 1999). Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι πρόκειται για δειγµατοληπτικές καµπάνιες που έλαβαν χώρα υπό 
εντελώς διαφορετικές συνθήκες (Ανταρκτική και ισηµερινός Ειρηνικός). Στις 
συγκεκριµένες µελέτες προτείνεται ότι οι αντιδράσεις πολλαπλών φάσεων (ή αλλιώς 
και ετερογενείς) του DMSO στα σωµατίδια δύνανται να εξηγήσουν τα 
παρατηρούµενα επίπεδα MS- στα αερολύµατα. Επίσης, οι Legrand et al. (2001) και 
Sciare et al. (2000b), για ταυτόχρονες µετρήσεις των ενώσεων DMS και DMSO στην 
Ανταρκτική και στο νησί Amsterdam (Ινδικός Ωκεανός), παρατήρησαν ότι οι 
υπολογιστικές προσοµοιώσεις λαµβάνοντας υπόψη µόνο την χηµεία στην αέρια 
κατάσταση υπολόγιζαν πολύ χαµηλότερα επίπεδα DMSO από αυτά των µετρήσεων. 
Καλή συµφωνία των αποτελεσµάτων βρέθηκε στην περίπτωση που συνυπολογίστηκε 
απώλεια του DMSO λόγω ετερογενών αντιδράσεων ανάλογη των επιπέδων ΟΗ όπου 
µάλιστα εκτιµήθηκε να έχει την ίδια βαρύτητα µε την αντίστοιχη αντίδραση του 
DMSO µε τις ρίζες ΟΗ στην αέρια κατάσταση. Ο Legrand και οι συνεργάτες του 
(2001) για µελέτη όπου έλαβαν χώρα ταυτόχρονες µετρήσεις των ενώσεων DMSO 
και MSA επισηµαίνουν ότι οι ετερογενείς αντιδράσεις του DMSO στα αερολύµατα 
µπορούν ικανοποιητικά να εξηγήσουν τα επίπεδα MSA (στη σωµατιδιακή 
κατάσταση) που παρατηρήθηκαν κατά τη συγκεκριµένη δειγµατοληψία.  

Ένα µεγάλο κοµµάτι των µελετών που υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφέρεται 
στο λόγο MS-/nss-SO4

2- (όπου MS- είναι το MSA στην σωµατιδιακή κατάσταση) ο 
οποίος µεταβάλλεται συναρτήσει του γεωγραφικού πλάτους αλλά και της εποχής µε 
τις µεγαλύτερες τιµές για τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη και κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο (Legrand και Pasteur, 1998). Τα τελευταία χρόνια αρκετοί ερευνητές 
προσπάθησαν να καταλάβουν και να προσεγγίσουν µε υπολογιστικά µοντέλα την 
µεταβολή του παραπάνω λόγου συναρτήσει της θερµοκρασίας και αυτό γιατί συχνά ο 
λόγος αυτός χρησιµοποιείται για την έµµεση εκτίµηση της συνεισφοράς του DMS 
στο ισοζύγιο του θείου από τις µετρήσεις MSA και nss-SO4

2- σε γνωστή 
θερµοκρασία. O Campologno και οι συνεργάτες του (1999) προσοµοίωσε τη 
διακύµανση του λόγου MS-/nss-SO4

2- σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη µε και χωρίς 
την εφαρµογή της ετερογενούς χηµείας. Η συµφωνία µεταξύ µετρήσεων και των 
αποτελεσµάτων από το µοντέλο βελτιωνόταν σηµαντικά στην περίπτωση που 
συµπεριλαµβανόταν οι ετερογενείς αντιδράσεις.  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται ότι η ετερογενής χηµεία κατέχει έναν 
σηµαντικό ρόλο για την κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης του DMS και πολύ 
πιθανά και για την ίδια την ένωση. Στη συνέχεια γίνεται µία σύντοµη αναφορά στις 
φυσικοχηµικές ιδιότητες των ενώσεων DMS, DMSO, MSIA και MSA ώστε να δοθεί 
πληρέστερη εικόνα για τις ετερογενείς αντιδράσεις στις οποίες συµµετέχουν. 
 

2.2.2 Φυσικοχηµικές ιδιότητες των ενώσεων DMS, DMSO, MSIA και MSA. 
Στον Πίνακα 2.9 παρουσιάζονται οι συντελεστές Henry για τις συγκεκριµένες 
ενώσεις σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το DMS δεν είναι ευδιάλυτο στο 
νερό ενώ το αντίθετο παρατηρείται για τις υπόλοιπες ενώσεις που είναι πολύ 
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διαλυτές. Για το MSIA δεν έχουν γίνει µελέτες για τον προσδιορισµό της σταθεράς 
Henry και από την αναφορά του Barnes et al. (2003) εκτιµάται η τιµή 108 M atm-1 µε 
την λογική ότι το MSIA δεν είναι τόσο ισχυρό οξύ όσο το MSA (Κa (MSIA)= 2.2 x 
10-2, Barcellos da Rosa et al., 2000), ενώ ο συντελεστής Henry αναµένεται να είναι 
µεγαλύτερος από αυτόν του DMSO (ύπαρξη οµάδας ΟΗ αντί CH3) και χαµηλότερος 
του MSA (µία οµάδα ΟΗ λιγότερη). 
 

Πίνακας 2.9  Οι συντελεστές Henry για τις ενώσεις DMS, DMSO, MSA και MSIA.  

Ένωση Συντελεστής Henry (M atm-1) Αναφορά 

1.5 (273 0K) 
0.48 (298 0K) 

Wong και Wang (1997)  

DMS 
2.16 ± 0.5(274.4 0K) 
0.72 ± 0.2 (291 0K) 
0.33 ± 0.1 (313 0K) 

Barcellos da Rosa et al., 2003 

5 x 104  Watts και Brimblecombe (1987) 

106  Lee και Zhu (1994) 

107  
χρησιµοποιήθηκε από τον 

Campologno et al., (1999) µε 
απόκλιση 50% 

DMSO 

107  
Legrand et al., (2001) υπολογισµός 
από µετρήσεις πεδίου στην αέρια και 

σωµατιδιακή φάση 

MSA 109  
χρησιµοποιήθηκε από τον 

Campologno et al., (1999) µε 
απόκλιση 50% 

MSIA 108  Barnes et al., (2003), εκτίµηση 

 
Όσον αφορά τους συντελεστές κατανοµής µάζας (α) ο De Bruyn και οι 

συνεργάτες (1994) του υπολόγισαν τις τιµές 0.13 για το MSA και 0.10 για το DMSO 
στους 273 0Κ. Ο συντελεστής κατανοµής αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ένα 
εισερχόµενο µόριο στην υδάτινη επιφάνεια να απορροφηθεί στο σύνολο της υδατικής 
φάσης.  
 

2.2.3 Αντιδράσεις στην υδατική φάση. 
Το DMS αντιδρά πολύ γρήγορα µε τις ΟΗ ρίζες σχηµατίζοντας κυρίως DMSO. O 
µηχανισµός είναι αρκετά περίπλοκος (Bonifacic et al., 1975): 
 

(CH3)2S + OH → (CH3)2S•OH 
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(CH3)2S•OH → CH3SCH2
• + H2O 

CH3SCH2
• → CH3SCH2

+ 

CH3SCH2
+ + H2O → (CH3)2SO + H+ 

 
Πολύ γρήγορη αναφέρεται να είναι η αντίδραση του DMS µε το Ο3 (Lee και Zhou, 
1994; Gershenzon et al., 2001) και µάλιστα 106 φορές γρηγορότερη της αντίστοιχης 
αντίδρασης στην αέρια φάση ενώ οδηγεί στον αποκλειστικό σχηµατισµό του DMSO 
σε ποσοστό που εκτιµάται να ευθύνεται για το 6% της αποµάκρυνσης του DMS 
(Boucher et al., 2003). Το DMS επίσης οξειδώνεται προς DMSO από το Η2Ο2, 
αντίδραση η οποία καταλύεται παρουσία ισχυρών οξέων. Η σταθερά της αντίδρασης 
είναι 3.4 x 10-2 M-1 s-1 για pH µεταξύ 2 και 6 ενώ αυξάνεται σε 8.1 x 10-2 M-1 s-1 για 
τιµές pH κάτω του 1 και µειώνεται σε 1.4 x 10-2 M-1 s-1 για pH 7. Σύµφωνα µε τα 
επίπεδα Η2Ο2 στο βρόχινο νερό (10-200 x 10-6; Lelieveld and Crutzen, 1991) η 
συγκεκριµένη αντίδραση είναι πολύ αργή για να ανταγωνιστεί τις άλλες ετερογενείς 
αντιδράσεις (για παράδειγµα αυτές µε το Ο3 και ΟΗ). Με παρόµοιο τρόπο το DMS 
αντιδρά µε τα υδροπεροξείδια µε σταθερές που εξαρτώνται από το pH. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν µπορεί να εκτιµηθεί η συνεισφορά της συγκεκριµένης αντίδρασης 
λόγω της απουσίας µετρήσεων ROOH στην θαλάσσια ατµόσφαιρα (Amels et al., 
1997).  
 
 

Σχήµα 2.7  Απλοποιηµένο διάγραµµα των µηχανισµών οξείδωσης του DMS στην αέρια και σωµατιδιακή 
κατάσταση (τροποποιηµένο διάγραµµα από αναφορά DOMAC, 1999). 

 
 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το DMSO αλλά και το MS- λόγω των 
φυσικοχηµικών τους χαρακτηριστικών (τάση ατµών, υδατοδιαλυτά) είναι 
περισσότερο πιθανό να κατανέµονται κυρίως στην ετερογενή υδατική φάση (Milne et 
al., 1989). Το MS- µπορεί περαιτέρω να αντιδράσει µε τις ρίζες ΟΗ προς τον 
σχηµατισµό SO4

2- αλλά όπως αναφέρεται µέχρι στιγµής (Milne et al., 1989) η 
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αντίδραση αυτή αναµένεται να είναι πολύ πιο αργή σε σχέση µε την αντίστοιχη 
αντίδραση του DMSO.  

Οι µελέτες γύρω από την οξείδωση του DMSO σε υδατικό ενδιάµεσο 
παρουσία ριζών ΟΗ είναι περιορισµένες. Οι περισσότεροι από τους ερευνητές 
προτείνουν ότι καταλήγει στον σχηµατισµό του µεθανσουλφινικού (CH3SO2H, MSI-) 
(Sehested και Holcman, 1996; Vaughan και Blough, 1998; Babbs και Griffin, 1989; 
Steiner και Babbs, 1990; Scaduto, 1995) χωρίς όµως την διερεύνηση των προϊόντων 
και των αποδόσεων της αντίδρασης .  

Συνοψίζοντας, η κλιµατική επίδραση του DMS εξαρτάται ισχυρά από την 
παραγωγή του H2SO4 και των καινούριων σωµατιδίων. Η απόδοση σε H2SO4 
εξαρτάται από ένα πολύ περίπλοκο µηχανισµό στον οποίο περιλαµβάνονται οι 
αντιδράσεις στην αέρια φάση αλλά και οι ετερογενείς (Σχήµα 2.1). Ο στόχος των 
περισσότερων µελετών στις µέρες µας είναι η ταυτοποίηση των εκάστοτε καναλιών 
της οξείδωσης του DMS και ο βαθµός στον οποίο καθορίζουν την απόδοση των 
προϊόντων του.  
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2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα εργασία ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο ενότητες:  
I. Στην µελέτη της κινητικής και του µηχανισµού οξείδωσης του DMSO, καθώς 

και των προϊόντων του, από τις ρίζες ΟΗ σε υδατικά διαλύµατα. 
II. Στην ταυτοποίηση και µέτρηση των κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης του 

DMS στην θαλάσσια ατµόσφαιρα υπό διαφορετικές οξειδωτικές και 
θερµοκρασιακές συνθήκες, µε τελικό στόχο την εκτίµηση των ετερογενών 
αντιδράσεων στον κύκλο του θείου. 

Στην συνέχεια γίνεται εκτενέστερη αναφορά των στόχων για κάθε ενότητα. 
 

2.3.1 Κινητική της οξείδωσης του DMSO σε υδατικά διαλύµατα. 
Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες ενότητες, τo DMSO παράγεται στην 
ατµόσφαιρα κατά την οξείδωση του DMS από τις ρίζες OH δια µέσου του καναλιού 
της προσθήκης το οποίο και είναι πιο σηµαντικό στις τροποσφαιρικές θερµοκρασίες 
µε ποσοστό απόδοσης της αντίδρασης αρκετά σηµαντικό (έως και 50%). Επίσης 
παράγεται κατά την αντίδραση του DMS από τις ρίζες ΧO και ιδιαίτερα µε τις ρίζες 
BrO µε υψηλό ποσοστό απόδοσης (έως και 100%). Η αντίδραση DMS+O3 στην 
υδατική φάση έχει ως αποκλειστικό προϊόν το DMSΟ και ευθύνεται για ποσοστό 
αποµάκρυνσης του DMS της τάξεως του 6%. Το DMSO είναι ένωση υδατοδιαλυτή 
ενώ έχει χαµηλή τάση ατµών. Οι ιδιότητες αυτές ενισχύουν την µεγαλύτερη 
πιθανότητα ανάµειξης της ένωσης στις ετερογενείς αντιδράσεις. Όπως αναφέρθηκε 
και στην ενότητα 2.2.3, η µελέτη της οξείδωσης του DMSO στην υγρή κατάσταση 
υποδεικνύει ότι η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ δύναται να είναι πολύ σηµαντική. 
Ανάλογα µε την προσρόφηση του DMSO, η οποία αναµένεται να είναι υπολογίσιµη, 
η οξείδωση από τις ρίζες ΟΗ στην υγρή φάση συναγωνίζεται ή/και γίνεται πιο 
σηµαντική αυτής της αέριας κατάστασης 

Το πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης εστιάζει στην οξείδωση του DMSO σε 
υδατικό ενδιάµεσο από τις ρίζες ΟΗ. Κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της κινητικής 
της αντίδρασης και των κυρίως προϊόντων της. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης 
ενότητας κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν και οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις ώστε 
να διευκρινισθεί κατά το πλείστον δυνατό η πορεία της ένωσης για τις συγκεκριµένες 
συνθήκες: 

I. Την µελέτη του γίγνεσθαι DMSO σε υδατικά διαλύµατα συναρτήσει του pH 
και της θερµοκρασίας. 

II. Την διερεύνηση (σταθερά αντίδρασης και προϊόντα) των ακόλουθων 
αντιδράσεων σε υδατικά διαλύµατα: 

i. Του DMSO παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) συναρτήσει 
του pH και της θερµοκρασίας. 

ii. Του DMSO παρουσία ριζών ΟΗ. 
iii. Του DMSO παρουσία O3. 
iv. Του µεθανσουλφινικού οξέος (MSIA) παρουσία ριζών ΟΗ. 
v. Του µεθανσουλφονικού οξέος (MSA) παρουσία ριζών ΟΗ. 

 
Οι παραπάνω εργαστηριακές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, DOMAC (Dimethyl 
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Sulphide (DMS): Oxidation Mechanism in Relation to Aerosol and Climate, EUR 
19569 ΕΝ) και µέρος τους έχει δηµοσιευθεί (Bardouki et al., 2002). Η διερεύνηση 
των προϊόντων της αντίδρασης περιλάµβανε και την µελέτη της περαιτέρω πορείας 
ορισµένων από αυτά (περιπτώσεις iv, v) ώστε να κατανοηθεί πληρέστερα εάν 
πρόκειται για τα τελικά προϊόντα της αντίδρασης και ποια είναι η συνεισφορά τους 
στις ετερογενείς αντιδράσεις.  
 

2.3.2 Ταυτοποίηση και µέτρηση των προϊόντων οξείδωσης του DMS στην 
ατµόσφαιρα σε τρεις διαφορετικές περιοχές. 
Για την παρούσα ενότητα πραγµατοποιήθηκαν εντατικές δειγµατοληψίες ώστε να 
διερευνηθεί ποια είναι τα κυρίαρχα προϊόντα οξείδωσης του DMS στην ατµόσφαιρα. 
Έµφαση δόθηκε στην κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης λόγω ετερογενών 
αντιδράσεων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών µελετών (2.3.1) µπορούν να έχουν εφαρµογή στην ατµόσφαιρα. 
Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι κατά τις εντατικές δειγµατοληψίες υπήρχε η δυνατότητα 
καταµέτρησης και των κυριοτέρων ριζών (ΟΗ, ΝΟ3, BrO). Όπως συζητήθηκε και 
στην ενότητα 2, η πλειοψηφία των µελετών εξετάζει την πορεία της ένωσης σε 
εργαστηριακές συνθήκες. Η µοναδική αναφορά, όπου συνδυάζονται σε µετρήσεις 
πεδίου η ταυτόχρονη µέτρηση του DMS και των προϊόντων οξείδωσής του, είναι 
αυτή του Berresheim et al. (1998) στην περιοχή της Ανταρκτικής. Οι συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περιοχή είναι καθοριστικές για την κατανόηση της κατανοµής 
των προϊόντων στις µετρήσεις πεδίου. Όσον αφορά δε στην οξείδωση του DMS, η 
θερµοκρασία δεν µπορεί να αποτελέσει τη µοναδική παράµετρο αναφοράς. 
Αποφασιστικής σηµασίας είναι η γεωγραφική τοποθεσία, το υψόµετρο, οι 
αυξοµειώσεις στην ένταση της πηγής των ΝΟx και HΟx, η ώρα της ηµέρας και η 
εποχικότητα. Με κεντρικό άξονα τις προαναφερθείσες παραµέτρους επιλέχθηκαν 
τρεις διαφορετικές περιοχές για την πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών και την 
ακόλουθη µελέτη της κατανοµής των προϊόντων οξείδωσης. Πρόκειται για την 
περιοχή της Φινοκαλιάς στην Ανατολική Μεσόγειο, για το χωριό Kuujjuarapik στον 
Κόλπο των Χουδσών και το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen στον Ινδικό Ωκεανό. Η 
γεωγραφική θέση των τριών αυτών περιοχών παρουσιάζεται λεπτοµερέστερα στο 
κεφάλαιο 3. Η επιλογή των συγκεκριµένων περιοχών συνδύαζε πληθώρα 
παραµέτρων, ενώ εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω διαφορετικής γεωγραφικής 
θέσης εκπροσωπώντας διαφορετικές ατµοσφαιρικές/κλιµατικές συνθήκες. Οι 
δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο:  
α) την ταυτοποίηση και τον προσδιορισµό της σχετικής σηµασίας των κυριοτέρων 
ριζών (OH, NO3, XO) οι οποίες και εµπλέκονται στην ατµοσφαιρική οξείδωση του 
DMS για διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και υπό µέτρια έως µη ρυπασµένες 
συνθήκες  
β) την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των κυρίως προϊόντων οξείδωσης του DMS 
για τις συγκεκριµένες συνθήκες. 

Οι δειγµατοληψίες στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές έλαβαν χώρα στα πλαίσια 
του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, EL CID 
(EvaLuation of the Climatic Impact of Dimethyl Sulphide, ENVK2-CT-1999-00033). 
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της Φινοκαλιάς έχουν κατά το µεγαλύτερο τους 
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µέρος δηµοσιευθεί (Bardouki et al., 2003a, 2003b; Sciare et al., 2003; Kanakidou et 
al., υπό προετοιµασία). 
 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής είναι τα ακόλουθα: 

i. Η Φινοκαλιά βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και θεωρείται τοποθεσία 
αποµακρυσµένη από τοπικές ανθρωπογενείς επιδράσεις. Η γεωγραφική της 
θέση είναι χαρακτηριστική και ουσιαστικά καταγράφει τις έντονες 
ανθρωπογενείς επιδράσεις µε προέλευση τις ευρύτερες ηπειρωτικές περιοχές. 
Συνδυάζει λοιπόν παραµέτρους όπως η έντονη φωτοχηµεία και υψηλές 
θερµοκρασίες, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, υψηλά επίπεδα ΝΟx και 
ΗΟx, και σηµαντικά επίπεδα εκποµπών DMS λόγω της επίδρασης της 
Ανατολικής Μεσογείου. Στην περιοχή της Φινοκαλιάς πραγµατοποιήθηκαν 
δύο δειγµατοληπτικές µετρήσεις χρονικού διαστήµατος ενός µήνα. Η πρώτη 
ήταν στα πλαίσια του προγράµµατος EL CID το 2000, ενώ η δεύτερη στα 
πλαίσια του προγράµµατος MINOS το 2001 (Mediterranean Intensive Oxidant 
Study) όπου καταµετρήθηκαν επιπλέον οι ενώσεις MSA(g) και H2SO4(g) στην 
αέρια κατάσταση όπως και οι ρίζες OH προσφέροντας επιπλέον δεδοµένα για 
την πληρέστερη κατανόηση των ατµοσφαιρικών οξειδωτικών µηχανισµών. 
Ταυτόχρονα µε το πρόγραµµα EL CID έλαβε χώρα και το πρόγραµµα SUB-
AERO (Subgrid Scale Investigations of Factors Determining the Occurrence of 
Ozone and Fine Particles ENVK2-CT-1999-000052). 

ii. Το Kuujjuarapik βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής. Είναι 
περιοχή αποµακρυσµένη από έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις ενώ η τοπική 
συνεισφορά του πληθυσµού της περιοχής θεωρείται ήσσονος σηµασίας. 
Πρόκειται για περιοχή αντιπροσωπευτική όσον αφορά στην µελέτη της 
επίδρασης των ριζών BrO στον µηχανισµό της οξείδωσης του DMS ειδικά 
κατά την εποχή της άνοιξης όπου από µετρήσεις δορυφόρου η παρουσία τους 
είναι έντονη. Επίσης χαρακτηρίζεται από χαµηλότερες τιµές ΝΟx και χαµηλές 
θερµοκρασίες που επίσης καθορίζουν την κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης 
του DMS.  

iii. Το σύµπλεγµα νήσων Kerguelen βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό σε απόσταση 
χιλιάδων χιλιοµέτρων από τις κοντινότερες ηπείρους και θεωρείται από τις 
πλέον αποµακρυσµένες περιοχές του πλανήτη. Πρόκειται για περιοχή 
αποµονωµένη από ανθρωπογενείς επιδράσεις µια και δεν κατοικείται από 
µόνιµο πληθυσµό και η τοπική ανθρωπογενής συνεισφορά είναι αµελητέα. 
Προσφέρεται λοιπόν για την µελέτη των χαµηλών επιπέδων NOx στην 
κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης του DMS. Κατά τη διάρκεια των 
εντατικών δειγµατοληψιών στο Kerguelen πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονες 
δειγµατοληψίες στα νησιά του Ινδικού ωκεανού Amsterdam (37050’Ν, 
77032’Α) και Crozet (45095 µε 46050 Ν και 50033 µε 52058 Α) ώστε να 
υπάρχουν δεδοµένα για την πληρέστερη εξακρίβωση της κατανοµής των 
προϊόντων οξείδωσης του DMS συναρτήσει των διαφορετικών 
θερµοκρασιακών συνθηκών που διέπουν την περιοχή.  
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3 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 

 

3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιοχές του 
πλανήτη οι οποίες και παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.1. Οι περιοχές αυτές είναι: 
• Η Φινοκαλιά, Κρήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο  
• Το χωριό Kuujjuarapik, Κόλπος Χουδσών, στο Βόρειο Κεµπέκ. 
• Το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.  

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες περιοχές αναφέρονται 
στην ενότητα 2.3. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε περιοχή παρατίθονται στις 
ενότητες που ακολουθούν. 
 

 

Σχήµα 3.1  Παγκόσµιος χάρτης και η σχετική θέση των περιοχών όπου πραγµατοποιήθηκαν οι 
δειγµατοληψίες. 
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3.1.1 Περιοχή Φινοκαλιάς 

Εντατικές δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στον σταθµό της Φινοκαλιάς κατά τον 
Ιούλιο του 2000 και τον Αύγουστο του 2001 για διάστηµα περίπου 4 εβδοµάδων. Ο 
σταθµός (Σχήµα 3.2) βρίσκεται στην βόρεια παράκτια περιοχή της Κρήτης (35.24 0 
Ν, 25.60 0Ε), στη κορυφή ενός υψώµατος (130 m) δίπλα στην θάλασσα. Η τοποθεσία 
είναι αποµακρυσµένη από κατοικηµένες περιοχές σε απόσταση 20 km. Περισσότερες 
πληροφορίες για την περιοχή δίδονται από εργασίες της ερευνητικής µας οµάδας 
(Mihalopoulos et al., 1997; Kouvarakis et al., 2000). Ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο η περιοχή της Κρήτης δέχεται κυρίως δυνατούς και βόρειους ανέµους, 8-10 
m/s κατά µέσο όρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς βροχές και νεφώσεις. 
Παρόµοιες συνθήκες επικράτησαν και κατά τη διάρκεια των εντατικών 
δειγµατοληψιών παρέχοντας τις καλύτερες συνθήκες για τις µετρήσεις του DMS και 
των προϊόντων οξείδωσής του υπό συνθήκες έντονης φωτοχηµείας.  

 
 

Σχήµα 3.2  Τοποθεσία του σταθµού της Φινοκαλιάς. 

 

3.1.2 Περιοχή Kuujjuarapik 
Εντατικές δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στο χωριό Kuujjuarapik κατά την 
περίοδο αρχές Απριλίου µε αρχές Μαΐου του έτους 2001. Πρόκειται για µία περιοχή 
(Σχήµα 3.3) που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του Κόλπου των Χουδσών στο 
Βόρειο Κεµπέκ (55.22 0 Ν, 77.44 0Ε). Οι µόνιµοι κάτοικοι του Kuujjuarapik φτάνουν 
τους 500 και πρόκειται για 2 διαφορετικές φυλές γηγενών Inuit. Στην Χερσόνησο 
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Λαµπραντόρ υπάρχουν διάσπαρτοι και άλλοι παρόµοιοι οικισµοί µε µικρό αριθµό 
κατοίκων. Βρίσκονται σε µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις ενώ κατά το µεγαλύτερο 
διάστηµα του χρόνου ο ανεφοδιασµός τους γίνεται µόνο από αέρος εξαιτίας του 
πάγου που καλύπτει την περιοχή. Οι ίδιες συνθήκες επικράτησαν και κατά την εποχή 
των δειγµατοληψιών. Στην περιοχή επικρατούν άνεµοι βορειοδυτικής προέλευσης και 
λόγω του ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικηµένη αναµένονται συνθήκες µη 
ρυπασµένης περιοχής µε τοπικά γεγονότα ρύπανσης λόγω του οικισµού.  
 

 

Σχήµα 3.3  Τοποθεσία του χωριού Kuujjuarapik. 

 
Η συγκεκριµένη τοποθεσία προσφέρεται για την µελέτη των προϊόντων 

οξείδωσης του DMS µια και επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι: 
• H αλληλεπίδραση DMS µε τις ρίζες BrO γίνεται ιδιαίτερα σηµαντική σε αρκτικές 

περιοχές και χαµηλές θερµοκρασίες (ενότητα 2.1.3.). 
• Εικόνες δορυφόρου από την συσκευή GOME, για την συνολική στήλη των BrO 

ριζών, επιβεβαιώνουν την αφθονία των συγκεκριµένων ριζών στο πολικό στρώµα 
ανάµειξης (Wagner and Platt, 1998; Richter et al., 1998; Wagner et al., 2001). Οι 
µετρήσεις µε την συσκευή DOAS στο χωριό Kuujjuarapik (Honninger και Platt, 
2002) κατέγραψαν συγκεντρώσεις της τάξεως των 20–30 ppt ενώ παρατηρήθηκε 
ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των BrO ριζών συναντάται στο στρώµα 1±0.5 km από 
την επιφάνεια. 

 

3.1.3 Περιοχή νησιών Kerguelen 
Οι εντατικές δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το διάστηµα µέσα Ιανουαρίου 
έως µέσα Φεβρουάριου του 2002. Η πρόσβαση στις συγκεκριµένες περιοχές ήταν 
αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Συνολικά χρειάστηκε επιπλέον ένας µήνας για την 
µεταφορά και εγκατάσταση της ερευνητικής µας οµάδας στο Kerguelen (Σχήµα 3.4). 
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Ταυτόχρονα, επιστηµονικό προσωπικό ήταν εγκατεστηµένο και στα νησιά 
Amsterdam και Crozet όπου πραγµατοποιήθηκαν ταυτοχρόνως δειγµατοληψίες 
(κεφάλαιο 7). Τα νησιά αυτά ανήκουν στην αυτόνοµη Γαλλική Υπερπόντια 
Επικράτεια των Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), 
που ιδρύθηκε το 1995 και περιλαµβάνει εκτός από τα τρία προαναφερθέντα νησιά, το 
νησί Saint-Paul και την περιοχή Terre Adelie στην Ανταρκτική. 
 

 

Σχήµα 3.4  Τοποθεσία των νησιών Kerguelen, Amsterdam και Crozet στον νότιο Ινδικό Ωκεανό. 

 
Καθένα από τα νησιά εµφανίζει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
 
• Νησί Amsterdam (37.7°S-77°E):  
Έχει έκταση 54 km2 ενώ απέχει 4800 km από τη νότια Αφρική, 3700 km από την 
Αυστραλία και 3400 km από τη Μαδαγασκάρη. Το νησί είναι ηφαιστιογενούς 
προέλευσης µε χλωρίδα που αποτελείται κυρίως από θάµνους. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού δίνονται από τους Polian et 
al. (1986). Η πανίδα αποτελείται κυρίως από εποχιακούς πληθυσµούς από φώκιες 
στις ακτές ενώ αποικίες πιγκουΐνων και άλµπατρος συναντώνται κυρίως στις 
νοτιοδυτικές ακτές του νησιού (Baboukas, 2000 και αναφορές που δίνονται εκεί). Στο 
νησί διαµένει εθελοντικό επιστηµονικό προσωπικό που απαρτίζεται από 20 άτοµα 
κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 
 
• Σύµπλεγµα νησιών Crozet (45.5°S-50°E):  
Έχουν συνολική έκταση 325 km2 ενώ οι αποστάσεις από Αφρική, Αυστραλία και 
Ανταρκτική είναι αντίστοιχα 2800, 6000 και 2200 km. Πρόκειται για σύµπλεγµα 
νησιών που αποτελούν Εθνικό Πάρκο από το 1938. Στο νησί συναντώνται αποικίες 
πιγκουΐνων και µάλιστα ο µισός παγκόσµιος πληθυσµός των βασιλικών πιγκουΐνων 
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βρίσκεται εκεί (Baboukas, 2000 και αναφορές). Το επιστηµονικό εθελοντικό 
προσωπικό αποτελείται από 35 άτοµα. 
 
• Σύµπλεγµα νησιών Kerguelen (49.5°S-69.5°E):  
Το σύµπλεγµα αυτό έχει έκταση 7215 km2 και απαρτίζεται από περίπου 300 νησίδες 
ηφαιστιογενούς προέλευσης. Το µεγαλύτερο από αυτά, το Kerguelen, καλύπτεται 
κατά το 10% από µόνιµους παγετώνες (Βουνό Ross, Weis et al. 1998). Το σύµπλεγµα 
απέχει 4200 km από την Αφρική, 4500 km από την Αυστραλία και 2300 km από την 
Ανταρκτική. Οι πρώτες επιστηµονικές αποστολές ξεκίνησαν από τον 19ο αιώνα µε 
στόχο γεωλογικές και βοτανικές κυρίως µελέτες. Η πανίδα που συναντάται είναι 
πιγκουΐνοι, θαλάσσιοι ελέφαντες και άλλα είδη θαλάσσιων πτηνών (Weimerskirch et 
al., 2000). Ο µόνιµος µετεωρολογικός σταθµός εγκαταστάθηκε το 1951 στην περιοχή 
Port-aux-Français. Ο πληθυσµός της βάσης αποτελείται από γεωλόγους, 
γεωχηµικούς, γεωφυσικούς, µετεωρολόγους, ωκεανογράφους και βιολόγους και 
κυµαίνεται µεταξύ 50 το χειµώνα και 100 το καλοκαίρι. 
 

3.2 MΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Πίνακας 3.1  Συνοπτική παρουσίαση των δειγµατοληψιών της παρούσας µελέτης. 

 
Περιοχή Χρονικό διάστηµα Πρόγραµµα 

Φινοκαλιά  
(Ανατολική Κρήτη, Ελλάδα) 

10/7-6/8/2000 
EL CID και 
SUB AERO 

Kuujjuarapik  
(Κόλπος Χουδσών, Καναδάς) 

11/4-1/5/2001 EL CID 

Φινοκαλιά  
(Ανατολική Κρήτη, Ελλάδα) 

28/7-22/8/2001 MINOS 

Εν
τα
τι
κέ
ς δ
ει
γµ
ατ
ολ
ηψ

ίε
ς 

Νησιά Kerguelen, Amsterdam 
και Crozet 

(νότιος Ινδικός Ωκεανός) 
16/1-22/2/2002 EL CID 

 
Νησί Amsterdam  

(νότιος Ινδικός Ωκεανός) 
αρχές 2001-εντατική δειγµατοληψία 

2002 
EL CID 

 
Τα διαφορετικά είδη των ενώσεων που συλλέχθηκαν σε κάθε δειγµατοληψία 

κατέστησαν αναγκαία τη χρήση εξειδικευµένων µεθόδων συλλογής τους όπως και 
συντήρησης των δειγµάτων. Στις µετρήσεις πεδίου καίριας σηµασίας είναι η 
κατάλληλη επιλογή της τοποθεσίας των δειγµατοληψιών, η χρήση εκείνων των 
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τεχνικών δειγµατοληψίας που συνδυάζουν τόσο την καλύτερη ικανότητα συλλογής 
της επιθυµητής ένωσης όσο και το χαµηλό κόστος, και η χρήση συστηµατικών 
µεθόδων για την συλλογή αλλά και την συντήρηση των δειγµάτων. Στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης µελέτης τέσσερις εντατικές δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν 
(Πίνακας 3.1) ενώ αναλύσεις έγιναν για ορισµένη οµάδα ενώσεων για δείγµατα ενός 
χρόνου (2001-2002) για το νησί Amsterdam του Ινδικού Ωκεανού.  

Ακολούθως περιγράφονται οι τεχνικές δειγµατοληψίας και συντήρησης των 
δειγµάτων για τα αερολύµατα και την αέρια φάση ενώ στις ενότητες 3.2.3 και 3.2.4 
συζητούνται οι µέθοδοι ανάλυσης. 
 

3.2.1 ∆ειγµατοληψία αερολυµάτων 
 
 

Σχήµα 3.5  Σχηµατική αναπαράσταση της διάταξης για την συλλογή των αερολυµάτων µε φίλτρα 
(αριστερά) και συλλογής και των δύο φάσεων (σωµατιδιακής και αέριας, δεξιά).  

 
 

Για τη συλλογή των αερολυµάτων χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα teflon (PTFE 
Gelman ή Whatman, 47 mm, 0.45 µm). Τα συγκεκριµένα φίλτρα έχουν την 
δυνατότητα κατακράτησης του 99.99% των σωµατιδίων µε διάµετρο µεγαλύτερη από 
0.3 µm ενώ δεν περιέχουν προσµίξεις ώστε να απαιτείται προεργασία και 
καθαρισµός. Στο σύστηµα συνδέεται αντλία χαµηλού όγκου και µετρητής όγκου. Η 
ροή άντλησης του αέρα, ο µέσος χρόνος διάρκειας, και ο όγκος συλλογής κυµαινόταν 
ανάλογα την δειγµατοληψία. Τα φίλτρα τοποθετούταν µε τη χρήση ανοξείδωτης 
λαβίδας µέσα σε ειδική διάταξη (Σχήµα 3.5) η οποία κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας ήταν σε τέτοια θέση ώστε να προστατεύεται. Μετά την 
δειγµατοληψία τα φίλτρα τοποθετούνταν σε αλουµινόχαρτο ή σε αποστειρωµένα 
πινάκια Petri για την ασφαλή µεταφορά τους και φύλαξη µέχρι την ανάλυση. Στο 
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εργαστήριο φυλασσόταν στους 4 0C µέχρι την στιγµή της εκχύλισης η οποία 
πραγµατοποιούταν µε την προσθήκη 15 ml νερού υψηλής καθαρότητας (MQ) και την 
τοποθέτηση για 45 λεπτά στους υπέρηχους. Σε όλα τα δείγµατα µετά την εκχύλιση 
ακολουθούσε προσθήκη 150 µl CHCl3 για την συντήρηση (4 0C) και την προστασία 
τους από την βακτηριακή δραστηριότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο ακόµα και ιόντα 
που συναντώνται σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε ότι παραµένουν 
πρακτικά σταθερά ακόµα και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών 
(Baboukas, 2000). 

Στα πλαίσια του προγράµµατος SUBAERO είχαµε την ευκαιρία ταυτόχρονης 
µέτρησης της ιοντικής σύστασης των αερολυµάτων µε τη χρήση διαχωριστή Berner. 
Πρόκειται για διαχωριστές χαµηλής πίεσης που έχουν αναπτυχθεί για την καταγραφή 
κατανοµής µάζας µε ικανότητα διαχωρισµού από 0.00244 ως 15 µm αεροδυναµικής 
ισοδύναµης διαµέτρου. Ονοµάζονται Berner Cascade Impactors (Berner και Lurzer, 
1980) και περιλαµβάνουν δέκα στάδια τα οποία χωρίζουν την κλίµακα µεγέθους σε 
εννέα ίσα λογαριθµικά τµήµατα. Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε σε 
φύλλα Nuclepore εµποτισµένα µε Apiezone L. Η διάµετρος των οπών για κάθε τµήµα 
διαχωρισµού ήταν 6.8, 3.4, 1.77, 0.89, 0.46, 0.262, 0.173, 0.11, 0.062 και 0.00244 µm 
(Hilamo και Kaupinnen, 1991). Η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε (model 
2510.01812) λειτούργησε µε µία µέση ταχύτητα ροής 25 L min-1 λαµβάνοντας 
δείγµατα ανά 24 ώρες. Πραγµατοποιήθηκαν δύο περίοδοι δειγµατοληψίας µε τους 
διαχωριστές τύπου Berner στην περιοχή της Φινοκαλιάς: από τις 10–31 Ιουλίου του 
2000 και από τις 7–14 Ιανουαρίου του 2001. Οι αναλύσεις των δειγµάτων (ισχυρά 
ανιόντα, κατιόντα και οργανικά ανιόντα) πραγµατοποιήθηκαν στο Τµήµα 
Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) µε ιοντική χρωµατογραφία.  
 
 

Σχήµα 3.6  Σχηµατική απεικόνιση τµήµατος των διαχωριστών τύπου Berner. Κάθε ένα από τα στάδια 
διαθέτει αρκετές ισοµεγέθεις οπές τοποθετηµένες ανά ίσα διαστήµατα σε ένα κυκλικό δακτύλιο µε κέντρο 
τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου.( SP: δίσκος προώθησης αερολύµατος, S: κενός 
χώρος, OP: δίσκος εγκοπών). 

 

3.2.2 ∆ειγµατοληψία αέριας φάσης 
3.2.2.1 Χρήση σύνθετης διάταξης φίλτρων για την συλλογή των όξινων αέριων 
ενώσεων (φίλτρα Gff). 
Ένας εναλλακτικός τρόπος συλλογής των αέριων ενώσεων είναι η χρήση πολλαπλών 
φίλτρων διαφορετικής σύστασης όπου ουσιαστικά συλλέγονται µόνο τα όξινα 
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συστατικά. Η τεχνική αυτή είναι πιο απλή στην εφαρµογή από αυτήν των κυλίνδρων 
denuder και έχει σχετικά χαµηλό κόστος (Sickles και Hodson, 1999). Η διάταξη 
περιγράφεται στο Σχήµα 3.5 (δεξιά) όπου το πρώτο φίλτρο είναι Teflon για την 
συγκράτηση της σωµατιδιακής φάσης. Το συγκεκριµένο φίλτρο δεν κατακρατεί τις 
αέριες ενώσεις (Karaka και Tuncel 1997) οι οποίες συγκρατούνται στο δεύτερο 
φίλτρο το οποίο είναι Whatman 41 εµποτισµένο σε διάλυµα ανθρακικού νατρίου για 
την συλλογή του SO2 και άλλων όξινων αερίων (Kasper και Puxbaum 1998). Τα 
φίλτρα Whatman 41 πριν την χρήση τους επεξεργάζονταν για την αποµάκρυνση 
προσµείξεων µε αρχική έκπλυση µε νερό (MQ), εµβάπτιση σε διάλυµα 0.12 Ν HCl, 
ακόλουθη έκπλυση µε νερό και τέλος µε προσθήκη µεθανόλης για την γρήγορη 
ξήρανση. Τέλος τα φίλτρα εµποτίζονταν µε ένα διάλυµα νερού/µεθανόλης σε 
αναλογία 7:3 που περιείχε 2% κ.β. ανθρακικό νάτριο και 2% κ.o. γλυκερόλη, 
ακολουθούσε ξήρανση και αποθήκευση τους σε αλουµινόχαρτο ή πινάκια Petri µέχρι 
την χρήση τους. Η συντήρηση και εκχύλιση των φίλτρων µετά την δειγµατοληψία 
είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται και στα φίλτρα Teflon (ενότητα 3.2.1). 
 

3.2.2.2 Συσκευές εκνέφωσης (Cofer). 
 

 
Πρόκειται για µία τεχνική όπου επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη απόσπαση και 

κατακράτηση των υδατοδιαλυτών αέριων ενώσεων (Cofer et al., 1985). Η τεχνική 
αυτή εκπλένει επιτυχώς τα διαλυτά αέρια από τη ροή µεγάλου όγκου αέρα και τα 
παγιδεύει σε µικρό όγκο διαλύµατος αναρροής. Με τη χρήση ενός ακροφυσίου 
ψεκαστήρα (Σχήµα 3.7) ο εισερχόµενος ατµοσφαιρικός αέρας αναµειγνύεται µε το 
υδατικό διάλυµα και σχηµατίζει νέφος σταγονιδίων τα οποία παρέχουν το µέσο 
αλληλεπίδρασης και µεταφοράς των ενώσεων προς αποµόνωση στην υδατική φάση. 

 

Σχήµα 3.7  Σχηµατική απεικόνιση της συσκευής εκνέφωσης Cofer για την συλλογή αέριων 
υδατοδιαλυτών ενώσεων. 
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Το νέφος ψεκάζεται µε φορά προς τα πάνω όπου και προσκρούει σε υδρόφοβη 
µεµβράνη η οποία εµποδίζει την διέλευση των σταγονιδίων αλλά δεν διακόπτει την 
ροή του αέρα προς την έξοδο. Στο τέλος της δειγµατοληψίας το υδατικό διάλυµα 
αναρροής αποµακρύνεται και φυλάσσεται για ανάλυση (ίδια διαδικασία συντήρησης, 
παράγραφος 3.2.1). Η συγκεκριµένη τεχνική εφαρµόστηκε σε όλες τις 
δειγµατοληψίες της παρούσας µελέτης (Πίνακας 3.1) για την συλλογή του SO2, ΝΗ3 
και του DMSO για το οποίο γίνεται αναλυτικότερη συζήτηση στην ενότητα 3.2.3.  

Οι συνθήκες δειγµατοληψίας, για τις τεχνικές που αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής 
όπως και για τις συµπληρωµατικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πεδίο των 
µετρήσεων, αναφέρονται στον Πίνακα 3.2.  
 

Πίνακας 3.2  Συνοπτική συγκριτική παρουσίαση των συµπληρωµατικών δεδοµένων και της 
συχνότητας δειγµατοληψίας για τις εντατικές δειγµατοληψίες. 

 Συχνότητα 

∆εδοµένα 
Φινοκαλιά 
(El CID) 

Kuujjuarapik 
Φινοκαλιά 
(MINOS) 

Kerguelen 

Μετεωρολογικά 5-15 λεπτά 5-15 λεπτά 5 λεπτά 5-15 λεπτά 

JO1D 1 λεπτό 1 λεπτό 5 λεπτά 5 λεπτά 

BC 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά  

222Rn   2 ώρες  

αερολύµατα 2 ώρες 4 ώρες 3 ώρες 3 ώρες 

DMS 1 ώρα 4 ώρες 1 ώρα 1 ώρα 

αέρια φάση 2 ώρες 4 ώρες 3 ώρες 3 ώρες 

NO3, XO 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 

H2SO4(g), MSA(g), OH   5 λεπτά  
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3.2.3 Ανάλυση DMS και DMSO µε τη χρήση αέριας χρωµατογραφίας (GC). 
Για την ανάλυση του DMSO στην υδατική φάση χρησιµοποιείται αέριος 
χρωµατογράφος (GC) µε ανιχνευτή φωτοµετρίας φλόγας (FPD) ενώ παρόµοια 
συνδεσµολογία εφαρµόζεται και στις αναλύσεις του DMS. Η διάταξη που περιγράφει 
την ανάλυση παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.8. Η εισαγωγή του δείγµατος 
πραγµατοποιείται σε ειδική γυάλινη φιάλη η οποία διαθέτει σύστηµα εισαγωγής από 
Teflon όπου εφάπτεται η σύριγγα. Το κατώτερο τµήµα της φιάλης συνδέεται µε He 
και αποτελείται από πορώδες υλικό ώστε να εισέρχεται το αέριο και να 
δηµιουργούνται φυσαλίδες για την ανάδευση του δείγµατος. Η ροή του He είναι 
ρυθµισµένη στα 150 ml/min. Κατά αυτόν τον τρόπο η φιάλη λειτουργεί ως συσκευή 
εξαγωγής του DMS µια και το δείγµα µόλις εισαχθεί αναδεύεται και οι φυσαλίδες του 
διερχόµενου αερίου προκαλούν την έκλυση του DMS στην αέρια φάση.  
 
 

Σχήµα 3.8  Σχηµατική περιγραφή της διάταξης µε χρήση αέριας χρωµατογραφίας (GC) για την ανάλυση 
του DMSO. 

 
Η ανάλυση των δειγµάτων DMSO πραγµατοποιείται µε την αναγωγή του 

DMSO σε DMS µε τη χρήση παστίλιας αναγωγικού βοροϋδριδίου του νατρίου 
(NaBH4) η οποία τοποθετείται στη φιάλη εξαγωγής (Andreae, 1980). Η συγκεκριµένη 
µέθοδος έχει προσαρµοστεί και χρησιµοποιηθεί επιτυχώς και στον προσδιορισµό 
χαµηλών συγκεντρώσεων (nΜ) DMSO σε υδατικά διαλύµατα (Sciare και 
Mihalopoulos, 2000). Η παστίλια NaBH4 0.25 g τοποθετείται στην φιάλη εξαγωγής 
απ’ όπου διαβιβάζεται αέριο He, µε ροή 150 ml/min. Ο όγκος του δείγµατος 
κυµαίνεται µεταξύ 1-15 ml για τις αναλύσεις DMSO. Το προς ανάλυση δείγµα έχει 
προηγουµένως οξινισθεί µε την προσθήκη 100 µl HCl σε 25 ml δείγµατος. Το DMSO 
ανάγεται σε DMS κατά τα πρώτα λεπτά ανάδευσης µέσα στη γυάλινη φιάλη. Η όλη 
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διαδικασία υποβοηθάται µε την δηµιουργία φυσαλίδων τόσο από το διερχόµενο αέριο 
He, όσο και από το Η2 που παράγεται κατά την αντίδραση µε το βοροϋδρίδιο του 
νατρίου. Μετά από µετρήσεις ο ικανοποιητικός χρόνος παραµονής στη φιάλη 
εξαγωγής καθορίστηκε στα 15 λεπτά. Το διάστηµα αυτό είναι αρκετό ώστε να 
ολοκληρωθεί τόσο η αντίδραση αναγωγής όσο και η εξαγωγή του DMS. Όλες οι 
αναλύσεις πραγµατοποιούνται δύο ή τρεις φορές ώστε να εξασφαλιστεί η απόκλιση 
των µετρήσεων να είναι µικρότερη από 6%.  

Στη συνέχεια το DMS συµπαρασύρεται µε το φέρον αέριο και πριν την 
εισαγωγή στον αέριο χρωµατογράφο διαπερνά την παγίδα ξηραντικού (Mg(ClO4)2) 
ώστε να αποµακρυνθεί η υγρασία. Η υγρασία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 
κατά την ανάλυση όπως διαφοροποίηση του χρόνου κατακράτησης της ουσίας, 
αλλοίωση των χρωµατογραφικών κορυφών, και σχηµατισµό πάγου στο βρόγχο 
παγίδευσης µε αποτέλεσµα τη διακοπή της διέλευσης του φέροντος αερίου. 
Σηµαντική λεπτοµέρεια της ανάλυσης είναι ότι χρησιµοποιείται η τεχνική παγίδευσης 
σε χαµηλή θερµοκρασία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταυτόχρονη κατακράτηση 
του αέριου DMS αλλά και η προ-συγκέντρωσή του πριν την εισαγωγή του στον αέριο 
χρωµατογράφο για την ανάλυση. Το πληρωτικό υλικό της παγίδας είναι Tenax και ο 
βρόγχος που σχηµατίζει βρίσκεται τοποθετηµένος σε δοχείο που περιέχει είτε µείγµα 
υγρού αζώτου (–196 0C) είτε εναλλακτικά διάλυµα αιθανόλης (–90 0C). Η βαλβίδα 
για την εισαγωγή του δείγµατος είναι εξαβάλβιδη ώστε να µεταβάλλεται η πορεία του 
δείγµατος ανάλογα µε το αν πραγµατοποιείται παγίδευση ή εισαγωγή στον 
χρωµατογράφο. Στο τέλος, η βαλβίδα τοποθετείται σε θέση εισαγωγής δείγµατος και 
το δοχείο του µίγµατος αντικαθίσταται µε δοχείο ζεστού νερού, σε θερµοκρασία 95 
0C, ώστε να γίνει η εισαγωγή στον χρωµατογράφο. Η ανάλυση πραγµατοποιείται µε 
πακεταρισµένη κολώνα (Chromosil 310) µήκους ~80 cm, το φέρον αέριο είναι He µε 
ροή 30 ml/min, η θερµοκρασία κλίβανου ρυθµίζεται στους 90 0C, και η θερµοκρασία 
λειτουργίας του ανιχνευτή στους 200 0C. Το DMS υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες 
έχει χρόνο έκλουσης στα 1.5 min όπως εµφανίζεται και στο Σχήµα 3.9. Το όριο 
ανίχνευσης είναι 0.2 ng DMS ενώ η επαναληψιµότητα 10%.  
 

Η ανάλυση λευκών δειγµάτων (blanks) 
προηγούταν ώστε να εξαλειφθούν 
σφάλµατα λόγω προσµίξεων. Στο τέλος 
κάθε ανάλυσης ακολουθεί πλύση των 
γυάλινων τµηµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν µε νερό Milli-Q. 
Στην αρχή κάθε σειράς αναλύσεων 
πραγµατοποιείται σειρά από τεστ 
λευκών δειγµάτων. Οι αναλύσεις αυτές 
γίνονται υπό τις ίδιες συνθήκες µε αυτές 
των δειγµάτων δηλαδή µε τη χρήση 
ίδιου όγκου και ίδιου χρόνου ανάλυσης. 
Τα λευκά παρασκευάζονται µε νερό 
Milli-Q και ακολουθεί οξίνιση (100 µl 

 

Σχήµα 3.9  Χρωµατογράφηµα DMS όπως 
παρουσιάζεται κατά την ανάλυση. 
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πυκνού HCl για 25 ml δείγµατος) και προσθήκη στην φιάλη εξαγωγής της παστίλιας 
του αναγωγικού. Όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές και 
οι τιµές των λευκών ήταν επαναλήψιµες και χαµηλότερες του ορίου ανίχνευσης. 
 Για την ανάλυση του ατµοσφαιρικού DMS, χρησιµοποιείται παρόµοια 
διάταξη µε τη διαφορά ότι για την συλλογή του δείγµατος χρησιµοποιείται κύλινδρος 
από αλουµίνιο 6 L (Nguyen et al., 1990; Sciare et al., 2001; Kouvarakis και 
Mihalopoulos, 2002). Με την βοήθεια αντλίας συλλέγεται ατµοσφαιρικός αέρας έως 
ότου η πίεση φτάσει τις 4 atm. Όπως αναφέρεται και από τους Kouvarakis και 
Mihalopoulos (2002) µε την χρήση των συγκεκριµένων κυλίνδρων αποφεύγεται η 
καταστροφή της ένωσης από τις οξειδωτικές ενώσεις. Στη συνέχεια ο κύλινδρος 
συνδέεται µε την παγίδα ξηραντικού (η υπόλοιπη διάταξη παραµένει ίδια όπως 
απεικονίζεται στο Σχήµα 3.8, δηλαδή ακολουθεί η διάταξη βρόχου 
προσυγκέντρωσης, εξαβάλβιδης βάνας κλπ.). Η διαφοροποίηση σε αυτή την 
περίπτωση επικεντρώνεται στο µέσο όπου τοποθετείται ο βρόγχος (διάλυµα 
αιθανόλης και υγρού αζώτου, -117 0C) για να προστατεύεται το σύστηµα από την 
υγροποίηση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου (-183 0C). Για την οµαλή εκτόνωση του 
δείγµατος από τον κύλινδρο χρησιµοποιείται σύστηµα ρύθµισης της ροής στα 500 
ml/min. Η ποσότητα DMS προς ανάλυση καθορίζεται από τον όγκο, εποµένως στην 
συνδεσµολογία προστίθεται καταγραφικό όγκου. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.2 ng 
(DMS) και αντιστοιχεί στις συνθήκες δειγµατοληψίας που χρησιµοποιούνται περίπου 
στα 2 pptv, ενώ η ακρίβεια της µεθόδου είναι 5%. 
 

3.2.3.1 Βαθµονόµηση 
 

 
Στο τέλος της ανάλυσης, καθηµερινά, πραγµατοποιείται βαθµονόµηση βάση 

της οποίας προκύπτει η καµπύλη αναφοράς για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων 
των δειγµάτων. Χρησιµοποιείται διαπερατός σωλήνας µε πρότυπο DMS (Σχήµα 3.8) 
τοποθετηµένος σε λουτρό σταθερής θερµοκρασίας (30 0C). Το πρότυπο διαπερνάται 
από αέριο He µε ροή 30 ml/min, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση 5.04 ng 
DMS/min. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ανάλυσης 
εφαρµόζεται αγωγός ρυθµισµένος ώστε να αποδίδει διαφορετική ποσότητα DMS ανά 

 

Σχήµα 3.10  Παράδειγµα καµπύλης αναφοράς. 
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λεπτό για την ίδια ροή. Το σύστηµα βαθµονόµησης συνδέεται στην εξαβάλβιδη βάνα 
και η παγίδευση όπως και η εισαγωγή του προτύπου πραγµατοποιείται κατά τον ίδιο 
τρόπο όπως και στην ανάλυση των δειγµάτων. Η ακριβής χρονοµέτρηση της 
παγίδευσης γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτροβάνας. Οι χρόνοι επιλέγονται ώστε να 
αποδώσουν επιφάνειες αντίστοιχες αυτών που παρουσιάστηκαν κατά την ανάλυση. 
Τα πρότυπα γίνονται τουλάχιστον τρεις φορές µε αποτέλεσµα η επαναληψιµότητα να 
είναι µικρότερη από 5%. Από την κλίση της ευθείας που προκύπτει (Σχήµα 3.10) 
υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις των δειγµάτων. Στο διάγραµµα χρησιµοποιούνται οι 
λογαριθµικές µεταβολές γιατί η απόκριση του ανιχνευτή δεν είναι γραµµική. Η ευθεία 
που λαµβάνεται έχει την µορφή lnM=α x lnS+β µε Μ τη µάζα του DMS σε ng και S 
την επιφάνεια των κορυφών.  
 

 
Ο συγκεκριµένος ανιχνευτής ενδείκνυται για την ανάλυση ενώσεων που 

περιέχουν θείο ή φώσφορο µε την καύση του εκλουτή (για την παρούσα ανάλυση 
χρήση αέρα και Η2) και την µέτρηση επιλεγµένου µέρους του φάσµατος εκποµπής. Η 
επιλεγµένη περιοχή φάσµατος εισέρχεται σε οπτικό φίλτρο και στην συνέχεια 
χρησιµοποιείται φωτοπολλαπλασιαστής όπου το σήµα µετατρέπεται σε ρεύµα και 
εξοµαλύνεται. Αναλυτικότερα το µοριακό θείο µε αντίδραση χηµειοφωταύγειας 
εµφανίζει µέγιστο στα 394 nm (S2

* → S2 + hv ). Σύµφωνα και µε την αντίδραση 
(Πίνακας 3.3) 2 άτοµα θείου είναι αναγκαία για την παραγωγή σήµατος για αυτόν τον 
λόγο και η απόκριση του σήµατος δεν είναι γραµµική ([S]n=1.5-2). Όπου µε Μ 
συµβολίζεται το είδος το οποίο συµµετέχει στην διεργασία χωρίς το ίδιο να υπόκειται 
σε µεταβολές. Σύµφωνα και µε τις παραπάνω αντιδράσεις, η χηµειοφωταύγεια του S2 
συνδέεται µε τον ανασυνδυασµό δύο ατόµων θείου ακολουθούµενο από την 
σύγκρουση µε τρίτο άτοµο, η οποία και καταλήγει στην αποδέσµευση φωτός. 

Σε αυτή την περίπτωση, µία από τις παρεµβολές που µπορεί να λαµβάνουν 
χώρα είναι η απορρόφηση φωτός (quenching) που µπορεί να εµφανιστεί στην φλόγα 
του ανιχνευτή. Η απορρόφηση αυτή (καταστολή φλόγας) µπορεί να οφείλεται στην 
παρουσία CO2 (καταστολή λόγω υδρογονανθράκων), ή παρουσία άλλων µη 
ενεργοποιηµένων ειδών στη βασική κατάσταση (αυτο-καταστολή) που θα 
απορροφούσαν το φωτόνιο, παρεµποδίζοντάς το να φτάσει στον 
φωτοπολλαπλασιαστή.  
 
 

3.2.4 Ανάλυση µε σύστηµα ιοντικής χρωµατογραφίας (IC). 
Με τον όρο ιοντική χρωµατογραφία περιγράφεται η χρήση ιονανταλλακτικής 

στήλης, για τον διαχωρισµό ανιόντων ή κατιόντων, σε συνδυασµό µε µία δεύτερη 
στήλη ή µεµβράνη καταστολής ώστε να αποµακρύνονται τα ιόντα του εκλουτή και 
ενός αγωγιµοµετρικού ανιχνευτή. Αρχικά, η τεχνική αυτή χρησιµοποιήθηκε στην 

Πίνακας 3.3 
H2S + H  HS + H2 

HS + Η  S + H2 
2S + M  S2 + M 

S2
* → S2 + hv 
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ανάλυση ορισµένων ανόργανων ανιόντων και κατιόντων, αλλά λόγω της συνεχούς 
της βελτίωσης αναπτύχθηκαν µέθοδοι που την καθιστούν χρήσιµο αναλυτικό 
εργαλείο για την µελέτη πληθώρας ιόντων µε όρια ανίχνευσης της τάξης των µg/l 
(Hajos και Nagy, 1998; Lopez-Ruiz, 2000; Sickles et al., 1990; Vanatta, 1996). 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην ανάλυση περιβαλλοντικών δειγµάτων, συνδυάζει µια 
σειρά από πλεονεκτήµατα όπως η µικρή ποσότητα δείγµατος που απαιτείται, 
επαναληψιµότητα, ακρίβεια και η σηµαντικά µειωµένη προεργασία δείγµατος. Η 
τεχνική αυτή εφαρµόζεται και ενδείκνυται για την µελέτη της ιοντικής σύστασης 
ατµοσφαιρικών δειγµάτων. 
 

3.2.4.1 Περιγραφή ∆ιάταξης της Ιοντικής Χρωµατογραφίας 
 Στο Σχήµα 3.11 παρουσιάζεται η σχηµατική απεικόνιση των τµηµάτων της 
ιοντικής χρωµατογραφίας. Το σύστηµα αποτελείται από µία αντλία υψηλής πίεσης 
ώστε να προωθείται ο διαλύτης έκλουσης, το αυτόµατο σύστηµα εισαγωγής 
δείγµατος, µια προκολώνα κατασκευασµένη από το ίδιο συστατικό πλήρωσης µε 
αυτό της κολώνας, την κολώνα διαχωρισµού, το σύστηµα καταστολής και τον 
ανιχνευτή αγωγιµοµετρίας. Στην συνέχεια του παρόντος παραρτήµατος θα γίνει 
εκτενέστερη συζήτηση των γενικών αρχών της τεχνικής.  
 Στους Πίνακες 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται τα συστήµατα (στήλες, αντλίες, 
ανιχνευτές και καταστολέας µεµβράνης) που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των 
ισχυρών ανιόντων, των οργανικών ανιόντων καθώς και των µονοσθενών και 
δισθενών κατιόντων. Εκτενέστερη συζήτηση για κάθε κατηγορία ιόντων ακολουθεί 
σε ακόλουθες παραγράφους.  
 

 

Σχήµα 3.11  Σχηµατική απεικόνιση διάταξης ιοντικής χρωµατογραφίας. 
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Στις αντλίες που χρησιµοποιούνται στα συγκεκριµένα συστήµατα, 
εφαρµόζεται ισοκρατική έκλουση εκτός από την περίπτωση των οργανικών ανιόντων 
όπου από το 2001 και µετά εφαρµόστηκε βαθµιδωτή έκλουση (Πίνακας 3.5). Όλα τα 
τµήµατα που έρχονται σε επαφή µε τον διαλύτη έκλουσης (αντλία, σύστηµα 
εισαγωγής δείγµατος, σωλήνες σύνδεσης, σπειρώµατα) είναι κατασκευασµένα από 
αδρανές πολυµερικό υλικό (PEEK, polyethyletherketone) ώστε να ανθίστανται στην 
διάβρωση από τον εκλουτή µε πολύ όξινο ή βασικό pH. Η αγωγιµοµετρική κυψελίδα 
του ανιχνευτή Altech 320 περιλαµβάνει θερµοστατούµενο θάλαµο µε δυνατότητα 
ρύθµισης θερµοκρασίας µε ακρίβεια ±0.05 0C.  
 

Πίνακας 3.4  Χρωµατογραφικές συνθήκες για την ανάλυση των ισχυρών ανιόντων και 
κατιόντων. 

Συνθήκες Ισχυρά ανιόντα Κατιόντα 

Αντλία Altech 325 Marathon IV 

Στήλη διαχωρισµού AS4A-SC CS12 

Προστήλη διαχωρισµού AGA4-SC CG12 

Καταστολέας µεµβράνης ASRS I CSRS I 

Αναλυόµενος όγκος 20-100-200-500 µl 20-100 µl 

∆ιάλυµα έκλουσης 
1.7 mM NaHCO3 
1.8 mM Na2CO3 

20 mM MSA 

Ροή 2 ml/min 1 ml/min 

∆ιάλυµα αναγέννησης Ηλεκτρονικά, 50 mΑ Ηλεκτρονικά, 100 mΑ 

Ανιχνευτής Altech 320 Dionex CMD II 
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Πίνακας 3.5  Χρωµατογραφικές συνθήκες για την ανάλυση των οργανικών ανιόντων. 

Συνθήκες Οργανικά ανιόντα 

  (1999, Ανόβερο) (2001-2003) 

Αντλία Altech 325  GP40  

Στήλη διαχωρισµού AS4A-SC ACS-4 AS11 

Προστήλη 
διαχωρισµού 

AGA4-SC  AG11 

Καταστολέας 
µεµβράνης 

ASRS I ASRS-I ASRS ULTRA 

Αναλυόµενος όγκος 500 µl 500 µl 500 µl 

∆ιάλυµα έκλουσης 2.5 mM Na2B4O7 0.5 mM NaHCO3 (0.1–3.5 mM) NaOH  

Ροή 2 ml/min 1 ml/min 
2 ml/min, βαθµιδωτή 
έκλουση (Πίνακας 3.6) 

∆ιάλυµα αναγέννησης Ηλεκτρονικά, 300 mΑ  Ηλεκτρονικά, 100 mΑ 

Ανιχνευτής Altech 320  CD20 

 

Πίνακας 3.6  Συνθήκες βαθµιδωτής έκλουσης για το σύστηµα Dionex DX-500. 

Μέθοδος αντλίας (67) 

 NaOH 2.5 mM NaOH 100 mM H2O 

Χρόνος (min) % A % B % C 

αρχικές συνθήκες 6.5  93.5 

0.00 6.5  93.5 

4.00 6.5  93.5 

10.50 16.0  84.0 

10.51 4.0 19.0 77.0 

11.50 4.0 19.0 77.0 

11.51 6.5  93.5 

 



∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ        

 73 

Πίνακας 3.7  Όρια ανίχνευσης µε ιοντική χρωµατογραφία. 

Κατηγορία Ιόν Όριο ανίχνευσης της µεθόδου, mgl-1 

Οργανικά ανιόντα Μεθανσουλφονικό CH3SO3
- 0.002 

Χλωριούχο Cl- 0.005 

Βρωµιούχο Br- 0.002 

Νιτρικό NO3
- 0.001 

Θειϊκό SO4
2- 0.005 

Ισχυρά ανιόντα 

Οξαλικό C2O4
2- 0.005 

Νάτριο Na+ 0.005 

Αµµώνιο NH4
+ 0.003 

Κάλιο K+ 0.003 

Μαγνήσιο Mg2+ 0.002 

Κατιόντα 

Ασβέστιο Ca2+ 0.004 

(Baboukas, 2000)    

 
Ο ανιχνευτής Dionex CMD II διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα αντιστάθµισης 

της θερµοκρασίας σε περίπτωση µη σταθερών θερµοκρασιακών συνθηκών 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Και στις δύο περιπτώσεις η µέτρηση 
της αγωγιµότητας επιτυγχάνεται ικανοποιητικά, µε τον ανιχνευτή Altech 320 να 
χαρακτηρίζεται από χαµηλότερη γραµµή βάσης. Κατά αυτόν τον τρόπο η χρήση του 
συγκεκριµένου ανιχνευτή καθιστά την µέτρηση πιο ευαίσθητη για συγκεντρώσεις 
ιόντων κάτω του 1 µgl-1. Τέλος, η ανάκτηση των χρωµατογραφηµάτων και η 
αποτίµηση των συγκεντρώσεων πραγµατοποιείται µε τη χρήση λογισµικού.  

Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται τα όρια ανίχνευσης της µεθόδου (Baboukas, 
2000). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα όρια ανίχνευσης εξαρτώνται άµεσα από 
την ποσότητα δείγµατος που αναλύεται και αναφέρεται προηγουµένως στις 
χρωµατογραφικές συνθήκες (Πίνακας 3.4, Πίνακας 3.5). Για την ιοντική 
χρωµατογραφία µάλιστα, σηµαντική παράµετρος είναι η σταθερά της 
αγωγιµοµετρικής κυψελίδας και η κλίµακα ρύθµισης της στον ανιχνευτή. Ένας 
επιπλέον παράγοντας για τον ακριβέστερο προσδιορισµό των ιόντων είναι και η 
χρήση λογισµικού σε υπολογιστή για την ανίχνευση και την ολοκλήρωση των 
χρωµατογραφικών κορυφών. 
 

3.2.4.2 Γενικές αρχές 
Κατά το διαχωρισµό των ιόντων στη στήλη ιονανταλλαγής χρησιµοποιούνται ασθενή 
διαλύµατα έκλουσης (βασικά άλατα ή ασθενή οξέα). Ακολούθως η κινητή φάση 
διέρχεται από τη στήλη καταστολής όπου ανταλλάσσονται τα ιόντα του εκλουτή µε 
Η+ ή ΟΗ- και µετατρέπει τα προς ανάλυση ιόντα στα αντίστοιχα υψηλά αγώγιµα οξέα 
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ή βάσεις. Ακολούθως δίνονται παραδείγµατα του διαχωρισµού των ανιόντων και των 
κατιόντων µε ιοντική χρωµατογραφία. 
 
3.2.4.2.1 Παράδειγµα ανιοντικού διαχωρισµού  

 

Σχήµα 3.12  Παράδειγµα διαχωρισµού ανιόντων µε ιοντική χρωµατογραφία. 

 
Για τον διαχωρισµό των ανιόντων (Σχήµα 3.12) χρησιµοποιείται ως στήλη 

διαχωρισµού µία ανιονανταλλακτική στήλη όπου τα ιόντα του δείγµατος 
ανταλλάσσονται µε τα ιόντα της ρητίνης της στήλης : ROH + M+X- → RX + M+OH-  
(µε διαφορετική ταχύτητα ανταλλαγής ανάλογα µε το µέγεθος και το φορτίο). Τα 
ανιόντα που βρίσκονται σε µία κατάσταση ισορροπίας µε την ρητίνη εκτοπίζονται 
σταδιακά από τα ανιόντα του εκλουτή και κατ’ αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται. Τα 
κατιόντα που βρίσκονται στο δείγµα δεν συγκρατούνται και εκλούονται. Όταν τα 
προς ανάλυση ανιόντα εκλούονται δεν είναι εύκολο να ανιχνευθούν γιατί στον 
διαλύτη συνυπάρχουν και τα ανιόντα του εκλουτή τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη 
συγκέντρωση και επιπλέον έχουν υψηλή αγωγιµότητα. Για την καταστολή του 
σήµατος του διαλύτη έκλουσης παλαιότερα χρησιµοποιούταν κατιονανταλλακτική 
στήλη όπου τα κατιόντα (συνήθως Na+) ανταλλάσσονταν µε τα Η+ της στήλης. Για 
παράδειγµα, για δ/τη έκλουσης διάλυµα NaHCO3/Na2CO3, πραγµατοποιείται η 
µετατροπή σε ανθρακικό οξύ και στη συνέχεια σε CO2 και H2O. Τελικά τα ισχυρά 
οξέα των ανιόντων διέρχονται από την κυψελίδα µε κινητή φάση το νερό που έχει 
πολύ χαµηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Στις µεµβράνες καταστολής η ιονανταλλαγή 
αυτή γίνεται µέσω λεπτών ηµιπερατών κατιονανταλλακτικών µεµβρανών από 
σουλφονυλικό πολυαιθυλένιο (sulfonate polyethylene). Οι σουλφονυλικές οµάδες (-
SO3

-) της µεµβράνης απωθούν τα ανιόντα αλλά επιτρέπουν στα κατιόντα να διέλθουν. 
Στη µία µεµβράνη το Na+ µεταφέρεται εκτός του θαλάµου ενώ από τη δεύτερη 
εισάγονται Η+ στον θάλαµο για την διατήρηση της ισορροπίας του φορτίου. Στο 
σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε τα ιόντα αναγέννησης (Η+) παράγονται µέσω 
ηλεκτρόλυσης του νερού το οποίο ανακυκλώνεται από τον δ/τη έκλουσης.  
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3.2.4.2.2 Παράδειγµα κατιοντικού διαχωρισµού  

 

Σχήµα 3.13  Παράδειγµα διαχωρισµού κατιόντων µε ιοντική χρωµατογραφία. 

 
Κατά παρόµοιο τρόπο, ο διαχωρισµός των κατιόντων (Σχήµα 3.13) 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατιονανταλλακτικής στήλης ενώ η καταστολή του 
σήµατος του διαλύτη έκλουσης παλαιότερα γινόταν µε ανιονανταλλακτική στήλη 
όπου τα ανιόντα ανταλλάσσονται µε τα ΟΗ- της στήλης: RH + M+X- → RΜ + Η+Χ-  
Έτσι οι ενώσεις εκλούονται σε ένα υπόβαθρο που αποτελείται κυρίως από το νερό µε 
πολύ χαµηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Αντίστοιχα, στη µεµβράνη καταστολής 
χρησιµοποιείται ανιονανταλλακτική µεµβράνη φορτωµένη µε οµάδες ΟΗ-. Από τη 
µία ηµιπερατή µεµβράνη εξέρχεται το ανιόν του διαλύτη έκλουσης ενώ στη δεύτερη 
εισέρχονται ΟΗ-. Και σε αυτή την περίπτωση τα ιόντα αναγέννησης (ΟΗ-) 
παράγονται µέσω ηλεκτρόλυσης νερού που ανακυκλώνεται από τον δ/τη έκλουσης. 
 
3.2.4.2.3 Παρασκευή διαλυµάτων έκλουσης 
Τα διαλύµατα έκλουσης παρασκευάζονται µε αραίωση από µητρικό διάλυµα µεγάλης 
συγκέντρωσης. Πριν τη χρήση απαερώνονται µε έντονη διαβάθµιση ηλίου. Το νερό 
που χρησιµοποιείται για την παρασκευή τους είναι υψηλής καθαρότητας (MQ) µε 
ειδική αντίσταση µεγαλύτερη των 18 ΜΩ cm-1. Για την παραγωγή του 
χρησιµοποιείται σύστηµα Modulab ® της US Filter το οποίο αποτελείται από φίλτρο 
ενεργού άνθρακα, µεµβράνη αντίστροφης ώσµωσης, ρητίνες ιονανταλλαγής και ένα 
τελικό φίλτρο 0.2 µm για την αποµάκρυνση των σωµατιδίων. Επίσης στο τέλος της 
διάταξης επεξεργασίας του νερού βρίσκεται λυχνία UV στα 225 nm για την 
αποµάκρυνση των βακτηριδίων.  
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3.2.4.2.4 Φίλτρα 
Πριν την ανάλυση τα δείγµατα φιλτράρονται µε τη χρήση φίλτρου (0.45 µm MSI 
Nylon ή Gelman I.C. polyether sulfone, Whatman Anotop® I.C. 0.2 µm). Η 
συγκεκριµένη προεργασία έχει στόχο την αποµάκρυνση των πιθανών αδιάλυτων 
σωµατιδίων που η εισαγωγή τους στο σύστηµα προκαλεί τη σύντοµη φθορά του.  

 Πιο συγκεκριµένα, στην ανάλυση των 
οργανικών ανιόντων χρησιµοποιούνται δύο επιπλέον 
φίλτρα και αυτό γιατί η συγκέντρωση του Cl- είναι 
συγκριτικά αυξηµένη σε σχέση µε τα ιόντα προς 
ανάλυση µε αποτέλεσµα την µετατόπιση των 
κορυφών των οργανικών ιόντων ή την υπερκάλυψή 
τους. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιείται ρητίνη Ag 
(Dionex OnGuard-Ag®), µία ισχυρά όξινη 
κατιονανταλλακτική ρητίνη µε Ag για την 
αποµάκρυνση Cl- και Br-. Στη συνέχεια το δείγµα 
διαβιβάζεται από δεύτερη ισχυρά όξινη 
κατιονανταλλακτική ρητίνη µε Η+ για την 
κατακράτηση των ιόντων Ag που τυχόν διαφεύγουν 
από την πρώτη ρητίνη ώστε να µην διαβρωθεί η 
στήλη διαχωρισµού αλλά και την αποµάκρυνση των 
CO3

2- ιόντων. Σε περίπτωση χρήσης των ρητινών το 
φίλτρο 0.45 µm τοποθετείται στο τέλος για την αποµάκρυνση πιθανών σωµατιδίων. 
Στο σχήµα (Σχήµα 3.14) παρουσιάζεται η διάταξη των φίλτρων µε την σειρά χρήσης 
τους.  
 
 
3.2.4.2.5 Πρότυπα δείγµατα 
Σειρές πρότυπων δειγµάτων παρασκευάζονται κατά την έναρξη της ανάλυσης από 
µητρικά διαλύµατα πολλαπλάσιας συγκέντρωσης των ιόντων προς ανάλυση. Τα 
άλατα που χρησιµοποιούνται είναι καθαρότητας >>99.5% (Merck, Suprapur® ή 
Fluka, purris) και πριν τη χρήση τους µικρή ποσότητα κάθε άλατος θερµαίνεται για 
µία ώρα στους 105 0C και στη συνέχεια τοποθετείται σε ξηραντήρα. Τα µητρικά 
διαλύµατα που θα παρασκευαστούν στη συνέχεια φυλάσσονται σε δοχεία από 
πολυαιθυλένιο στους 4 0C και είναι σταθερά για τουλάχιστον ένα µήνα. Οι 
συγκεντρώσεις των µητρικών διαλυµάτων επιλέγονται ώστε να προσοµοιώνουν την 
ιοντική σύσταση των δειγµάτων. Συνήθως χρησιµοποιούνται 9-10 διαφορετικά 
πρότυπα στην περιοχή των συγκεντρώσεων των δειγµάτων. Στην περίπτωση που 
κάποια από τα δείγµατα βρίσκονται εκτός της κλίµακας που έχει επιλεχθεί, η 
ανάλυση επαναλαµβάνεται µε νέα πρότυπα δείγµατα. Στον πίνακα που ακολουθεί 
(Πίνακας 3.8) παρουσιάζεται η συνήθης αναλογία των µητρικών διαλυµάτων για 
κάθε κατηγορία ιόντων.  
 

 

Σχήµα 3.14  ∆ιάταξη φίλτρων για 
την επεξεργασία των δειγµάτων. 
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Πίνακας 3.8  Παράδειγµα αναλογιών στα πρότυπα µητρικά διαλύµατα. 

Ισχυρά ανιόντα (mgl-1) Κατιόντα (mgl-1)  Οργανικά ανιόντα (mgl-1)  

Cl- 1000 Na+ 200 CH3COO- 200 

Br- 100 NH4
+ 20 HCOO- 200 

NO3
- 500 K+ 50 CH3SO3

- 200 

SO4
-2 1000 Mg+2 50 CH3COCOO- 200 

C2O4
-2 100 Ca+2 50   

 
3.2.4.2.6 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα ισχυρών ανιόντων 
Οι χρωµατογραφικές συνθήκες έχουν παρουσιαστεί σε προηγούµενη παράγραφο 
(Πίνακας 3.4) όπως και οι συγκεντρώσεις των προτύπων µητρικών διαλυµάτων 
(Πίνακας 3.8). Κάθε πρότυπο διάλυµα διαφορετικής αραίωσης αναλύεται 
τουλάχιστον τρεις φορές (στην αρχή και στο τέλος της σειράς του αυτόµατου 
δειγµατολήπτη, καθώς και κατά τη διάρκεια των δειγµάτων). Ο όγκος του δείγµατος 
που αναλύεται εξαρτάται από την περιοχή συγκεντρώσεων των δειγµάτων προς 
ανάλυση. Για παράδειγµα, (Σχήµα 3.15) στις συγκεκριµένες αναλύσεις επιλέχθηκε 
(α) όγκος 200 µl και ευαισθησία 0.01 για τις αναλύσεις των Br- και C2O4

2- και (β) 20 
µl µε ευαισθησία 0.05 για τα Cl-, NO3

- και SO4
2-. 

 
α)                                                                        β) 

 

Σχήµα 3.15  Χρωµατογράφηµα πρότυπου δείγµατος ανιόντων. 

α) Cl-: 0.9 mg l-1, Br-: 0.045 mg l-1, NO3
-: 0.45 mg l-1, SO4

-2: 0.9 mg l-1, C2O4
-2: 0.18 mg l-1.  

β) Cl-: 4 mg l-1, Br-: 0,2 mg l-1, NO3
-: 2 mg l-1, SO4

-2: 4 mg l-1, C2O4
-2: 0,795 mg l-1. 
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3.2.4.2.7 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα οργανικών ανιόντων 
 

  

Σχήµα 3.16  Χρωµατογράφηµα πρότυπου 
δείγµατος οργανικών ανιόντων για δ/τη έκλουσης 
2.5 Na2B4O7 (όλες οι ενώσεις: 0.2 mg l-).  

Σχήµα 3.17  Χρωµατογράφηµα πρότυπου 
δείγµατος οργανικών ανιόντων για δ/τη έκλουσης 
(0.1–3.5 mM) NaOH (όλες οι ενώσεις: 0.05 mg l-). 

 
Τα αλειφατικά οργανικά οξέα εκλούονται πολύ γρήγορα (µετά την αρνητική κορυφή 
του νερού) και πριν το ιόν του Cl-. Για τον διαχωρισµό τους χρησιµοποιείται ως 
κινητή φάση το τετραβορικό νάτριο (Na2B4O7) (Baboukas, 2000). Οι υπόλοιπες 
χρωµατογραφικές συνθήκες έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα (Πίνακας 3.4). 
Το τετραβορικό ανιόν αποτελεί ένα πολύ ασθενές ανιόν έκλουσης µε αποτέλεσµα να 
είναι πολύ αποτελεσµατικό στο διαχωρισµό των ιόντων που εκλούονται γρήγορα. 
Μετατρέπεται σε ασθενές βορικό οξύ (pKa=9.23) στο θάλαµο καταστολής και η 
αγωγιµότητα υποβάθρου του είναι αρκετά χαµηλή (2-3 µS) ώστε να ευνοείται η 
ανίχνευση των ιόντων προς ανάλυση. Για την ανάλυση των οργανικών 
χρησιµοποιείται ποσότητα δείγµατος 500 µl και ευαισθησία 0.01 λόγω των µικρών 
συγκεντρώσεων. Στο Σχήµα 3.16 παρουσιάζεται χρωµατογράφηµα πρότυπου 
δείγµατος οργανικών ανιόντων µε τη συγκεκριµένη µέθοδο. Από το έτος 2001 
χρησιµοποιήθηκε Dionex DX-500 ιοντική χρωµατογραφία µε κολώνα διαχωρισµού 
AS11 και δ/τη έκλουσης NaOH (0.1–3.5 mM) σε βαθµιδωτή έκλουση. (Πίνακας 3.6, 
Σχήµα 3.17). 
 
3.2.4.2.8 Πρότυπες καµπύλες αναφοράς και χρωµατογραφήµατα κατιόντων 
Οι χρωµατογραφικές συνθήκες αναφέρονται στον Πίνακα 3.4. Για την ανάλυση των 
κατιόντων χρησιµοποιείται ποσότητα δείγµατος ανάλογα µε την περιοχή των 
συγκεντρώσεων που πρόκειται να αναλυθούν. Για παράδειγµα (Σχήµα 3.18) 
χρησιµοποιήθηκε όγκος δείγµατος 100 µl και ευαισθησία 3, όπου όπως φαίνεται και 
από το σχήµα δεν υπολογίζεται το ιόν του Na+ οπότε τα δείγµατα αναλύθηκαν και 
υπό συνθήκες όγκου δείγµατος 20 µl και ίδια ευαισθησία. Θα πρέπει στο 
συγκεκριµένο σηµείο να τονισθεί ότι το µοναδικό ιόν που δεν έχει γραµµική 
απόκριση είναι το ΝΗ4

+ όπου ο υπολογισµός των δειγµάτων γίνεται µε πολυωνυµική 
καµπύλη. 
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Σχήµα 3.18  Χρωµατογράφηµα πρότυπου δείγµατος κατιόντων:Na+: 0.9 mg l-1, NH4
+: 0.09 mg l-1, K+: 

0.18 mg l-1, Mg2+: 0.3375 mg l-1, Ca2+: 0.09 mg l-1. 
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4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMSO 
ΣΕ Υ∆ΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 
 

 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης της κινητικής 
της οξείδωσης του DMSO σε υδατικά διαλύµατα. Όπως συζητήθηκε και στην 
εισαγωγή (κεφάλαιο 2), το DMSO είναι προϊόν της οξείδωσης του DMS µέσω του 
καναλιού της προσθήκης µε απόδοση που εκτιµάται από 30% στους 25 0C έως και 
70% στις χαµηλές θερµοκρασίες (Barnes et al., 1994, 1996; Hynes et al., 1986). 
Επίσης, η αντίδραση του DMS µε ΧΟ ρίζες (κυρίως BrO) καταλήγει στην 
αποκλειστική παραγωγή DMSO (Barnes et al., 1991; Toumi, 1994; Ingham et al., 
1999) ενώ σηµαντική θεωρείται και η αντίδραση της ένωσης µε το Ο3 και ιδιαίτερα 
για την υδατική φάση όπου αποκλειστικό προϊόν είναι και πάλι το DMSO (Lee και 
Zhou, 1994; Gershenzon et al., 2001). Στην ατµόσφαιρα, λόγω διαλυτότητας και 
χαµηλής τάσης ατµών, αναµένεται να συµµετάσχει σε οµογενείς (ρίζες ΟΗ) και 
ετερογενείς αντιδράσεις κατά την εισαγωγή της ένωσης σε αερόλυµα ή/και σταγόνα 
σύννεφου (Watts et al., 1990). Οι αντιδράσεις στην αέρια κατάσταση µε τις ρίζες ΟΗ 
αναφέρουν σταθερές της τάξεως του 9x10-11 cm3 molecule-1 s-1 και αντίστοιχο χρόνο 
ζωή λίγων ωρών. Ο Urbanski και οι συνεργάτες του (1998) πρότειναν το MSIA ως 
κυρίως προϊόν µε απόδοση ίση της µονάδας. Πρόσφατα η Arsene και οι συνεργάτες 
της (2002) επιβεβαίωσαν την παραπάνω πρόταση ανιχνεύοντας την παραγωγή MSIA 
σε πολύ µεγάλες αποδόσεις. 

Τόσο το DMSO όσο και το MSIA είναι ενώσεις ιδιαίτερα υδατοδιαλυτές 
(Watts και Brimblecomble, 1987; De Bruyn et al., 1994) εποµένως οι ετερογενείς 
αντιδράσεις αναµένονται να κατέχουν σηµαντικό ρόλο και ουσιαστικά να καθορίζουν 
την µετέπειτα ατµοσφαιρική πορεία των συγκεκριµένων ενώσεων. Μετρήσεις πεδίου 
σε περιοχές όπως Ανταρκτική, στην Ισηµερινή ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού και 
στον εύκρατο Ινδικό Ωκεανό (νησί Amsterdam), προτείνουν ότι ποσοστό 25–80% 
ατµοσφαιρικού DMSO θα µπορούσε να αποµακρυνθεί µέσω ετερογενών διαδικασιών 
και ότι το MSA δυνητικά θα αποτελούσε προϊόν οξείδωσης του DMSO ή του MSIA 
µέσω των συγκεκριµένων διαδικασιών (Berresheim et al., 1998; Davis et al., 1998, 
1999; Sciare et al., 2000). Οι παραπάνω µελέτες είναι ενδεικτικές της δυνητικής 
βαρύτητας της ετερογενούς χηµείας στον καταµερισµό των προϊόντων της οξείδωσης 
του DMS. Παρόλα αυτά, οι µελέτες που αφορούν στην πορεία των αντιδράσεων τόσο 
του DMSO όσο και του MSIΑ σε υδατικά διαλύµατα είναι περιορισµένες. Το MSA 
και το MSIA διίστανται σε υδατικό διάλυµα σχηµατίζοντας τα ανιόντα MS- και MSI- 
και µε τις συντµήσεις αυτές θα αναφέρονται στην συνέχεια του κειµένου.  

Το DMSO αλλά και το MS- λόγω των φυσικοχηµικών τους χαρακτηριστικών 
(τάση ατµών, υδατοδιαλυτά) είναι περισσότερο πιθανό να κατανέµονται κυρίως στην 
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ετερογενή υδατική φάση (Milne et al., 1989). Το MS- µπορεί περαιτέρω να 
αντιδράσει µε τις ρίζες ΟΗ προς τον σχηµατισµό SO4

2-, αλλά όπως αναφέρεται µέχρι 
στιγµής (Milne et al., 1989), η αντίδραση αυτή αναµένεται να είναι πολύ πιο αργή σε 
σχέση µε την αντίστοιχη αντίδραση του DMSO. Το DMSO µπορεί επίσης να 
αντιδράσει µε το Ο3 όπως αναφέρεται από τους Lee και Zhou, (1994) και τον 
Gershenzon και τους συνεργάτες του (2001). 

Οι µελέτες γύρω από την οξείδωση του DMSO σε υδατικό ενδιάµεσο 
παρουσία ριζών ΟΗ είναι περιορισµένες. Οι περισσότεροι από τους ερευνητές 
αναφέρουν ότι καταλήγει στον σχηµατισµό του µεθανσουλφινικού (CH3SO2H, MSI-) 
(Sehested και Holcman, 1996; Vaughan και Blough, 1998; Babbs και Griffin, 1989; 
Steiner και Babbs, 1990; Scaduto, 1995). Στον Πίνακα 4.1 γίνεται αναφορά σε 
υπάρχουσες µελέτες και τις σταθερές της ταχύτητας για την αντίδραση του DMSO µε 
τις ΟΗ σε υδατικό ενδιάµεσο. Οι περισσότερες µελέτες αναφέρουν ότι το τελικό 
σταθερό προϊόν της αντίδρασης είναι το MSI- (Babbs και Griffin, 1989; Steiner και 
Babbs, 1990). Πρώτοι οι Sehested και Holcman (1996) εστίασαν στο γεγονός ότι το 
MSI- είναι ένα ενδιάµεσο το οποίο διασπάται και µάλιστα αυτοκαταλύεται προς τον 
τελικό σχηµατισµό του MS-.  
 

Πίνακας 4.1  Υπάρχουσες µελέτες για την αντίδραση DMSO+OH σε υδατικό ενδιάµεσο. 

αντίδραση k (M-1 s-1) προϊόντα αναφορά 
χρόνος ζωής * (h) 

τDMSO 

DMSO+OH 6.6x109 MSI- Vaughan και Blough, 1998 0.42-4.21 

 7x109 MSI- Babbs και Griffin, 1989 0.40-3.97 

 7x109 MSI- Steiner και Babbs, 1990 0.40-3.97 

 (6±1)x109 MSI- Sehested και Holcman, 1996 0.46-4.63 

* υπολογισµοί για συγκέντρωση OH 1-10x10-14 M 

 
Πιο αναλυτικά ο Milne και οι συνεργάτες του (1989) αναφέρουν τις σταθερές 

ταχύτητας (k, M-1 s-1) για τις ενώσεις DMSO, DMSO2 και MS- κατά την αντίδρασή 
τους µε ΟΗ οι οποίες µειώνονται µε την ακόλουθη σειρά: 
 

DMSO > MS- > DMSO2 

5.4x109 
 

4.7x107 
 

2.7x107 

 
Στην συγκεκριµένη όµως εργασία δεν πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των προϊόντων. 
Στη συνέχεια οι Steiner και Babbs το 1990 και οι Babbs και Griffin το 1989 
αναφέρουν ότι το κυρίως και τελικό προϊόν της οξείδωσης σε υδατικό ενδιάµεσο της 
αντίδρασης DMSO+OH είναι το MSI- µε απόδοση 40-85%. Σε αυτό το σηµείο θα 
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πρέπει να αναφερθεί ότι τα συστήµατα που µελετήθηκαν από τις συγκεκριµένες 
ερευνητικές οµάδες ήταν βιολογικά συστήµατα όπου το ενδιαφέρον εστιαζόταν 
κυρίως στην διερεύνηση της χρήσης του DMSO ως σαρωτή ριζών ΟΗ. Το 1996 οι 
Sehested και Holcman αναφέρουν ότι το MSI- δύναται να αντιδράσει γρήγορα µε τις 
ρίζες ΟΗ προς την τελική παραγωγή του MS- συµπέρασµα που συµφωνούσε και µε 
τις παρατηρήσεις των προαναφερόµενων ερευνητών. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει 
και ο Scaduto (1995) ο οποίος αναφέρει ότι το MSI- λειτουργεί µόνο ως ενδιάµεσο 
προϊόν της αντίδρασης DMSO+OH µια και αντιδρά περαιτέρω προς τον σχηµατισµό 
MS-.  

Στην συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα 
(σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία) όπου µελετήθηκε η κινητική και ο µηχανισµός της 
οξείδωσης των DMSO και MSI- στην υδατική φάση (Bardouki et al., 2002). Για τον 
σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονες µετρήσεις των αντιδρώντων αλλά και 
των προϊόντων ώστε να είναι δυνατό να ληφθούν οι κατανοµές των συγκεντρώσεων 
τους και οι αποδόσεις των αντιδράσεων. Τα αποτελέσµατα αυτά κατέχουν σηµαντικό 
ρόλο όσον αφορά στην συσχέτιση τους µε τις ατµοσφαιρικές διεργασίες του 
βιογενούς κύκλου του θείου. 
 Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων χωρίζεται σε δύο ενότητες: στην πρώτη 
εκτιµώνται η σταθερότητα των διαλυµάτων και η επίδραση του Η2Ο2 χωρίς την 
εφαρµογή συστήµατος φωτόλυσης ενώ στη δεύτερη χρησιµοποιείται συσκευή 
φωτόλυσης (ακτινοβολίας δείγµατος σε επιλεγµένο µήκος κύµατος) για την 
παραγωγή ριζών ΟΗ ώστε να προσοµοιωθούν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες. Τέλος, 
γίνεται µια σύντοµη περιγραφή συµπληρωµατικών πειραµάτων όπου µελετήθηκε η 
επίδραση άλλων οξειδωτικών όπως το Ο3.  
 Για την µελέτη του µηχανισµού οξείδωσης του DMSO σε υδατικά διαλύµατα 
από ρίζες ΟΗ κρίθηκε απαραίτητο να εξετασθεί η σταθερότητα της ένωσης στο 
υδατικό ενδιάµεσο. Αρχικά λοιπόν µελετήθηκαν υδατικά διαλύµατα της ένωσης 
συναρτήσει του pH και της θερµοκρασίας.  
 

4.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ 

4.1.1 Μελέτη της σταθερότητας των υδατικών διαλυµάτων DMSO συναρτήσει του pH 
και της θερµοκρασίας  
Σειρές από δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν ώστε να επιλεχθεί τόσο το υδατικό 
ενδιάµεσο όπως και ο τρόπος αποθήκευσης των δειγµάτων. Τα µητρικά και 
θυγατρικά διαλύµατα DMSO (99%, Fluka) παρασκευάστηκαν µε τη χρήση νερού 
παραγόµενου από τη συσκευή που χρησιµοποιείται από το εργαστήριο (MQ water µε 
ειδική αντίσταση µεγαλύτερη των 18 ΜΩ cm-1, σύστηµα Modulab ® της US Filter). 
Τα πρότυπα δείγµατα φυλασσόταν σε πλαστικά φιαλίδια. Η ανάλυση έγινε µε αέρια 
χρωµατογραφία (ενότητα 3.2.3). 

Η σταθερότητα των διαλυµάτων DMSO εξετάστηκε µε µια σειρά από 
πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές τιµές pH (1, 4 και 7) και 
θερµοκρασίας (4 και 30 0C). Για την παρασκευή διαλύµατος µε pH 1 
χρησιµοποιήθηκε υδροχλωρικό οξύ 37% (HCl fuming MERCK) ενώ για τα 
διαλύµατα µε pH 7 και 4 χρησιµοποιήθηκαν ρυθµιστικά διαλύµατα (Titrisol, 
MERCK). Οι αρχικές συγκεντρώσεις DMSO που χρησιµοποιήθηκαν (1-3 µΜ) 
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επιλέχθηκαν ώστε να προσοµοιώνουν αυτές που συναντώνται στα φυσικά ύδατα 
(Andreae, 1980). 

Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
µίας εβδοµάδας. Η µέγιστη πτώση της συγκέντρωσης του DMSO είναι µικρής 
σηµασίας, 6% στα πλαίσια του αναλυτικού σφάλµατος, ενώ κυµαίνεται στις ίδιες 
τιµές για διαφορετικές θερµοκρασίες. Για τις συγκεκριµένες συνθήκες (σκοτεινές 
αντιδράσεις) η µεγαλύτερη τιµή όσον αφορά στην πτώση του DMSO ήταν της τάξης 
του 1x10-7 s-1 βάσει της οποίας εκτιµάται ένας χρόνος ζωής περίπου 4 µηνών. Σε αυτό 
το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρατηρούµενη πτώση είναι 1-2 τάξεις 
µεγέθους µικρότερη της πτώσης που παρατηρείται παρουσία Η2Ο2 η οποία 
παρουσιάζεται στην παράγραφο 4.1.2.1. Η σταθερότητα των διαλυµάτων MSI- και 
MS- περιγράφεται στις ενότητες 4.2.1.1 και 4.2.1.2 . 
 

4.1.2 Οξείδωση του DMSO σε υδατικό ενδιάµεσο παρουσία Η2Ο2 
Στις επόµενες ενότητες (πειράµατα µε φωτόλυση) το Η2Ο2 χρησιµοποιήθηκε ως πηγή 
των ριζών ΟΗ. Κατά συνέπεια κρίθηκε απαραίτητο να µελετηθεί η σταθερότητα των 
υδατικών διαλυµάτων DMSO παρουσία Η2Ο2 (85%, stabilized Peroxid Gmbh). Στις 
ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται σειρές πειραµάτων όπου υδατικά διαλύµατα 
DMSO εξετάζονται παρουσία Η2Ο2 συναρτήσει της θερµοκρασίας, διαφορετικής 
[Η2Ο2] και pH.  
 

4.1.2.1 Οξείδωση υδατικών διαλυµάτων DMSO παρουσία H2O2 συναρτήσει της 
θερµοκρασίας 
Παρασκευάστηκε διάλυµα 2 µΜ DMSO στο οποίο έγινε προσθήκη γνωστής 
ποσότητας Η2Ο2, 0.82 mM. Πριν την προσθήκη Η2Ο2 πραγµατοποιείται ανάλυση 
στον αέριο χρωµατογράφο ώστε να πιστοποιηθεί η αρχική συγκέντρωση του δ/τος. 
Επειδή µε τη χρήση της συγκεκριµένης αναλυτικής µεθόδου η τελική ανίχνευση 
γίνεται µε την αναγωγή του DMSO σε DMS, όλες οι αρχικές µετρήσεις καθώς και οι 
αναλύσεις κατά τη διάρκεια του πειράµατος δίνονται σε ng (DMS)/ml. Αφού το 
δείγµα αναλυθεί, ώστε να είναι γνωστή η αρχική συγκέντρωση, προστίθεται το δ/µα 
Η2Ο2 και διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά πλαστικά φιαλίδια. Το ένα από αυτά 
τοποθετείται σε λουτρό σταθερής θερµοκρασίας στους 30 0C ενώ το δεύτερο στους 4 
0C. Και τα δύο φιαλίδια είναι σκουρόχρωµα και φυλάσσονται στο σκοτάδι ενώ η 
ανάλυση πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (2 φορές την ηµέρα). Στο 
Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται µία από τις σειρές µετρήσεων. Παρατηρείται 
διαφοροποίηση στην κλίση των δύο ευθειών (30 0C και 4 0C) µε την συγκέντρωση 
του DMSO να µειώνεται αισθητά για την θερµοκρασία των 30 0C. Αν µάλιστα η 
κλίση και κατά συνέπεια η σταθερά της αντίδρασης k µε τιµή 2.7x10-6 s-1 συγκριθεί 
µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ενότητας (4.1.1), παρατηρείται ότι ειδικά για 
τους 30 0C η µείωση είναι περίπου µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερη µε την προσθήκη 
Η2Ο2. Στην ακόλουθη ενότητα εξετάζεται η επίδραση της θερµοκρασίας και σε δ/τα 
µε διαφορετικό pH. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMSO ΣΕ Υ∆ΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ      

 87 

MQ+H2O2

0
20

40
60
80

100
120

140
160

0 1 2 3 4 5 6
ηµέρες

ng
 (D

M
S)

/m
l

αρχική συγκέντρωση
30  C

4  C

y = -0.230x
R2 = 0.98

y = -0.036x
R2 = 0.58

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

0 2 4 6

ηµέρες

ln
 C

/C
o

30  C

4  C

0

0

0

0

α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 

Σχήµα 4.1  Επίδραση της θερµοκρασίας σε υδατικό δ/µα DMSO παρουσία Η2Ο2 στους 30 0C και 4 0C. α) 
µεταβολή της συγκέντρωσης συναρτήσει του χρόνου και β) διάγραµµα 1ης τάξης. 

 

4.1.2.2 Οξείδωση υδατικών διαλυµάτων DMSO συναρτήσει διαφορετικής [Η2Ο2], και 
του pH 

Η επόµενη σειρά πειραµάτων πραγµατοποιήθηκε ώστε να διερευνηθεί η 
επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων Η2Ο2 στην σταθερότητα δ/των DMSO. Η 
προετοιµασία και η ανάλυση των πρότυπων διαλυµάτων έγινε µε τον ίδιο τρόπο που 
περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα (4.1.2.1). Η αναλογία συγκεντρώσεων που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν από 3.3x10-3 έως 8.2x10-2 Μ δ/τος Η2Ο2 (σε περίσσεια) και 1-
3 µΜ δ/τος DMSO, συνθήκες δηλαδή ψευδοπρώτης αντίδρασης. Η θερµοκρασία 
ήταν σταθερή στους 30 0C. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2.  

Η κλίση της ευθείας του διαγράµµατος [Η2Ο2] συναρτήσει της σταθεράς της 
ταχύτητας (k, s-1) (Σχήµα 4.3) συντελεί στον υπολογισµό της σταθεράς της ταχύτητας 
της αντίδρασης (αντίδραση δεύτερης τάξης) η οποία είναι της τάξης 4.5x10-5 Μ-1 s-1. 
Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει εξάρτηση από την θερµοκρασία (4 0C, k=5x10-6Μ-1 s-1). 
Λαµβάνοντας υπόψη τα επίπεδα Η2Ο2 στην υγρή κατάσταση, 10-200 µΜ, 
υπολογίζεται η µέση διάρκεια ζωής του DMSO παρουσία Η2Ο2 της τάξης των 3.5-71 
χρόνων. Σύµφωνα µε το παραπάνω αποτέλεσµα η αντίδραση του DMSO µε το Η2Ο2 
στην υγρή κατάσταση δεν είναι σηµαντική στη θαλάσσια τροπόσφαιρα. 
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Σχήµα 4.2  Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων Η2Ο2 σε υδατικά διαλύµατα DMSO στους 30 0C. α) 
µεταβολή της συγκέντρωσης συναρτήσει του χρόνου και β) διάγραµµα 1ης τάξης. 

 
 
 

Σχήµα 4.3  Υπολογισµός της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης (k, M-1 s-1) από την κλίση της 
ευθείας που προκύπτει από τη συσχέτιση Η2Ο2 συναρτήσει των k (s-1).  

 
Αντίστοιχη πειραµατική προσέγγιση εφαρµόστηκε ώστε να µελετηθεί η 

επίδραση του pH στα υδατικά δ/τα DMSO παρουσία σταθερής [Η2Ο2]. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, µελετήθηκε υδατικό δ/µα (8.2x10-2 Μ Η2Ο2, 2 µΜ DMSO) για pH 1-7 σε 
θερµοκρασία 4 και 30 0C. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σηµαντική 
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επίδραση του pH στον ρυθµό της οξείδωσης του DMSO. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να 
αναφερθεί ότι πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονες µετρήσεις µε τη χρήση ιοντικής 
χρωµατογραφίας ώστε να ταυτοποιηθούν τα προϊόντα της αντίδρασης. Το MS- ήταν 
το προϊόν που ανιχνεύτηκε σε ποσοστό έως και 75% σε pH 7 και νερό ΜQ.  

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σχολιασθεί η διαφοροποίηση που παρατηρείται 
µε την τιµή σταθεράς της ταχύτητας (οξείδωση DMSO παρουσία Η2Ο2) που 
αναφέρεται από τον Amels και τους συνεργάτες του (1997). Η τιµή που δίνεται από 
την συγκεκριµένη αναφορά, k=2.7x10-6 Μ-1 s-1 (pH=2, 20 0C), συµφωνεί περισσότερο 
µε την τιµή που λάβαµε για την θερµοκρασία των 4 0C (k=5x10-6Μ-1 s-1) και να 
απέχει από αυτήν που υπολογίστηκε (k=4.5x10-5 Μ-1 s-1) η οποία θεωρούµε ότι θα 
έπρεπε να ληφθεί ως ανώτερο όριο. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ως τελικό προϊόν 
το DMSO2 σε αντίθεση µε τα δικά µας αποτελέσµατα όπου ανιχνεύθηκε MS- το 
οποίο πιθανά να σχηµατίζεται λόγω αποδέσµευσης ριζών ΟΗ στο διάλυµα. Όπως 
αναφέρεται και σε ακόλουθη ενότητα (4.2) η αντίδραση του DMSO µε τις ρίζες ΟΗ 
είναι πολύ πιο γρήγορη και καταλήγει στον σχηµατισµό MS-. 
 
 

4.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΛΥΣΗ 

Στις προηγούµενες ενότητες µελετήθηκε η σταθερότητα δ/των DMSO απουσία και 
παρουσία [Η2Ο2] και συναρτήσει των παραγόντων pH και θερµοκρασίας.  
 
 

Σχήµα 4.4  Συσκευή ακτινοβολίας (φωτόλυσης) των δειγµάτων για την παραγωγή των ριζών από γνωστή 
[Η2Ο2] ή [NaNO3]. 

 
Στην παρούσα ενότητα, µε τον όρο φωτόλυση ουσιαστικά περιγράφεται µια 

σειρά από πειράµατα κατά τα οποία γνωστή [Η2Ο2] χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή ριζών ΟΗ. Για την διεργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε µια ειδική συσκευή 
(Palm και Zetzsch, 1996) η οποία απαρτιζόταν από περιστρεφόµενη κλειστή βάση 
όπου εισάγονταν τα δείγµατα, λάµπα Ξένου (Xe) µε λ>230 nm (µε τη χρήση φίλτρου 
χαλαζία), και λουτρό σταθερής θερµοκρασίας για την διατήρηση των αντιδρώντων 
στους 20 0C. Αναλυτικότερα η διάταξη της συσκευής παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.4. 
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Τα δείγµατα τοποθετούνται σε κυψελίδες χαλαζία και η ειδική βάση επιτρέπει την 
έκθεσή τους µόνο στο µήκος κύµατος που έχει επιλεχθεί. 
 Η φωτόλυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (UV φωτόλυση H2O2) 
χρησιµοποιείται ως πηγή ριζών OH.  
 

H2O2+hv (λ< 10 nm) → 2 OH (4.2.1) 

H2O2+OH → H2O+HO2 (4.2.2) 

HO2+HO2 → H2O2+O2 (4.2.3) 

OH+HO2 → H2O+O2 (4.2.4) 

 
Οι σταθερές για τις αντιδράσεις 4.2.2: 1.7x10-12 cm3 molecule-1 s-1, 4.2.3: 3.9x10-12 
cm3 molecule-1 s-1, 4.2. 4: 1.1x10-10 cm3 molecule-1 s-1 είναι αρκετά µεγάλες ώστε να 
οδηγήσουν στην κατανάλωση των HO2 ριζών που παράγονται στο σύστηµα (De 
Moore et al., 1992). Το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι ότι 
χρησιµοποιείται µήκος κύµατος που δεν αναπαράγει τις τροποσφαιρικές συνθήκες.  
 Εναλλακτικά, σε µια δεύτερη οµάδα πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε η 
φωτόλυση NaNO3 (99%, Fluka) ως πηγή ριζών OH. Σε αυτή την περίπτωση, στην 
συσκευή φωτόλυσης χρησιµοποιείται και το φίλτρο ώστε να προσοµοιωθούν οι 
συνθήκες που επικρατούν στην τροπόσφαιρα και το µήκος κύµατος επιλέγεται στα 
λ>290 nm (χρήση φίλτρου Duran).  
 

NO3
-+hv→ NO2+O- (4.2.5) 

O-+H2O → OH+OH- (4.2.6) 

 
 

Σχήµα 4.5  Πείραµα φωτόλυσης (λ>230 nm) για το σύστηµα DMSO/H2O2/hv. Αρχικές συνθήκες : 
[DMSO] 1.1x10-3 M και [H2O2] 4.1x10-3 M. 
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Την ακτινοβολία των δειγµάτων ακολούθησε η ανάλυση των αντιδρώντων και 

των προϊόντων µε τη χρήση UV φωτόµετρου (Kontron Uvicon 860), αέριας 
χρωµατογραφίας ή/και ιοντικής χρωµατογραφίας για την ανάλυση των MS-, MSI-, 
C6H5COO-, HCOO-, και SO4

2-. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δ/τα 
παρασκευάστηκαν µε τη χρήση νερού MQ (εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
αναφέρεται το pH) εποµένως οι τιµές του pH κυµαίνονται µεταξύ 5 και 6, τιµές που 
βρίσκονται υψηλότερα από το pKa των ενώσεων που αναλύθηκαν :pKa(MSA)=1, 
pKa(MSΙA)=2 (Barcellos da Rosa et al., 2001), καθώς και του βενζοϊκού οξέος 
(pKa=4) (Lide, 1994) που χρησιµοποιήθηκε ως ένωση αναφοράς. Εποµένως όλες οι 
παραπάνω ενώσεις βρίσκονται µε την µορφή ανιόντων και γι’ αυτό τον λόγο στην 
συνέχεια του κειµένου παρουσιάζονται µε τις αντίστοιχες συντµήσεις (MS-, MSI-, 
C6H5COO-). Εν συντοµία, η ανάλυση µε ιοντική χρωµατογραφία πραγµατοποιήθηκε 
µε τη χρήση κολώνας DIONEX (ACS-4) και µεµβράνη καταστολής ASRS-I. Τα 
ιόντα MS-, MSI-, C6H5COO-, και HCOO- ανιχνεύτηκαν µε την χρήση ισοκρατικής 
έκλουσης (ροή 1.0 ml min-1, εκλουτής 0.5 NaHCO3) όπου για τις συγκεκριµένες 
συνθήκες το MSI- διαχωρίζεται πλήρως από το HCOO- . Για την ανάλυση των SO4

2- 

χρησιµοποιήθηκε εκλουτής 1.7 mM NaHCO3/1.8 mM Na2CO3 (C6H5COOH, 99.9% 
Riedel; C6H5COONa, 99% Aldrich; Na2CO3, 99.5% Merck; NaHCO3, 99.5% Merck; 
NaMSA,<98% Aldrich; NaMSIA,>97% Lancaster). 
 
 

Σχήµα 4.6  Το ισοζύγιο µάζας για το σύστηµα DMSO/H2O2/hv για την σύγκριση της κατανάλωσης του 
DMSO και της παραγωγής τόσο των ενδιάµεσων όσο και των τελικών προϊόντων. Για λόγους ευκρίνειας 
χρησιµοποιείται η απόλυτη τιµή της µεταβολής του DMSO. 

 
Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν σε ένα από τα συστήµατα που µελετήθηκαν 

µε την παραπάνω διεργασία παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.5. Για το σύστηµα 
DMSO/H2O2/hv (αρχικές συνθήκες: [DMSO] 1.1x10-3 M και [H2O2] 4.1x10-3 M) 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση τόσο των αντιδρώντων όσο και των προϊόντων. Όπως 
φαίνεται και από το σχήµα, η µείωση του DMSO συνοδεύεται από την ταυτόχρονη 
σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του MSI- µέχρι ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Μετά το σύντοµο αυτό διάστηµα η συγκέντρωση του MSI- µειώνεται ενώ 
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παρατηρείται η αντίστοιχη σταδιακή αύξηση του MS-. Η παραγωγή των SO4
2- 

παρατηρήθηκε να είναι µικρής σηµασίας αντιστοιχώντας µόνο στο 3-4% του 
συνολικού S που αντέδρασε. Το ισοζύγιο µάζας στο συγκεκριµένο σύστηµα (Σχήµα 
4.6) υποδεικνύει ότι οι ενώσεις MS-, MSI- και SO4

2- αντιστοιχούν στο 97±7% του 
συνολικού S.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, υπήρξε η αρχική εκτίµηση ότι η 
οξείδωση του DMSO σε υδατικά διαλύµατα ακολουθεί την πορεία που 
παρουσιάζεται στον προτεινόµενο µηχανισµό (Σχήµα 4.7). Το DMSO, έχοντας το 
άτοµο S στο κέντρο µιας πυραµιδικής δοµής και ελεύθερο ζεύγος ηλεκτρονίων στη 
µία γωνία δέχεται εύκολα ηλεκτρονιόφυλλη επίθεση από την ρίζα ΟΗ. Η ανίχνευση 
του HCOOΗ στο συγκεκριµένο σύστηµα (το οποίο διαδέχεται το σχηµατισµό του 
MSI-) αποτελεί ένδειξη της αποδέσµευσης CH3 κατά τον σχηµατισµό του ενδιάµεσου 
MSI-. 
 

(CH3)2SO+OH → CH3S(O)OH +•CH3 

CH3S(O)OH+OH → 

CH3S•(O)(OH)2(+O2) → CH3S (O)2
 •OH +•HO2 

CH3S (O)2
 •OH+OH → H2SO4+•CH3 

 
 

Σχήµα 4.7  Προτεινόµενος µηχανισµός της αντίδρασης οξείδωσης του DMSO από ρίζες ΟΗ. 

 
Ακολούθως, το MSI- οξειδώνεται (δευτερογενείς αντιδράσεις, MSI-+OH) 

ώστε το τελικό προϊόν της αντίδρασης να είναι το MS- σε συµφωνία και µε τις 
υπάρχουσες αναφορές (Babbs and Griffin, 1989; Steiner and Babbs, 1990). Ο 
σχηµατισµός δε των SO4

2- θα µπορούσε να αποδοθεί στην περαιτέρω αντίδραση του 
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MS- µε τις ΟΗ ρίζες αλλά όπως αναφέρεται και από µελέτες η αντίδραση αυτή 
εκτιµάται να είναι 50–100 φορές πιο αργή από την αντίδραση DMSO+OH.  

Για να εξετασθεί λοιπόν η ορθότητα της πρότασης αυτής, δηλαδή αν η 
οξείδωση του DMSO πραγµατοποιείται µέσω του σχηµατισµού του ενδιάµεσου 
προϊόντος MSI-, µια σειρά από πειράµατα ακτινοβολίας (φωτόλυση), 
πραγµατοποιήθηκαν ούτως ώστε αρχικά να µελετηθεί η τύχη του MSI- σε υδατικά 
διαλύµατα παρουσία [Η2Ο2]. Τα πειράµατα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 

4.2.1 Πειράµατα ακτινοβολίας (φωτόλυσης) του MSI- 
Αρχικά ελέγχθηκε η σταθερότητα δ/των MSI- σε υδατικό ενδιάµεσο χωρίς την 
προσθήκη Η2Ο2. Οι συνθήκες αυτές περιγράφονται µε την σύντµηση MSI-

/H2O/απουσία φωτός, και µε αυτόν τον τρόπο θα περιγράφονται στη συνέχεια και τα 
υπόλοιπα συστήµατα.  
 

4.2.1.1 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O/απουσία φωτός 
Τα πρότυπα διαλύµατα MSI- 

τοποθετήθηκαν σε κυψελίδες και 
φυλάχτηκαν σε σκοτεινό µέρος. Ανά 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα µία 
από τις κυψελίδες αποµακρύνονταν 
ώστε να γίνει η µέτρηση (UV 
φασµατοφωτόµετρο). Οι µετρήσεις 
αυτές πραγµατοποιήθηκαν για περίοδο 
16 h (Σχήµα 4.8). Η συγκέντρωση του 
MSI- παραµένει σταθερή και το 
αποτέλεσµα αυτό ουσιαστικά αποκλείει 
την εµφάνιση δευτερογενών 
αντιδράσεων στο υδατικό ενδιάµεσο για 
το υπό µελέτη σύστηµα. Το ίδιο 
ανώτερο όριο 1x10-7 s-1 (όπως και στην 
περίπτωση του DMSO, παράγραφος 
4.1.1) λαµβάνεται υπόψη και στην 
περίπτωση των σκοτεινών αντιδράσεων 
του MSI- σε υδατικά διαλύµατα. Στη 

συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να µελετηθεί το ίδιο σύστηµα µε προσθήκη Η2Ο2 
απουσία φωτός.  
 

4.2.1.2 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/απουσία φωτός, καθώς και του 
συστήµατος MS-/H2O2/απουσία φωτός 
Κατά τον ίδιο τρόπο µε την προηγούµενη παράγραφο παρασκευάστηκε το πρότυπο 
δ/µα συγκεντρώσεων [NaMSIA]=7x10-4 Μ και [Η2Ο2]=1.1x10-3 Μ. Τα δείγµατα 
φυλάσσονταν στο σκοτάδι και σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα γινόταν 
µετρήσεις µε το φασµατοφωτόµετρο. Ο σκοπός της συγκεκριµένης σειράς 
πειραµάτων ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο η παρουσία Η2Ο2 µπορεί να εκκινήσει 

 

Σχήµα 4.8  Η απορρόφηση του συστήµατος MSI-

/H2O/απουσία φωτός, συναρτήσει του χρόνου για 
τρία διαφορετικά µήκη κύµατος (205, 215 και 225 
nm) µε [ΝαMSIΑ]=7Ε-04 Μ, λ>230 nm.  
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την µείωση της συγκέντρωσης του MSI- ακόµα και στα δείγµατα που φυλάσσονται 
στο σκοτάδι. Μια µικρή πτώση παρατηρήθηκε συναρτήσει του χρόνου από την οποία 
υπολογίστηκε η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης της τάξεως 
(1.2±0.2)x10-2 Μ-1 s-1. Το MS- ταυτοποιήθηκε ως το µοναδικό προϊόν της αντίδρασης 
µε απόδοση παραπλήσια της µονάδας. Για το MS- µελετήθηκε η επίδραση της 
παρουσίας Η2Ο2 απουσία φωτός κατά τη διάρκεια µίας βδοµάδας όπου δεν 
παρατηρήθηκε ιδιαίτερη µείωση. Χρησιµοποιώντας περίπου τις ίδιες αρχικές 
συγκεντρώσεις, [NaMSA]=7x10-4 Μ και [Η2Ο2]=4x10-3 Μ, η µέγιστη τιµή που 
υπολογίστηκε (µε ποσοστό 5% απόκλισης στον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του 
MS-) ήταν k<1x10-5 Μ-1 s-1.  

Αφού έγινε η παραπάνω διερεύνηση, των σκοτεινών αντιδράσεων του MSI-, 
επόµενος στόχος ήταν η µελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/hv.  
 

4.2.1.3 Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/hv 
 
       α)                                                               β) 

Σχήµα 4.9  Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/hv. α) Καταγραφή της µεταβολής των συγκεντρώσεων 
(κατανάλωση αντιδρώντος MSI- και παραγωγή του τελικού προϊόντος MS-) συναρτήσει του χρόνου. β) 
∆ιάγραµµα 1ης τάξης  για τον προσδιορισµό των k για τις ενώσεις MSI- και MS-. Συνθήκες πειράµατος: 
[NaMSIΑ]=7x10-4 Μ, [Η2Ο2]=1.1x10-3 Μ, λ>230 nm. 

 
Τα δείγµατα επεξεργάστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται σε 

προηγούµενη παράγραφο µε συνθήκες πειράµατος: [NaMSIΑ]=7x10-4 Μ, 
[Η2Ο2]=1.1x10-3 Μ, λ>230 nm. Για την ανάλυσή τους χρησιµοποιήθηκαν 
ταυτοχρόνως UV φασµατοφωτόµετρο (καταγραφή της µείωσης του MSI-) και ιοντική 
χρωµατογραφία (καταγραφή συγκεντρώσεων MSI- και MS-). Τα αποτελέσµατα 
(Σχήµα 4.9) υποδεικνύουν όπως και στην ενότητα 4.2 (µελέτη συστήµατος 
DMSO/H2O2/hv) ότι το τελικό προϊόν της οξείδωσης του MSI- σε υδατικά διαλύµατα 
παρουσία ριζών OH είναι το MS- . Επαληθεύεται λοιπόν το δεύτερο µέρος της 
αρχικής υπόθεσης (ενότητα 4.2) ότι το MS- είναι το κύριο προϊόν και µάλιστα σε 
στοιχειοµετρία σχεδόν 1:1 µια και η απόδοση της αντίδρασης φτάνει στο 109±6%. 
Από το διάγραµµα 1ης τάξης συναρτήσει του χρόνου (Σχήµα 4.9, β) προκύπτει ότι 
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k=2.4x10-3 s-1 και τ=1.7 min. Σε σχέση µε τα συστήµατα που εξετάστηκαν στις 
προηγούµενες παραγράφους η πτώση της συγκέντρωσης του MSI- είναι πολύ πιο 
γρήγορη: 80 φορές γρηγορότερη από ότι στο σύστηµα MSI-/H2O/hv, (Πίνακας 4.2) 
και 1000 φορές γρηγορότερη από ότι στο σύστηµα MSI-/H2O2/απουσία φωτός, 
επαληθεύοντας ότι η αντίδραση υπό συνθήκες χωρίς φως είναι µικρής σηµασίας και 
ότι η πτώση του MSI-  οφείλεται κυρίως στην αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ. 
Ακολούθησε η µελέτη του ίδιου συστήµατος αλλά µε την προσθήκη NaNO3 ως 
εναλλακτική πηγή ριζών OH.  
 

4.2.1.4 Μελέτη του συστήµατος MSI-/NaNO3/hv 
Η διαδικασία που εφαρµόστηκε ήταν η ίδια µε αυτή που αναφέρεται στις 
προηγούµενες παραγράφους µε τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση 
χρησιµοποιήθηκε το φίλτρο Duran (παράγραφος 4.2). Οι αρχικές συνθήκες του 
πειράµατος ήταν [ΝαMSIΑ]=5x10-4 Μ, [NaNO3]=1x10-3 Μ, λ>290 nm. Και σε αυτή 
την περίπτωση (Σχήµα 4.10), η φωτοοξείδωση του MSI- καταλήγει στον σχηµατισµό 
του ίδιου τελικού προϊόντος, MS-, µε απόδοση 101±7%, σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα του συστήµατος MSI-/H2O2/hv όπου οι πηγή των ριζών OH είναι 
διαφορετική. Από το διάγραµµα 1ης τάξης συναρτήσει του χρόνου υπολογίζεται ότι 
k=3.9x10-5 s-1.  
 
    α)                                                             β) 

Σχήµα 4.10  Μελέτη του συστήµατος MSI-/NaNO3/hv. α) Καταγραφή της µεταβολής των συγκεντρώσεων 
(κατανάλωση αντιδρώντος MSI- και παραγωγή του τελικού προϊόντος MS-) συναρτήσει του χρόνου β) 
∆ιάγραµµα 1ης τάξης για τον προσδιορισµό των k για τις ενώσεις MSI- και MS-. Συνθήκες πειράµατος: 
[NaMSIΑ]=5x10-4 Μ, [NaNO3]=1x10-3 Μ, λ>290 nm. 

 
Με την µελέτη των δύο αυτών συστηµάτων (παράγραφοι 4.2.1.3 και 4.2.1.4) 

διερευνήθηκε η αντίδραση του MSI- µε τις ρίζες ΟΗ και µάλιστα για δύο 
διαφορετικές πηγές των συγκεκριµένων ριζών. Στόχος της διερεύνησης αυτής ήταν 
να επαληθευτεί ότι το τελικό προϊόν της αντίδρασης είναι το MS-, αποτέλεσµα το 
οποίο συµβαδίζει µε τον προτεινόµενο µηχανισµό της παραγράφου 4.2. Σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, η απόδοση του MS- από την αντίδραση MSI-+OH είναι ίση της 
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µονάδας. Στην συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να προσδιορισθεί η τιµή της σταθεράς 
της ταχύτητας για την συγκεκριµένη αντίδραση. 
 

4.2.2 Καθορισµός της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης MSI-+OH 
Παραµένοντας στο δεύτερο κοµµάτι της αρχικής υπόθεσης (Σχήµα 4.7), αφού 
πιστοποιήθηκε ότι η οξείδωση του MSI- παρουσία ριζών OH έχει ως προϊόν το MS-, 
το επόµενο βήµα ήταν να προσδιοριστεί η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης 
MSI-+OH, k2. Από τα πειράµατα της προηγούµενης ενότητας (πειράµατα φωτόλυσης 
υδατικών δ/των MSI- παρουσία ριζών OH, 4.2.1.3) παρατηρείται η µείωση του 
αντιδρώντος αλλά δεν προσδιορίζεται ποσοτικά η συγκέντρωση των ριζών OH στο 
δ/µα κατά τη διάρκεια της φωτόλυσης. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε µια 
καινούρια σειρά πειραµάτων µε την προσθήκη ρυθµιστικού δ/τος βενζοϊκού οξέος 
στο σύστηµα MSI-/H2O2/hv. Το σύστηµα αυτό θα αναφέρεται µε την αντίστοιχη 
συντοµογραφία MSI-/H2O2/C6H5COO-–Na2CO3/hv. Η σταθερά της ταχύτητας της 
αντίδρασης του βενζοϊκού ιόντος µε τις ρίζες OH σε υδατικό ενδιάµεσο είναι γνωστή, 
kC6H5COO-=5.9x109 Μ-1 s-1 (Ross et al., 1992). Από την κλίση της µείωσης του 
βενζοϊκού ιόντος µπορεί να εκτιµηθεί η τάξη µεγέθους της συγκέντρωσης των ριζών 
OH στο υπό φωτόλυση σύστηµα. Οι αρχικές συνθήκες του πειράµατος ήταν : 
[NaMSIA]=2x10-4 Μ, [Η2Ο2]=4.18x10-3 Μ, [C6H5COOH]=6x10-4 Μ, 
[Na2CO3]=5x10-4 Μ, λ>230 nm.  
 
 
     α)                                               β)  

Σχήµα 4.11  Μελέτη του συστήµατος MSI-/H2O2/C6H5COOH–Na2CO3/hv. α) Καταγραφή της µεταβολής 
των συγκεντρώσεων (κατανάλωση αντιδρώντος MSI-, βενζοϊκού οξέος και παραγωγή του τελικού 
προϊόντος MS-) συναρτήσει του χρόνου β) ∆ιάγραµµα 1ης τάξης  για τον προσδιορισµό των k για τις 
ενώσεις MSI- και MS- και βενζοϊκού οξέος. Συνθήκες πειράµατος: [NaMSIA]=2x10-4 Μ, 
[Η2Ο2]=4.18x10-3 Μ, [C6H5COOH]=6x10-4 Μ, [Na2CO3]=5x10-4 Μ, λ>230 nm. 

 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.11. Από το λόγο των κλίσεων 

C6H5COO-/MSI- µπορεί να υπολογιστεί η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης 
MSI-+OH. Η τιµή που προκύπτει είναι (Σχήµα 4.7)  
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k2=kMSI-+OH=(1.2±0.2)x1010 Μ-1 s-1 

 
Η τιµή αυτή είναι διπλάσια αυτής που αναφέρεται από τους Sehested και Holcman 
(1996), (6.2±0.7)x109 Μ-1 s-1. Για τον υπολογισµό αυτό στη συγκεκριµένη µελέτη 
συµπεριλαµβάνεται η σταθερά της αυτοκατάλυσης του MSI-. Στην περίπτωση των 
αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας τόσο η απευθείας φωτόλυση του MSI- (3x10-

5 s-1, Πίνακας 4.2) όσο και οι σκοτεινές αντιδράσεις µε Η2Ο2 (5x10-5 s-1, Πίνακας 4.2) 
έχουν ελάχιστη επίδραση σε σχέση µε την πτώση του MSI- (10-3 s-1).  
 

4.2.3 Υπολογισµός της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης DMSO+OH 
Βάσει των προηγούµενων αποτελεσµάτων ήταν δυνατό να υπολογιστεί και η σταθερά 
της ταχύτητας της αντίδρασης DMSO+OH, k1 (Σχήµα 4.7). Αυτό έγινε µε δύο 
τρόπους: 
I. Με την χρήση υπολογιστικής προσοµοίωσης για την κατανοµή των προϊόντων 

(MS- και MSI-) της αντίδρασης DMSO+OH. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
παραγράφου 4.2.2 µε k2=kMSI-+OH=1.2x1010 Μ-1 s-1, η καλύτερη προσαρµογή 
µεταξύ της κατανοµής προϊόντων και αντιδρώντων λαµβάνεται για τον λόγο 
k2/k1=0.35±0.1 και κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι  

 

k1=kDMSO+OH=(4.2±1.2)x109 Μ-1 s-1. 

 
II. Σε µία δεύτερη προσπάθεια προσδιορισµού της k1 χρησιµοποιήθηκε το 

σύστηµα DMSO/NaNO3/C6H5COOH/hv όπου η σταθερά της ταχύτητας 
υπολογίστηκε σε σχέση µε την παρατηρούµενη πτώση του βενζοϊκού. Η 
φωτόλυση του NaNO3 σε λ>290 nm χρησιµοποιήθηκε ως πηγή ριζών ΟΗ ενώ οι 
ενώσεις DMSO, MS-, MSI- και C6H5COO- αναλύθηκαν µε την χρήση LC-MS 
(Bardouki et al., 2002). Από την σχετική κλίση των ενώσεων MSI- και C6H5COO- 
(kΜSΙ-+OH/kC6H5COO-+OH) η σταθερά της ταχύτητας kDMSO+OH υπολογίστηκε να είναι 
(4.8±1)x109 Μ-1 s-1 τιµή που βρίσκεται αρκετά κοντά σε αυτή που προκύπτει από 
το σύστηµα DMSO/H2O2/hv.  

Και από τις δύο προσεγγίσεις προκύπτουν τιµές που βρίσκονται σε συµφωνία µε την 
τιµή που αναφέρεται από τον Milne (1989) και ο οποίος υπολογίζει την τιµή 5.4x109 
Μ-1 s-1. 
 
 
 Στον Πίνακα 4.2 συνοψίζονται τα πειράµατα που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούµενες παραγράφους. Στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση 
αποτελεσµάτων που αφορούν την διερεύνηση κάποιων δευτερευόντων αντιδράσεων. 
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Πίνακας 4.2  Σύνοψη των πειραµάτων και των αποτελεσµάτων. 

Συνθήκες Τεχνικές Προϊόν, Απόδοση k (s-1) k (M-1s-1) 

MSI-/H2O/hv UV, IC MS- (95±1%) 3x10-5  

MSI-/H2O2/απουσία φωτός IC   1.2x10-2 

MS-/H2O2/απουσία φωτός UV   <1x10-5 

MSI-/H2O2/C6H5COO-/hv UV, IC MS- (109±6%)  1.2x1010 

DMSO/H2O/απουσία φωτός GC  1x10-7  

DMSO/H2O2/απουσία φωτός GC, IC MS- (60±10%)  0.5-4.5x10-5 

DMSO/H2O2/hv GC, IC MS- (97±7%)  4.2x109 

DMSO/NaNO3/C6H5COO-/hv LC/MS   4.8x109 

 

4.2.4 ∆ιερεύνηση άλλων αντιδράσεων 
4.2.4.1 Μελέτη του συστήµατος MS-/Η2Ο2/ hv 
Η πορεία του MS- παρουσία Η2Ο2 υπό ακτινοβολία, επίσης εξετάστηκε µε την ίδια 
διαδικασία που έχει περιγραφεί για τα προηγούµενα πειράµατα. Οι αρχικές συνθήκες 
του πειράµατος ήταν: [NaMSA]=8x10-4 Μ, [Η2Ο2]=3.8x10-3 Μ, λ>290 nm. Όπως 
παρατηρείται και στο Σχήµα 4.12, η συγκέντρωση του MS- µειώνεται µε τον 
ταυτόχρονο σχηµατισµό SO4

2- µέχρι ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (περίπου 2 
ηµέρες), ενώ στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις και των δύο ενώσεων παραµένουν 
σταθερές στα ίδια επίπεδα. Για το διάγραµµα 1ης τάξης προκύπτει k=2.5x10-6 s-1. Αν 
και η αντίδραση είναι αργή (τ~5 ηµέρες), ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχηµατισµός 
SO4

2- σε απόδοση παραπλήσιας της µονάδας. Το αποτέλεσµα αυτό συµβαδίζει µε την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία (Milne et al., 1989) όπου αναφέρεται ότι το MS- δύναται να 
αντιδράσει µε τις ρίζες ΟΗ προς τον σχηµατισµό SO4

2- αλλά η αντίδραση αυτή 
αναµένεται να είναι πολύ πιο αργή σε σχέση µε την αντίδραση DMSO+ΟΗ. Ο Milne 
et al. (1989) για pH=2 δίνει την τιµή 5.4x107 M-1 s-1. Η τιµή αυτή όντως βρίσκεται σε 
χαµηλότερα επίπεδα από την τιµή 4.2x109 M-1 s-1 της αντίδρασης DMSO+ΟΗ που 
υπολογίστηκε στην παρούσα εργασία (ενότητα 4.2.3). Σύµφωνα µε την τιµή που 
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υπολογίστηκε στην παρούσα παράγραφο (k=2.5x10-6 s-1) και µε µια συγκέντρωση 
ΟΗ=5x10-14 Μ (Πίνακας 4.6) υπολογίζεται η τιµή 5x107 M-1 s-1 η οποία δεν απέχει 
από την τιµή του Milne et al. (1989). Η πιο πρόσφατη αναφορά του Zhou et al. (2003) 
δίνει και την χαµηλότερη τιµή της τάξης του 1.19x107 M-1 s-1.  
 

  α)                                                                    β) 

 

Σχήµα 4.12  Μελέτη του συστήµατος MS-/H2O2/hv. α) Καταγραφή της µεταβολής των συγκεντρώσεων 
(κατανάλωση αντιδρώντος MS- και παραγωγή του SO4

2-) συναρτήσει του χρόνου β) ∆ιάγραµµα 1ης τάξης  για 
τον προσδιορισµό των k για τις ενώσεις MS- και SO4

2-για το χρονικό διάστηµα που παρατηρείται πτώση του 
MS-. Συνθήκες πειράµατος: [NaMSA]=8x10-4 Μ, [Η2Ο2]=3.8x10-3 Μ, λ>290 nm. 

 
 

Πίνακας 4.3  Σταθερές της αντίδρασης MS-+OH από την βιβλιογραφία. 

k (107 M-1 s-1) αναφορά  

1.25 Olson και Fessenden, 1992 

136 Lind και Eriksen, 1975 

5.4 Milne et al., 1989 

1.19 Zhu et al., 2003 

5 ενότητα 4.2.4.1 
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4.2.4.2 Μελέτη του συστήµατος DMSO2/Η2Ο2/hv 
Η πορεία του DMSO2 επίσης διερευνήθηκε µια και η συγκεκριµένη ένωση 
αναφερόταν κυρίως από παλαιότερες µελέτες ως ένα από τα βασικά προϊόντα της 
οξείδωσης του DMSO (αέρια κατάσταση). Οι πειραµατικές συνθήκες που 
εφαρµόστηκαν ήταν οι ίδιες µε τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ενώ 
παρακολουθήθηκε ο σχηµατισµός των προϊόντων της αντίδρασης. Οι αρχικές 
συνθήκες του πειράµατος ήταν: [DMSO2]=8x10-4 Μ, [Η2Ο2]=3.8x10-3 Μ, λ>290 nm. 
Τα αποτελέσµατα εµφανίζουν το MS- ως το κύριο προϊόν το οποίο όµως αντιδρώντας 
µε τις ρίζες ΟΗ οδηγεί στον σχηµατισµό SO4

2- (Σχήµα 4.13) ενώ το αποτέλεσµα αυτό 
επιβεβαιώνεται και από την παρουσία HCOO- στα δείγµατα που αναλύθηκαν.  
 

 

Πίνακας 4.4  Σταθερές της αντίδρασης DMSO2+OH από την βιβλιογραφία. 

k (109 M-1 s-1) αναφορά και συνθήκες 

0.029 
Milne et al. (1989) 

pH=4-5 

0.53 
Zetzsch, 2001 

υδατικά δ/τα και δ/τα µε συγκέντρωση άλατος 4.7 g/l 

0.16 
Zetzsch, 2001 

συγκέντρωση άλατος 43 g/l 

0.0168 Zhu et al., 2003 

0.046-0.26 ενότητα 4.2.4.2 

 
 

 

Σχήµα 4.13  Μελέτη του συστήµατος DMSO2/H2O2/hv και καταγραφή της µεταβολής των 
συγκεντρώσεων των προϊόντων (MS- και του SO4

2-) συναρτήσει του χρόνου. Συνθήκες πειράµατος: 
[DMSO2]=8x10-4 Μ, [Η2Ο2]=3.8x10-3 Μ, λ>290 nm. 
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Από την κλίση των ενώσεων MS- και SO4
2- υπολογίζεται ότι k(MS-)=1.3x10-5  

s-1 και k(SO42-)=2.2x10-6 s-1. Για ΟΗ=5x10-14 Μ µπορεί να γίνει µια πρώτη εκτίµηση 
ότι k=0.046 έως 0.26x109 M-1 s-1. Οι τιµές αυτές βρίσκονται στο εύρος των τιµών που 
προτείνονται από την βιβλιογραφία, Πίνακας 4.4, µε την τιµή που προτείνεται από 
τον Zhou et al. (2003) να είναι η χαµηλότερη. Η πρώτη αυτή εκτίµηση που προκύπτει 
για τις σταθερές τόσο του DMSO2 όσο και του MS- (ενότητα 4.2.4.1) µας δίνει την 
ένδειξη ότι οι συγκεκριµένες αντιδράσεις είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο αργές από 
τις αντίστοιχες των ενώσεων DMSO και MSI-.  
 

4.2.4.3 Μελέτη του συστήµατος DMSO/Ο3. 
 
                     α)                                                       β) 
 

Σχήµα 4.14  Μελέτη του συστήµατος DMSO/Ο3. α) Καταγραφή της µεταβολής των συγκεντρώσεων για 
πρότυπο διάλυµα 5.2x10-4 Μ συναρτήσει του χρόνου β) ∆ιάγραµµα 1ης τάξης  για τον προσδιορισµό των 
k(s-1). 

 

 

             α)                                                                 β) 

Σχήµα 4.15  Υπολογισµός της σταθεράς της αντίδρασης (Μ-1s-1) από την κλίση της ευθείας που 
προκύπτει από τη συσχέτιση DMSO συναρτήσει του k(s-1) α) µετρήσεις UV β) µετρήσεις stop flow. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.2.3. το DMS αντιδρά µε το Ο3 στην 
υδατική φάση µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό DMSO (Gershenzon et al., 2001). 
Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσίαζε και η διερεύνηση της αντίδρασης DMSO+O3 στην 
υδατική φάση. Πρότυπα διαλύµατα DMSO παρασκευάστηκαν µέσα από τα οποία 
διαβιβάστηκε αέριο Ο3 και στη συνέχεια παρατηρήθηκε η πτώση των συγκεντρώσεων 
µε τη χρήση UV φασµατοφωτόµετρου στα 260 nm (Σχήµα 4.15). Κάθε πείραµα 
επαληθεύθηκε δύο ή τρεις φορές. Από την πτώση των απορροφήσεων υπολογίστηκαν 
οι σταθερές k (s-1) ενώ από την συσχέτιση τους µε τις συγκεντρώσεις των πρότυπων 
διαλυµάτων έγινε µια πρώτη εκτίµηση της σταθεράς της αντίδρασης DMSO+Ο3 σε 
υδατικά διαλύµατα (Σχήµα 4.15).  

Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη συσχέτιση υπολογίστηκε η σταθερά της 
τάξεως του 10.85 M-1 s-1 τιµή µεγαλύτερη από τις τιµές που δίνουν οι Gershenzon et 
al. (4.3 M-1 s-1, 2001) και οι Lee και Zhu (5.7 M-1 s-1, 1994). Παρόλα αυτά η 
εφαρµογή µιας δεύτερης τεχνικής (stop flow) έδωσε αρκετά χαµηλότερη τιµή 0.80 M-

1 s-1. Παρά την ασυµφωνία αυτή, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 4.6, η 
σηµαντικότερη πληροφορία που προκύπτει είναι ότι η αντίδραση DMSO+O3 δεν 
είναι σηµαντική για τις ατµοσφαιρικές συνθήκες. 
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4.2.5 Συµµετοχή στις ατµοσφαιρικές διεργασίες των αντιδράσεων των DMSO, MSI- και 
MS- στην υδατική φάση. 
 

 

 πυρηνοποίηση/ ανάπτυξη/ σχηµατισµός συννέφων 

DMS ⇒ DMSO ⇒ MSIA ⇒ MSA  ⇒ H2SO4 
υδατική κατάσταση 

(+O3) (+OH, O3, H2O2)  

 
Είναι γνωστό ότι η φωτοοξείδωση του DMS στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης 

παράγει προϊόντα όπως το SO2, το MSA και το H2SO4. Στον περίπλοκο αυτό κύκλο 

 

Σχήµα 4.16  Απεικόνιση της οξείδωσης του DMS και της µεταφοράς της ίδιας ένωσης και ορισµένων 
προϊόντων οξείδωσης της στις σταγόνες νερού. 
∆ιεργασίες 
1:Περιληπτική περιγραφή της οξείδωσης του DMS στην αέρια κατάσταση προς την παραγωγή H2SO4 
στην ατµόσφαιρα. Περιλαµβάνονται και άλλα προϊόντα όπως π.χ. το DMSO, MSIA, MSA, DMSO2. Οι 
ενώσεις αυτές µπορούν να απορροφηθούν στα σταγονίδια της ατµόσφαιρας. 2: παράδειγµα κατανοµής 
µεγέθους των ατµοσφαιρικών σταγονιδίων. 3: ανταλλαγή/ισορροπία µεταξύ αέριας και υδατικής 
κατάστασης. Με την εισαγωγή των ενώσεων στη σταγόνα συµµετέχουν σε µία διαφορετική χηµική 
διαδοχή αντιδράσεων όπως φαίνεται στο 4. 
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διεργασιών, το DMSO και το MSIA είναι ενδιάµεσα που συναντώνται στην αέρια 
κατάσταση αλλά λόγω των ιδιοτήτων τους (ιδιαίτερα διαλυτά) συµµετέχουν ή/και 
σχηµατίζονται και στις οξειδωτικές διεργασίες της υδατικής κατάστασης.  

Στον Πίνακα 4.5 συνοψίζονται οι αντιδράσεις των παραπάνω ενώσεων στην 
υδατική φάση, ενώ ταυτόχρονα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της παρούσας 
ενότητας µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
 

Πίνακας 4.5  Σύνοψη των αντιδράσεων των DMS, DMSO, MSIA και MSA στην υδατική φάση. 

Αντίδραση Προϊόντα 
k (M-1s-1) 
295±2 K 

Αναφορά 

OH + DMS → DMSO, MS- 1.9 x 1010 Bonifacic et al., 1975 

O3 + DMS → DMSO 6.1 - 8.6 x 108 
Lee και Zhou, 1994 

Gershenzon et al., 2001 

H2O2 + DMS → DMSO 1.4 - 8.1 x 10-2* Adewuyi και Garmichael, 1986 

ROOH + DMS → DMSO 310 - 4780** Amels et al., 1997 

 5.4 x 109 Milne et al., 1989 

 7 x 109 Veltwisch et al., 1980 

 6.34 x 109 Zhu et al., 2003 
OH + DMSO → 

MSI- 4.5 x 109 Bardouki et al., 2002 

O3 + DMSO → DMSO2 4.3 - 5.7 
Lee και Zhou, 1994 

Gershenzon et al., 2001 

H2O2 + DMSO → DMSO2 0.5 - 4.5 x 10-5 
Amels et al., 1997 

Bardouki et al., 2002 

ROOH + DMSO → DMSO2 2.7 - 3.4 x 10-3** Amels et al., 1997 

OH + MSI- → MS- 1.2 x 1010 Bardouki et al., 2002 

H2O2 + MSI- → MS- 1.2 x 10-2 Bardouki et al., 2002 

SO4
2- 4.7 x 107 Milne et al., 1989 

OH + MS- → 
 1.19 x 107 Zhu et al., 2003 

H2O2 + MS- →  <1x10-5 Bardouki et al., 2002 

* εξάρτηση από το pH 

** ανάλογα τα ROOH 
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Πίνακας 4.6  Χρόνος ζωής των ενώσεων DMSO και MSIA στην ατµόσφαιρα όπως προκύπτει από 
της αντιδράσεις στην αέρια και υγρή κατάσταση. 

Αντίδραση 
k (298 K) M-1 s-1 

ή cm3 molecules-1 s-1 
Συγκέντρωση 

(M ή molecules cm-3) 
Χρόνος 
ζωής (τ) 

H2O2+MSI-→ MS- (> 95%)  
H2O2+DMSO → MS- (60%) 
H2O2+MS- 

1.2x10-2 (α) 

4.5x10-5 (α) 
< 1x10-5 (α) 

10-200x10-6 (β) 

 

5-96 d 
3.5-70 yr 
> 15 yr 

O3+DMSO → DMSO2 
5.7 (γ) 
0.80(α) 

10.85(α) 
4x10-10 (β) 

13.9 yr 
98 yr 
7.2 yr 

OH+MSI- → MS- (> 95%) 
OH+DMSO → MS- (>95%) 

1.2x1010 (α)  
4.5x109 (δ) 

5-50x10-14 
0.05 – 0.5 h 
0.12-1.2 h 

OH+DMSO → MSIA (>95%) 
Αέρια κατάσταση 

8.7x10-11(ε) 1x106 (ζ) 3.2 h 

(α) παρούσα εργασία  
(β) Jacob (1986), Lelieveld και Crutzen (1991), Herrmann et al.(2000)  
(γ) Lee και Zhu (1994) 
(δ) παρούσα εργασία µέση τιµή (ενότητα 4.2.3) 
(ε) Urbanski et al. (1998) 
(ζ) Krol et al. (1998) 
 

Όπως παρουσιάστηκε και στο κεφάλαιο 2 οι αντιδράσεις στην ετερογενή 
φάση δύνανται να ανταγωνιστούν αυτές της αέριας κατάστασης για τις ενώσεις που 
είναι υδατοδιαλυτές ή για αντιδράσεις µε σταθερές που ενισχύονται στο υδατικό 
ενδιάµεσο. Από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ενότητας οι ενώσεις DMSO, 
MSI- και MS- χαρακτηρίζονται από υψηλές σταθερές Henry και κατατάσσονται σε 
αυτή την κατηγορία. Στον Πίνακα 4.6 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των DMSO και 
MSI- παρουσία H2O2 και OH της παρούσας ενότητας. Για τους υπολογισµούς που 
προκύπτουν αν χρησιµοποιηθούν οι συγκεντρώσεις των H2O2 και OH για την υδατική 
φάση (Jacob, 1986; Lelieveld and Crutzen, 1991; Herrmann et al., 2000) φαίνεται ότι 
η επίδραση του H2O2 µε τις ενώσεις DMSO και MSI- δεν είναι σηµαντική στην 
ατµόσφαιρα. Αντιθέτως, οι χρόνοι ζωής που προκύπτουν για τις ίδιες ενώσεις για την 
αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ είναι σύντοµοι και κυµαίνονται από λίγα λεπτά έως µία 
ώρα. Ειδικότερα για το DMSO, η αντίδραση στην υδατική φάση φαίνεται να κατέχει 
εξίσου ή/και πιο σηµαντικό ρόλο µε την αντίστοιχη στην αέρια κατάσταση. Επίσης η 
οξείδωση και των δύο ενώσεων (DMSO και MSI-) καταλήγει στον σχηµατισµό του 
MS-, γεγονός που προσθέτει επιπλέον δεδοµένα στην µεταβολή του λόγου MS-/nss-
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SO4
2 . Αρκετές µελέτες αναφέρουν ότι ο λόγος αυτός αυξάνεται για χαµηλές 

θερµοκρασίες (Arsene et al., 1999; Hynes et al., 1986). Η παραγωγή του DMSO 
ευνοείται σε χαµηλότερες θερµοκρασιακές συνθήκες εποµένως, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα των αντιδράσεων του σε υδατικό ενδιάµεσο, ένα µέρος της παραγωγής 
του MS- θα µπορούσε να εξηγηθεί από την παραγωγή της ένωσης µέσω ετερογενών 
αντιδράσεων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν, και από µια δεύτερη 
σκοπιά, την σπουδαιότητα της ετερογενούς χηµείας στην πορεία των συγκεκριµένων 
ενώσεων. 
 

Πίνακας 4.7  Εκτίµηση του χρόνου ζωής για το DMSO για τις τρεις διαφορετικές διεργασίες: α) 
κατανάλωση στην αέρια κατάσταση από τις ρίζες OH, NO3, και Cl β) προσρόφηση σε ετερογενείς 
επιφάνειες για αποµακρυσµένες τροποσφαιρικές συνθήκες και γ) κατανάλωση στην υδατική 
φάση από την αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ. 

διεργασία αντίδραση 
συγκέντρωση 

ριζών 
τDMSO (h) αναφορά 

OH(g) + DMSO(g) 1x106 cm-3 α 3–5 ε, ζ, η,  

NO3(g) + DMSO(g) 7x106 cm-3 β 72–240 ε, η  

Α)  

αέρια κατάσταση 

(οµογενείς 

αντιδράσεις) Cl(g) + DMSO(g) 5x103 cm-3 γ 730 ε, η  

Β)  

προσρόφηση σε 

ετερογενείς 

επιφάνειες 

DMSO(g) → DMSO(aq)
1  4 

Berresheim et al., 
1998 

OH(aq) + DMSO(aq)
2 6x10-13 M δ 

0.07 
0.1 

 

Τ=300 0Κ 
Τ=275 0Κ 

Zhu et al., 2003 
Γ)  

υδατική κατάσταση 

(ετερογενείς 

αντιδράσεις)  6x10-13 M δ 0.09 
Τ=295 0Κ 

Bardouki et al. 
2002 

α) παγκόσµιος ηµερήσιος µέσος όρος (Prinn et al., 1995), β) ηµερήσιος µέσος όρος για αποµακρυσµένες περιοχές (Noxon, 1983), 

γ) παγκόσµιος ηµερήσιος µέσος όρος (Pzenny et al., 1993), δ) ηµερήσιος µέσος όρος για σταγονίδια συννέφων στο θαλάσσιο 

στρώµα ανάµειξης (Herrmann et al., 2000; Lelieveld και Crutzen, 1991), ε) Barnes et al., 1989, ζ) Urbanski et al., 1998, η) 

Falbe-Hansen et al., 2000.  

 

1) Από µετρήσεις πεδίου στην Αρκτική τροπόσφαιρα, 2) µε την παραδοχή ότι στα σωµατίδια στο ΘΣΑ παραµένουν 

για 3 ώρες την ηµέρα ως σταγονίδια (Katoshevski et al., 1999) 

 
Στον Πίνακα 4.7 παρατίθενται οι χρόνοι ζωής του DMSO σε σχέση µε τις 

τρεις διεργασίες: α) κατανάλωση στην αέρια κατάσταση από τις ρίζες OH, NO3, και 
Cl β) προσρόφηση σε αερολύµατα για αποµακρυσµένες τροποσφαιρικές συνθήκες 
και γ) κατανάλωση στην υδατική φάση από την αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ. Για την 
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τελευταία περίπτωση, συγκρίνονται οι τιµές από την πιο πρόσφατη µελέτη του Zhu et 
al. (2003) σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο. 
Η αντίδραση του DMSO στην αέρια κατάσταση µε τις ρίζες ΟΗ (τ=3-5 h) φαίνεται 
να κατέχει περίπου την ίδια βαρύτητα αν συγκριθεί µε την προσρόφηση της ένωσης 
σε ετερογενείς επιφάνειες (τ=4 h). Αξίζει να σχολιασθεί σε αυτό το σηµείο ότι ο 
χρόνος των 4 ωρών προσδιορίστηκε προσεγγιστικά σύµφωνα µε µετρήσεις πεδίου. Ο 
χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός µια και αφορά την καταγραφή της αποµάκρυνσης της 
ένωσης από την αέρια κατάσταση. Σε περίπτωση που λαµβάνουν χώρα περαιτέρω 
ετερογενείς αντιδράσεις η ισορροπία µετατοπίζεται προς τα δεξιά µε αποτέλεσµα 
επιπλέον προσρόφηση της ένωσης να λαµβάνει χώρα πάνω στις ετερογενείς 
επιφάνειες. Για παράδειγµα στην ενότητα 5.3.1.2. στις µετρήσεις πεδίου της 
Φινοκαλιάς σχολιάζεται ότι ο αντίστοιχος χρόνος αποµάκρυνσης της ένωσης ήταν  
περίπου 8 ώρες για µετρήσεις που αφορούσαν µόνο βραδινές ώρες. Στην υδατική 
φάση όµως, η αντίδραση µε τις ΟΗaq είναι πολύ γρήγορη, µε τον χρόνο ζωής της 
ένωσης να κυµαίνεται, ακόµα και για διαφορετικές θερµοκρασίες σύµφωνα µε τον 
Zhu et al. (2003), από 4 min στους 300 0Κ έως τα 6 min για τους 275 0Κ. Μέσα στο 
εύρος των τιµών αυτών, η παρούσα µελέτη υπολογίζει το χρόνο ζωής στα 5.4 min. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ανώτερο όριο σε ότι αφορά την ταχύτητα 
αποµάκρυνσης της ένωσης από την ατµόσφαιρα καθορίζεται από τις αντιδράσεις 
στην αέρια κατάσταση. Ο συνολικός χρόνος αποµάκρυνσης της ένωσης από την 
αέρια κατάσταση µπορεί να εκτιµηθεί από την παρακάτω σχέση: 
 

ςετερογενετττ ί

111
+=

ΟΗ

 

Εξίσωση 4.1 

 
όπου τΟΗ ο χρόνος ζωής σε ότι αφορά την αντίδραση στην αέρια κατάσταση µε τις 
ρίζες ΟΗ, ενώ τετερογενείς σε ότι αφορά την αποµάκρυνση της ένωσης στις ετερογενείς 
επιφάνειες και τις ακόλουθες αντιδράσεις που εµφανίζονται εκεί. Από την Εξίσωση 
4.1 και τις τιµές του Πίνακα 4.7 προκύπτει ότι ο χρόνος ζωής του DMSO είναι 1.7-
2.2 h, τιµή που συµφωνεί µε τις εκτιµήσεις των 2-4 h που δίνονται σε άλλες µελέτες 
(Davis et al., 1998; Pham et al., 1995). Με τον σχηµατισµό ή/και την προσρόφηση 
του DMSO στις ετερογενείς επιφάνειες η παραµονή του υπολογίζεται να είναι πολύ 
σύντοµη, της τάξης µερικών λεπτών, σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα της 
αντίδρασης του µε τις ρίζες ΟΗ στην υδατική φάση. Αν λάβουµε υπόψη ότι ο µέσος 
χρόνος ζωής των αερολυµάτων είναι 6 ηµέρες (Pham et al., 1995) τότε ο χρόνος ζωής 
της ένωσης, βάσει της αντίδρασης µε τις ΟΗaq, είναι σηµαντικά σύντοµος και το 
DMSO αναµένεται να έχει αποµακρυνθεί από τις φωτοχηµικές αντιδράσεις πριν την 
εναπόθεση των αερολυµάτων. Τα αερολύµατα όµως υπόκεινται στις ετερογενείς 
αυτές διεργασίες το χρονικό εκείνο διάστηµα που έχουν την µορφή σταγονιδίων. 
Σύµφωνα µε τον Katoshevskι et al. (1999) ο χρόνος αυτός είναι περίπου 3 ώρες την 
ηµέρα για συνθήκες θαλάσσιου στρώµατος ανάµειξης.  

Αντιθέτως, για το MSA, οι διεργασίες προσρόφησης στις ετερογενείς 
επιφάνειες είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές (τMSA=0.2 h) σε σχέση µε τις φωτοχηµικές 
αντιδράσεις της αέριας κατάστασης. Επιπλέον το MSA είναι λιγότερο δραστικό από 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ME ΦΩΤΟΛΥΣΗ          

 108 

το DMSO για τις οµογενείς αλλά και τις ετερογενείς αντιδράσεις µε αποτέλεσµα να 
είναι ένα από τα τελικά προϊόντα της οξείδωσης του DMS στην ατµόσφαιρα. Ο Zhu 
et al. (2003) υπολογίζει ένα χρόνο ζωής της ένωσης της τάξεως των 270-600 ωρών 
για τις αντιδράσεις στην υδατική κατάσταση. Όπως συζητείται και στην ενότητα 
5.3.2.2. για την περιοχή της Φινοκαλιάς όπου δεν υπήρξαν φαινόµενα βροχόπτωσης η 
εναπόθεση της ένωσης υπολογίζεται να λαµβάνει χώρα εντός 35 ωρών. Εποµένως 
είναι πιθανότερο το MSA να εναποτεθεί παρά να αντιδράσει προς την παραγωγή 
SO4

2- στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί έως την εναπόθεση των αερολυµάτων.  
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ 

 
 

 
Όπως αναφέρθηκε και στις αρχικές ενότητες, έχει προταθεί ότι οι εκποµπές του DMS 
από τους ωκεανούς δύνανται να κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του κλίµατος 
µέσω των προϊόντων οξείδωσης της ένωσης, ειδικά για τις συνθήκες της θαλάσσιας 
ατµόσφαιρας (Charlson et al., 1987). Με την εκποµπή του στην ατµόσφαιρα το DMS 
οξειδώνεται από τις ρίζες ΟΗ, ΝΟ3 όπως και από άλλες ρίζες (Cl, BrO) 
σχηµατίζοντας πλειάδα προϊόντων όπως το SO2, το MSA, και το DMSO (Watts et al., 
1990; Urbanski et al., 1998; Davis et al., 1998; Arsene at al., 1999 και αναφορές που 
υποδεικνύονται στις µελέτες αυτές).  
 Ο πλήρης µηχανισµός οξείδωσης βρίσκεται ακόµα υπό µελέτη παρά το 
γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες ώστε να 
διευκρινισθεί. Οι µελέτες αυτές αφορούν διαφορετικές προσεγγίσεις µέσω κινητικών 
εργαστηριακών πειραµάτων, προσοµοιώσεις µοντέλων και µετρήσεις πεδίου 
(Berresheim et al., 1995 και αναφορές που υποδεικνύονται στο ίδιο άρθρο). Από τις 
εργαστηριακές µελέτες έχει καταστεί σαφές ότι η κατανοµή των προϊόντων της 
ένωσης εξαρτάται άµεσα από µετεωρολογικούς παράγοντες (θερµοκρασία, υγρασία) 
και την οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας (επίπεδα ΝΟx, HΟx).  
 Οι ταυτόχρονες µετρήσεις των οξειδωτικών που εµπλέκονται στην οξείδωση 
του DMS και των βασικών προϊόντων του είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση 
των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. Ωστόσο η ταυτόχρονη καταµέτρηση των 
παραπάνω ενώσεων καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη µια και τα επίπεδα των 
συγκεκριµένων ριζών συναντώνται συχνά σε πολύ χαµηλά επίπεδα (κάτω των pptv) 
και είναι απαραίτητη η χρήση δαπανηρών αναλυτικών τεχνικών τελευταίας 
τεχνολογίας. Ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον µόνο µία τέτοια µελέτη έχει 
πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής στην Ανταρκτική κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος SCATE (Berresheim και Eisele, 1998).  
 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις δύο 
εντατικές δειγµατοληψίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Φινοκαλιάς (Κρήτη, 
Ανατολική Μεσόγειος). Η περιοχή που επελέγη για τις δειγµατοληψίες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στην ενότητα 3.1.1. Η 
πρώτη πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2000 στα πλαίσια του προγράµµατος El 
CID ενώ η δεύτερη τον Αύγουστο του 2001 στα πλαίσια του προγράµµατος ΜINOS. 
Στα πλαίσια της πρώτης δειγµατοληψίας έγινε η ταυτόχρονη καταµέτρηση του DMS 
όπως και των κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης του, ενώ στη δεύτερη υπήρξε η 
επιπλέον δυνατότητα καταγραφής των ριζών ΟΗ (Berresheim et al., 2003) όπως και 
των ΝΟ3 ριζών (Vrekoussis et al., 2003). Πρόκειται για µία µελέτη, που όπως 
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τονίσθηκε και στις προηγούµενες παραγράφους, είναι η δεύτερη στην βιβλιογραφία η 
οποία καλύπτει την οξείδωση του DMS στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης µε την 
ταυτόχρονη καταµέτρηση της ένωσης, των κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης αλλά και 
των ατµοσφαιρικών ριζών που την προκαλούν.  
 

5.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  

5.1.1 Εντατική δειγµατοληψία 2000 (El CID) 
Η εντατική δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε από τις 10 Ιουλίου έως τις 6 
Αυγούστου του 2000. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τα είδη των ενώσεων, η 
συχνότητα δειγµατοληψίας όπως επίσης ο µέσος όρος, ο αριθµός των δειγµάτων και η 
τυπική απόκλιση των µετρήσεων.  
 

Πίνακας 5.1  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) κατά την εντατική δειγµατοληψία El CID. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

έν
ω
ση

 

 DMS 1 ώρα 744 54.3 77.6 33.5 

SO2 2-3 ώρες 284 1180.9 679.1 163.3 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO 2-3 ώρες 282 0.4 0.4 0.2 

MS 2-3 ώρες 279 7.3 7.1 5.2 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2- 2-3 ώρες 279 1275.3 644.1 1176.9 

 
Παράλληλα υπάρχουν δεδοµένα για τις ΝΟ3 ρίζες µε τη χρήση διαφορικής 

οπτικής φασµατοσκοπίας απορρόφησης (Differential Optical Absorption 
Spectroscopy, DOAS) σε µία συνολική πορεία φωτός των 16.3 km. Οι µετρήσεις 
λαµβάνονταν ανά περίπου 40 λεπτά µε µία µέση τιµή των NO3 ριζών της τάξεως των 
25 pptv (Sebastian et al., 2001). Ταυτόχρονα, ελήφθησαν µετεωρολογικές παράµετροι 
όπως η θερµοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου µε 
αυτοµατοποιηµένο µετεωρολογικό σταθµό. 
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5.1.2 Εντατική δειγµατοληψία 2001 (MINOS) 
 

Πίνακας 5.2  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
κατά την εντατική δειγµατοληψία MINOS (για τον µέσο όρο των MSA και H2SO4 έχουν 
χρησιµοποιηθεί οι µέσες τιµές ανά ώρα). 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 

δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

έν
ω
ση

 

 DMS  1 ώρα 490 21.7 21.5 15.2 

SO2  3 ώρες 220 1030.0 600.0 910.0 

DMSO  3 ώρες 201 1.7 1.7 1.2 

H2SO4 α 
(molecules cm-3) 

5 λεπτά 674 1.0 x 107 1.7 x 107 1.8 x 106 αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

MSA α 
(molecules cm-3) 

5 λεπτά 3453 5.2 x 105 2.5 x 106 1.1 x 105 

MS 3 ώρες 224 11.5 5.8 10.4 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2- 3 ώρες 220 1440.0 760.0 1300.0 

ΟΗ β (ρίζες) 5 λεπτά 2530 4.6 x 106 5.8 x 106 0.8 x 106 

οξ
ει
δω

τι
κά

 

ρί
ζε
ς 

NO3
γ 5 λεπτά 232 3.8 4.7 2.8 

α: Bardouki et al., 2003a 

β: Berresheim et al., 2003 

γ: Vrekoussis et al., 2003 

 



∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ         

 116 

Η εντατική δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε από τις 28 Ιουλίου έως τις 22 
Αυγούστου του 2001. Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα είδη των ενώσεων, η 
συχνότητα δειγµατοληψίας όπως επίσης ο µέσος όρος, ο αριθµός των δειγµάτων και η 
τυπική απόκλιση των µετρήσεων. Θα πρέπει να υπενθυµισθεί ότι στη συγκεκριµένη 
εντατική δειγµατοληψία υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής των ριζών ΟΗ, των MSA 
και H2SO4 στην αέρια κατάσταση (Bardouki et al., 2003a; Berresheim et al., 2003) 
όπως και των ΝΟ3 ριζών (Vrekoussis et al., 2003). 

Η καταγραφή των H2SO4 και MSA στην αέρια κατάσταση όπως και των 
ριζών ΟΗ πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση φασµατοµετρίας µάζας χηµικού ιονισµού 
(CIMS) (Berresheim et al., 2000; 2002). Για την ενοποίηση σήµατος στα 5 λεπτά η 
συνολική 2-σ ακρίβεια και όριο ανίχνευσης για τις ενώσεις H2SO4 και MSA ήταν 
21% και 3x104 molecules cm-3 ενώ για τις ρίζες ΟΗ ήταν 22% και 2.4x105 molecules 
cm-3 αντίστοιχα (Berresheim et al., 2003). Η καταµέτρηση των ΝΟ3 ριζών 
πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση διαφορικής οπτικής φασµατοσκοπίας απορρόφησης 
(Differential Optical Absorption Spectroscopy, DOAS) λειτουργώντας σε µία 
συνολική πορεία φωτός των 10.4 km όπου η νιτρική ρίζα ανιχνεύεται στα 662 nm. Οι 
NO3 ρίζες κυµάνθηκαν σε τιµές µικρότερες των 3x107 molecules cm-3 έως και µέχρι 
των 90.1x107 molecules cm-3 (στις 12 Αυγούστου) µε µία µέση τιµή 11.3x107 
molecules cm-3 (Vrekoussis et al., 2003).  

Συµπληρωµατικά, ένας οπτικός µετρητής σωµατιδίων (PCS 2010, Palas Inc.) 
χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή της κατανοµής σωµατιδίων µεταξύ 270 nm και 
9 µm. Η κατανοµή των σωµατιδίων κάτω των 200 nm µετρήθηκε µε το σύστηµα TSI 
3040. Μετεωρολογικές παράµετροι όπως η θερµοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα και 
διεύθυνση ανέµου ελήφθησαν µε αυτοµατοποιηµένο µετεωρολογικό σταθµό. 

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.3.2 τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
της Φινοκαλιάς έχουν κατά το µεγαλύτερο τους µέρος δηµοσιευθεί (Bardouki et al., 
2003a, 2003b; Sciare et al., 2003). 
 

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ DMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ 

5.2.1 Χρονική διακύµανση του DMS 
Η διακύµανση της ένωσης όπως αυτή καταγράφηκε στα πλαίσια της εντατικής 
δειγµατοληψίας του El CID παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.1. Οι τιµές του 
ατµοσφαιρικού DMS κυµάνθηκαν µεταξύ του ορίου ανίχνευσης (2 pptv) έως και 745 
pptv στις 13 Ιουλίου, µε έναν µέσο όρο των 54.35 pptv. Αντίστοιχα τα επίπεδα του 
DMS για την δειγµατοληψία του 2001 (MINOS) είχαν τιµές κοντά στο όριο 
ανίχνευσης (2 pptv) έως και 136 pptv (31 Ιουλίου), µε έναν µέσο όρο των 21.7 pptv. 
Η διακύµανση της ένωσης όπως αυτή καταγράφηκε στα πλαίσια της εντατικής 
δειγµατοληψίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.2. 

Η Ανατολική Μεσόγειος και ιδιαίτερα το Νότιο Αιγαίο χαρακτηρίζονται ως 
περιοχές ολιγοτροφικές µια και οι συγκεντρώσεις Chla κυµαίνονται από 0.05 έως 0.1 
µg/L συναντώνται δηλαδή σε χαµηλά επίπεδα (Σχήµα 5.3). Παρόλα αυτά οι 
συγκεντρώσεις θαλάσσιου DMS στην συγκεκριµένη περιοχή χαρακτηρίζονται ως 
αυξηµένες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες κυµαινόµενες από 6 έως 9 nM 
(Bardouki, 2000). Κατά συνέπεια τα επίπεδα του ατµοσφαιρικού DMS που 
καταµετρήθηκαν τόσο στην εντατική δειγµατοληψία του El CID όσο και στις 
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υπόλοιπες εντατικές και χρονικές µελέτες της ερευνητικής µας οµάδας (Πίνακας 5.3) 
οφείλονται σε αυτήν την «ιδιαίτερη» συµπεριφορά του θαλάσσιου συστήµατος της 
περιοχής και ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου. Στον Πίνακα 5.3 γίνεται η σύγκριση µε 
µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές του κόσµου όπως και η σύγκριση 
µε ήδη υπάρχουσες µελέτες στην περιοχή της Φινοκαλιάς από µακροχρόνιες αλλά και 
εντατικές δειγµατοληψίες (Kouvarakis και Mihalopoulos, 2002; Kouvarakis et al., 
2000, 2002). 
 
 

Σχήµα 5.1  ∆ιακύµανση των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMS όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 10/7 
έως τις 6/8 του 2000 στα πλαίσια του προγράµµατος El CID. 

 

Σχήµα 5.2  ∆ιακύµανση των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMS όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 28/7 
έως τις 22/8 του 2001 στα πλαίσια του προγράµµατος MINOS. 
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Πίνακας 5.3  Σύγκριση των µετρήσεων του ατµοσφαιρικού DMS για την δειγµατοληψία El CID 
και ΜΙΝOS µε άλλες µελέτες. 

Μετρήσεις DMS (pptv) Περιοχή Αναφορά 

4.4 - 22.2 
ακτές Ισραήλ 

8/1995 
Ganor et al., 2000 

46.5 - 591.7 
ακτές Πορτογαλίας 
11/1993-08/1994 

Pio et al., 1996 

44.3 
Β∆ Σκοτία, Εϊρέ 

1989-1990 
Davison and Hewitt, 1992 

56.0 (12.2 - 99.8) 
Cape Grim, Τασµανία 

11/1988 - 03/1993 
Ayers et al., 1995 

91.7 
Νέα Ζηλανδία 

1990-1992 
Wylie and de Mora, 1996 

5 - 1930 
νησί Amsterdam 

1990-1999 
Sciare et al., 2000 

137.4 (5.6 - 567.0) 
Φινοκαλιά 

εντατική δειγµατοληψία  
26 – 31/7/1997 

Kouvarakis 2002 

105.1 (31.8 - 218.6) 
Φινοκαλιά 

εντατική δειγµατοληψία  
1 – 6/9/1997 

Kouvarakis 2002 

56.5 (23.7 - 89.2) 
Φινοκαλιά 

05/1997-10/1999 
Kouvarakis και Mihalopoulos 

2002 

54.3 (2.0 – 745.0) 
καλοκαίρι, Φινοκαλιά,  

El CID 2000 
ενότητα 5.2.1 

21.7 (2.0 – 136.0) 
καλοκαίρι, Φινοκαλιά,  

MINOS 2001 
ενότητα 5.2.1,  

Bardouki et al., 2003a 
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Σχήµα 5.3  Εικόνα από δορυφόρο SeaWiFS για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας. Από την συγκεκριµένη λήψη φαίνεται (λευκό βέλος) η άνθιση που παρατηρείται στην περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας σε αντίθεση µε αυτή της Μεσογείου όπου το σύστηµα χαρακτηρίζεται περισσότερο 
ολιγοτροφικό. 

 
Τα επίπεδα της ένωσης βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε υπάρχουσες µελέτες 

(Πίνακας 5.3) όπως για παράδειγµα αυτή του Ganor και των συνεργατών του (2000) 
όπου η µέση τιµή που αναφέρεται είναι 22 pptv για παράκτια περιοχή στο Ισραήλ 
κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 1995. Οι µετρήσεις της δειγµατοληψίας 
MINOS βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τα υπάρχοντα αποτελέσµατα 
για την περιοχή της Φινοκαλιάς από το 1997 έως και το 1999 (Kouvarakis και 
Mihalopoulos, 2002) όπου η µέση τιµή αναφέρεται στα 57.5 ± 33.8 pptv. Το ίδιο 
ισχύει και αν συγκριθούν µε τις µετρήσεις του Ιουλίου του 2000 (El CID) όπου η 
µέση τιµή που µετρήθηκε ήταν 54 pptv. 

Μία εξήγηση για τις χαµηλότερες τιµές DMS, που παρατηρήθηκαν κατά την 
δειγµατοληψία του MINOS, είναι η ταχύτητα του ανέµου η οποία κατά τη διάρκεια 
των µετρήσεων του 2001 είχε µία µέση τιµή της τάξεως των 7 m s-1 (Σχήµα 5.4). Σε 
σχέση µε τις προϋπάρχουσες µελέτες στην περιοχή (Kouvarakis et al., 2000) η 
αντίστοιχη µέση τιµή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι της τάξεως των 9 m s-1. 
Η ταχύτητα του ανέµου κυµάνθηκε σε αυτά τα επίπεδα και στην περίπτωση του 2000 
(El CID) µε µία µέση τιµή των 9.7 m s-1. Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
µια και εφαρµόζοντας την σχέση των Liss και Merlivat (1986) ο συντελεστής 
µεταφοράς kw (cm·h-1) του DMS µπορεί να µεταβληθεί έως και 50%. Η kw 
υπολογίζεται συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου από τις ακόλουθες σχέσεις: 
 

kw=0.17·[A(T)]-2/3·U U<6 m·sec-1 

kw=0.17·[A(T)]-2/3 U + 2.68·[A(T)]-1/2·(U – 3.6) 3.6<U<13 m·sec-1 

kw=0.17·[A(T)]-2/3·U + 2.68·[A(T)]-1/2·(U – 3.6) + 3.05·[Α(Τ)]-1/2·(U-13) U<13 m·sec-1 
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Σχήµα 5.4  Σύγκριση της διακύµανσης του DMS συναρτήσει της µέσης ταχύτητας ανέµου (ανά 1 ώρα) 
για τις δύο εντατικές δειγµατοληπτικές καµπάνιες στην περιοχή της Φινοκαλιάς α) δειγµατοληψία El CID 
και β) δειγµατοληψία MINOS. 

 
Όπου U η ταχύτητα ανέµου (m·sec-1) και Α(Τ) είναι το κλάσµα που δίνεται από την 

σχέση : 
600

)( )(TDMSSc
TA = ,όπου Τ η θερµοκρασία της θάλασσας (0 C). Η σχέση του 

αριθµού Schmidt περιγράφεται από την εξίσωση (Saltzman et al., 1993): 
 

Sc=2674.0 – 147.12·T + 3.726·T2 – 0.038·T3 

 
Φαίνεται λοιπόν ότι οι χαµηλής εντάσεως άνεµοι κατά τη διάρκεια της εντατικής 
δειγµατοληψίας τον Αύγουστο του 2001 συνετέλεσαν στην µείωση της ροής της 
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ένωσης προς την ατµόσφαιρα. Πιθανά αποτελούν έναν από τους παράγοντες που 
συνέτειναν στα χαµηλότερα επίπεδα που για την συγκεκριµένη εποχή 
παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Ένας δεύτερος πιθανός παράγοντας 
είναι οι άνεµοι µε προέλευση την στεριά, που παρουσιάζονταν κατά τις 
απογευµατινές και βραδινές ώρες στην περιοχή, φαινόµενο στο οποίο επίσης 
αναφέρεται και ο Berresheim και οι συνεργάτες του (2003) που συµµετείχαν στην 
ίδια δειγµατοληψία. Το φαινόµενο αυτό, το οποίο δεν συναντάται συχνά στην 
συγκεκριµένη περιοχή, σύµφωνα µε υπολογιστικές προσοµοιώσεις είχε ως 
αποτέλεσµα την αραίωση µέχρι και 30% της ροής του DMS για τις απογευµατινές 
ώρες (Kanakidou et al., υπό προετοιµασία).  
 
 

5.2.2 Ηµερήσια διακύµανση του DMS 
Η ηµερήσια διακύµανση του DMS για τον Ιούλιο του 2000 (El CID) παρουσιάζεται 
στο Σχήµα 5.5 (α). Για την απεικόνιση της, όπως και στις υπόλοιπες παραγράφους 
όταν γίνεται αναφορά σε ηµερήσιες διακυµάνσεις, χρησιµοποιείται ο λόγος 
εξοµάλυνσης που προκύπτει από την σχέση: 
 

xέ

xέyώ

άό DMSήέ

DMS
DMS

ραµ

ραµρα

λυνσηςεξοµγοςλ τιµσηµ

,

=  

 
Η χρήση του συγκεκριµένου λόγου ουσιαστικά συνεισφέρει στην καταγραφή της 
ηµερήσιας διακύµανσης της ένωσης χωρίς να δίνεται έµφαση στον µέσο όρο των 
τιµών αλλά κυρίως στις αυξοµειώσεις κατά την διάρκεια της ηµέρας, προβάλλοντας 
τα πιθανά διαστήµατα παραγωγής ή/και κατανάλωσης της ένωσης. 

Στο Σχήµα 5.5 παρουσιάζεται η ηµερήσια διακύµανση της ένωσης για την 
εντατική δειγµατοληψία του 2001 (MINOS). Η ηµερήσια µεταβολή του DMS είναι 
χαρακτηριστική εµφανίζοντας τις υψηλότερες τιµές κατά την διάρκεια της ηµέρας 
ενώ τις χαµηλότερες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο λόγος µέγιστου/ελάχιστου του 
λόγου εξοµάλυνσης ήταν για το MINOS 5.33 ενώ για το El CID 3.4. Οι τιµές αυτές 
είναι µεγαλύτερες από τις τιµές 1.2–1.7 που αναφέρονται στην βιβλιογραφία 
(Andreae et al., 1985; Ayers et al., 1995; Sciare et al., 2000) λόγω εντονότερης 
φωτοχηµείας στην περιοχή. Η πτώση που παρατηρείται κατά τις µεσηµεριανές ώρες 
(15:00, τοπική ώρα) αποδίδεται στην αντίδραση της ένωσης µε τις ρίζες ΟΗ όπου 
όπως φαίνεται και από το Σχήµα 5.5 για το συγκεκριµένο διάστηµα της ηµέρας 
λαµβάνουν και τις υψηλότερες τιµές τους. Κατά τις απογευµατινές ώρες 
καταγράφεται µία σχετική αύξηση η οποία πιθανά οφείλεται στα µειωµένα επίπεδα 
τόσο των ριζών ΟΗ όσο και των ΝΟ3. Τέλος οι χαµηλότερες τιµές του DMS κατά τις 
νυχτερινές ώρες οφείλονται τόσο σε αραίωση από την αλλαγή της πορείας του 
ανέµου (απόγεια και θαλάσσια αύρα) αλλά και από την αντίδραση µε τις ΝΟ3 ρίζες. 
Το χαρακτηριστικό αυτό µοτίβο του DMS δεν συµφωνεί µε αποτελέσµατα µελετών 
για την αποµακρυσµένη θαλάσσια ατµόσφαιρα όπως παρουσιάζονται και 
συζητούνται σε επόµενο κεφάλαιο (ενότητα 7.4). Για το νότιο Ινδικό Ωκεανό, η 
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ελάχιστη τιµή της ένωσης εµφανίζεται κατά τις µεσηµβρινές ώρες όπου λαµβάνει 
χώρα κατά το µέγιστο η φωτοχηµική δραστηριότητα. 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.5  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης του DMS ανά 1 ώρα α) για την εντατική 
δειγµατοληψία El CID και β) για την εντατική δειγµατοληψία MINOS σε σχέση µε την ηµερήσια 
διακύµανση των ριζών ΟΗ και ΝΟ3 (µέσος όρος ανά ώρα, Berresheim et al., 2003; Vrekoussis et al., 
2003). 

 
 Η χαρακτηριστική αυτή διαφορά οφείλεται στην δράση των ΝΟ3 ριζών κατά τη 
διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Η διακύµανση του DMS για την 
συγκεκριµένη περιοχή έχει παρατηρηθεί επανειληµµένα σε παλαιότερες µετρήσεις 
από την ερευνητική µας οµάδα (Kouvarakis, 2002) όπου όµως δεν είχαν 
πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονες µετρήσεις των ΝΟ3 ριζών ώστε να επιβεβαιωθεί η 
παραπάνω εκτίµηση. Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας του El CID υπήρχε η 
δυνατότητα καταµέτρησης των ΝΟ3 ριζών µε τη χρήση του DOAS (Sebastian et al., 
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2001) όπου η µέση τιµή τους εκτιµήθηκε στα 25 pptv. Η τιµή αυτή είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένη όταν για παράδειγµα κατά την δειγµατοληψία MINOS η µέση τιµή των 
ΝΟ3 ήταν στα 3.83 pptv. Ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να προκληθεί το βραδινό 
ελάχιστο του DMS από την αντίδραση DMS+NO3 είναι περίπου 1–3 pptv ΝΟ3 ριζών. 
 
 

5.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ 

5.3.1 Παρουσίαση των µετρήσεων του DMSO  
5.3.1.1 Χρονική διακύµανση του DMSO 
Τα αποτελέσµατα της διακύµανσης του DMSO κατά τη δειγµατοληψία του Ιουλίου 
του 2000 παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.6. Πρόκειται για τις πρώτες µετρήσεις τις 
συγκεκριµένης ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου. Οι τιµές της ένωσης στην 
συγκεκριµένη δειγµατοληψία διακυµάνθηκαν µεταξύ του ορίου ανίχνευσης (0.03 
pptv) έως και 3.5 pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 0.4 pptv. Συγκρίνοντας τη 
διακύµανση της ένωσης σε σχέση µε αυτή του DMS (Σχήµα 5.1) παρατηρείται ότι σε 
γενικές γραµµές υπάρχει αντιστοιχία. Για παράδειγµα τις περιόδους 13 µε 15 και 18 
Ιουλίου, οι τιµές του DMS παρουσιάζονται αυξηµένες ενώ παρατηρείται και η 
αντίστοιχη αύξηση των τιµών του DMSO. Παρόλα αυτά η άνοδος των τιµών του 
DMSO δεν είναι ανάλογη αυτής του DMS κάτι που παρατηρείται και στην εντατική 
δειγµατοληψία του MINOS. 
 
 

Σχήµα 5.6  ∆ιακύµανση των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMSO όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 
10/7 έως τις 6/8 του 2000 στα πλαίσια του προγράµµατος El CID. 

 
Τα αποτελέσµατα της διακύµανσης του DMSO κατά τη δειγµατοληψία του 

Αυγούστου του 2001 παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.7. Οι τιµές της ένωσης στην 
συγκεκριµένη δειγµατοληψία διακυµάνθηκαν µεταξύ του ορίου ανίχνευσης (0.03 
pptv) έως και 10.1 pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 1.7 pptv. Σε σχέση µε το 
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DMS (Σχήµα 5.2) το DMSO ακολουθεί τις ίδιες διακυµάνσεις, ειδικά κατά τη 
διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας των µετρήσεων από τις 28 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. 
Ωστόσο, η συσχέτιση του συνόλου των δεδοµένων για τις δύο ενώσεις δεν έχει 
σηµαντικό αποτέλεσµα (r2=0.13) και αυτό γιατί οι ενώσεις χαρακτηρίζονται από 
διαφορετικούς µηχανισµούς αποµάκρυνσης και χρόνους ζωής.  
 
 

Σχήµα 5.7  ∆ιακύµανση των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMSO όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 
28/7 έως τις 22/8 του 2001 στα πλαίσια του προγράµµατος MINOS. 

 
Ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα (κοντά στο όριο ανίχνευσης) παρατηρήθηκαν κατά 

το διάστηµα 6 µε 12 Αυγούστου όπως και στο τέλος των δειγµατοληψιών. Στην 
δεύτερη περίπτωση στην περιοχή επικρατούσαν χαµηλότερης εντάσεως άνεµοι µε 
αποτέλεσµα τα χαµηλότερα επίπεδα ατµοσφαιρικού DMS τα οποία παρατηρήθηκαν 
(Σχήµα 5.2). Αντιθέτως κατά το διάστηµα 6 µε 12 Αυγούστου τα επίπεδα DMS 
βρίσκονται σε σχετικά αυξηµένα επίπεδα (τουλάχιστον την περίοδο 9 µε 12/8 όπου 
υπάρχουν µετρήσεις). Σε αυτήν την περίπτωση οι χαµηλές µετρήσεις του DMSO 
αιτιολογούνται από τις υψηλές τιµές υγρασίας και επιφάνειας των αερολυµάτων 
(Σχήµα 5.8). Όπως σχολιάζεται και σε άλλες µελέτες (Davis et al., 1998, 1999; Sciare 
et al., 2001) οι παραπάνω συνθήκες ευνοούν τις ετερογενείς αντιδράσεις του DMSO 
συντελώντας στην αποµάκρυνση της ένωσης. Όπως παρουσιάστηκε άλλωστε και στο 
κεφάλαιο 4, οι ετερογενείς αντιδράσεις της ένωσης (DMSO) εµφανίζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και φαίνεται ότι γίνονται εξίσου ή/και πιο σηµαντικές από αυτές της 
αέριας φάσης οδηγώντας µάλιστα στον σχηµατισµό του MS- ως τελικού προϊόντος 
(ενότητα 4.2.3.; Bardouki et al., 2002).  
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Σχήµα 5.8  Σύγκριση της διακύµανσης των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMSO και της επιφάνειας 
σωµατιδίων για την περίοδο 6/8 έως τις 12/8 του 2001. 

 

Πίνακας 5.4  Σύγκριση των µετρήσεων του ατµοσφαιρικού DMSO για τις δειγµατοληψίες El 
CID και MINOS µε άλλες µελέτες. 

Μετρήσεις DMSO (pptv) Περιοχή Αναφορά 

0.45  
παράκτια, Βόρειος Ατλαντικός 

Ωκεανός 
Putaud et al., 1999 

0.3 – 11.6 
νησί Amsterdam, Νότιος 

Ινδικός Ωκεανός 
Sciare et al., 2000 

4.5 – 11.5 τροπικός Ειρηνικός Ωκεανός Nowak et al., 2001 

0.2 - 25 παράκτια, Ανταρκτική Berresheim et al., 1998 

10 - 50 ισηµερινός Ειρηνικός Ωκεανός Bandy et al., 1996 

0.4 - 57 παράκτια, Ανταρκτική Legrand et al., 2001 

0.36 (0.03 – 3.47) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, El CID ενότητα 5.3.1.1 

1.7 (0.03 – 10.1) 
καλοκαίρι, Φινοκαλιά, 

MINOS 
ενότητα 5.3.1.1,  

Bardouki et al., 2003a 
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Στον Πίνακα 5.4 συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δύο δειγµατοληψιών 
(MINOS και El CID) στην περιοχή της Φινοκαλιάς µε υπάρχουσες µετρήσεις από 
άλλες περιοχές. Τα επίπεδα της ένωσης βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
των Putaud et al. (1999) και Sciare et al. (2000). Μάλιστα στην δεύτερη αναφορά οι 
τιµές φτάνουν µέχρι και τα 11.6 pptv, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στο νησί 
Amsterdam που βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος µε την Φινοκαλιά αλλά στο 
νότιο ηµισφαίριο.  

Οι τιµές που αναφέρονται από τους Berresheim et al. (1998) αλλά και από 
τους Legrand et al. (2001) είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε αυτές τις 
Φινοκαλιάς. Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψη τις περιοχές που 
πραγµατοποιήθηκαν οι συγκεκριµένες µελέτες. Πρόκειται για περιοχές όπου 
επικρατούν χαµηλές θερµοκρασιακές συνθήκες όπου, όπως συζητήθηκε σε 
προηγούµενη ενότητα (2.1.1), ευνοείται η παραγωγή του DMSO διαµέσου του 
καναλιού της προσθήκης της οξείδωσης του DMS από τις ρίζες ΟΗ.  
 
 

Σχήµα 5.9  Σύγκριση της διακύµανσης των επιπέδων ατµοσφαιρικού DMSO µε το σηµείο υγροποίησης 
για επιλεγµένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια του MINOS. 

 
Επιπλέον ο Davis και οι συνεργάτες του (1998) υπέδειξαν ότι τα υψηλά 

επίπεδα DMSO που αναφέρονται από την µελέτη του Berresheim ήταν επεισόδια 
εισόδου και ανάµειξης αέριων µαζών καθοδικής πορείας από την µέση τροπόσφαιρα. 
Οι αέριες αυτές µάζες είναι εµπλουτισµένες σε DMSO σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
αέριες µάζες που προέρχονται από το έδαφος. Κατά αυτόν τον τρόπο, η κατανοµή 
των προϊόντων οξείδωσης του DMS (όπως το DMSO) αλλοιώνεται φαινοµενικά σε 
σχέση µε το ύψος. Η ίδια εξήγηση δίνεται και στην περίπτωση των ιδιαίτερα 
αυξηµένων επιπέδων DMSO που παρουσιάζονται από τον Bandy και τους 
συνεργάτες του (1996). Κατά την διάρκεια του MINOS υπήρχαν οι αντίστοιχες 
ενδείξεις ότι το φαινόµενο αυτό πιθανά να λαµβάνει χώρα και στην Φινοκαλιά. Στο 
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Σχήµα 5.9 συγκρίνονται οι διακυµάνσεις του DMSO κατά τη διάρκεια επιλεγµένων 
ηµεροµηνιών του MINOS σε σχέση µε τις τιµές του σηµείου υγροποίησης. 
Παρατηρείται ότι ορισµένες απότοµες αυξήσεις των επιπέδων του DMSO 
συµβαδίζουν µε χαµηλές τιµές του σηµείου υγροποίησης. Στην ίδια παρατήρηση 
αναφέρεται και ο Berresheim et al. (1998) αποδίδοντας αυτή την συµπεριφορά σε 
παρείσδυση αέριων µαζών από την τροπόσφαιρα. Επιπλέον, στη συνέχεια 
(παράγραφος 5.3.2.1) εξετάζεται η διακύµανση της συγκεκριµένης ένωσης 
συναρτήσει της παραγωγής του MS- σε σχέση µε τα επίπεδα υγρασίας και 
θερµοκρασίας. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 5.17 αρκετά από τα απότοµα 
«πετάγµατα» στις τιµές του DMSO συνδέονται µε την µείωση υγρασίας και την 
ταυτόχρονη αύξηση της θερµοκρασίας. Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν και πάλι ότι 
πρόκειται για παρείσδυση ξηρών αέριων µαζών από τα ανώτερα στρώµατα. Η άποψη 
αυτή πιθανά να εξηγεί και την διαφοροποίηση των τιµών του DMSO για τις δύο 
δειγµατοληψίες στην Φινοκαλιά. Χρειάζονται όµως επιπλέον µετρήσεις στο 
θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης όπως και στην ελεύθερη τροπόσφαιρα, στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου, ούτως ώστε αυτό να καταστεί σαφές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσµάτων για τις δύο 
εντατικές δειγµατοληψίες, 2000 και 2001, όσον αφορά στις συσχετίσεις των 
µετρήσεων των DMS και DMSO. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 5.5 τα 
επίπεδα του DMS τον Ιούλιο του 2000 ήταν αυξηµένα µε το µέγιστο των τιµών να 
φτάνει µέχρι και τα 745 pptv, τιµή εξαιρετικά µεγάλη για την περιοχή σύµφωνα και 
µε τις προϋπάρχουσες µελέτες (Πίνακας 5.3). Η µέση τιµή του DMS ήταν η διπλάσια 
από αυτή που παρατηρήθηκε για τον Αύγουστο του 2001 (54 έναντι 22 pptv). Η 
διαφορά όµως αυτή φαίνεται να ανακλάται κατά αντίστροφο τρόπο στις µετρήσεις 
του DMSO µε τις µεγαλύτερες τιµές να εµφανίζονται για τις δειγµατοληψίες του 
MINOS. Καθοριστική παράµετρος είναι η εποχή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν 
οι µετρήσεις. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο (5.2.1), oι 
µετρήσεις του Ιουλίου του 2000 βρίσκονται πλησιέστερα στην εποχή που 
πραγµατοποιείται η φυτοπλαγκτονική άνθιση στην περιοχή εποµένως και της 
εντονότερης παραγωγής του DMS από τα θαλάσσια ύδατα (τέλος άνοιξης–αρχές 
καλοκαιριού).  
 

Πίνακας 5.5  Σύγκριση των µετρήσεων DMS και DMSO για τις δύο εντατικές δειγµατοληψίες 
στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 

Εντατική δειγµατοληψία DMS (pptv) DMSO (pptv) 
Θερµοκρασία (0 C) 

µέση τιµή 

Ιούλιος 2000 (El CID) 54.3 (2 – 745) 0.4 (0.03 – 3.47) 27.0 

Αύγουστος 2001 (MINOS) 21.7 (2 – 136) 1.7 (0.03 – 10.10) 25.6 
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 α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.10  Σύγκριση της διακύµανσης του λόγου DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας για τις 
δύο εντατικές δειγµατοληπτικές καµπάνιες στην περιοχή της Φινοκαλιάς α) El CID και β) MINOS. 

 
Ωστόσο, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο κατέχει η θερµοκρασία. Παρατηρώντας 

τον Πίνακα 5.5 βλέπουµε ότι η θερµοκρασία κατά την διάρκεια του MINOS ήταν 
χαµηλότερη κατά 1.5 0 C. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα και σε προηγούµενη 
ενότητα (2.1.1) σε χαµηλότερες θερµοκρασίες ευνοείται η παραγωγή του DMSO από 
το κανάλι της προσθήκης λόγω της οξείδωσης του DMS από τις ρίζες ΟΗ. Η σχέση 
αυτή επιβεβαιώνεται και από το Σχήµα 5.10 όπου συγκρίνονται οι µεταβολές του 
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λόγου DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας για τις δύο εντατικές 
δειγµατοληψίες. Στο Σχήµα 5.10 (α) η θερµοκρασία παρουσιάζει διαστήµατα όπου 
είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, όπως για παράδειγµα κατά το χρονικό διάστηµα 11 µε 14/7 
µε τιµές που φτάνουν έως και τους 43 0 C. Για την ίδια περίοδο οι τιµές του λόγου 
DMS/DMSO αυξάνονται φτάνοντας στις µέγιστες τιµές τους. Τις ηµέρες όπου η 
θερµοκρασία κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα, ο λόγος λαµβάνει χαµηλότερες 
τιµές υποδεικνύοντας και την ευνοϊκότερη σχέση προς την παραγωγή του DMSO. Το 
ίδιο µοτίβο παρατηρείται και για την δεύτερη µελέτη του Αυγούστου του 2001 όπου 
όµως οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι µικρότερες. Τον Ιούλιο του 2000 η 
µέση τιµή του λόγου DMS/DMSO ήταν 163.5 ενώ για τον Αύγουστο του 2001 ήταν 
27.5. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονισθεί ότι η θερµοκρασία δεν αποτελεί την 
µοναδική παράµετρο. Όπως συζητείται σε ακόλουθη παράγραφο η υγρασία και η 
επιφάνεια των σωµατιδίων µπορούν να επηρεάσουν εξίσου καθοριστικά την 
αποµάκρυνση του DMSO εποµένως και να αποκρύπτουν την µεταβολή του λόγου 
DMS/DMSO.  

Από τις τιµές τις θερµοκρασίας είναι δυνατό να υπολογιστεί η αναµενόµενη 
τιµή του DMSO για τις δύο διαφορετικές περιόδους δειγµατοληψίας. Ο θεωρητικός 
αυτός υπολογισµός βασίζεται στην σχέση: 
 

[ ]
[ ] BRk

k
DMSO
DMS

OHDMS

OHDMSO

×
=  

Εξίσωση 5.1 

 
Η παραπάνω σχέση προκύπτει εάν θεωρήσουµε ότι ο ρυθµός παραγωγής του DMSO 
ισούται µε τον ρυθµό κατανάλωσης της ένωσης από τις ρίζες ΟΗ. Στην παραδοχή 
αυτή βέβαια δεν λαµβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες διεργασίες, πρόκειται όµως για µία 
απλουστευµένη προσέγγιση. Θα ισχύει λοιπόν ότι: 
 

POHDMSO

DMSOOHDMS
OHDMSO

OHDMS

k

k

 →+

 →+
+

+

 

 
Εποµένως: 
 

kDMS+OH [DMS] [OH] BR=kDMSO+OH [DMSO] [OH] 

 
Η αντίδραση του DMS µε τις ρίζες ΟΗ εξαρτάται από την θερµοκρασία και όπως 
εξηγείται αναλυτικότερα στην παράγραφο 2.1.1.2 µε την σύντµηση BR 
αντιπροσωπεύεται η ποσοστιαία συµµετοχή κάθε καναλιού (προσθήκης και 
απόσπασης) της αντίδρασης. Στην συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται η εκτίµηση για το 
κανάλι της προσθήκης. Ο λόγος αυτός εξαρτάται από την θερµοκρασία µε σχέση µη 
γραµµική. Η απόδοση της ίδιας αντίδρασης (κανάλι προσθήκης) ως προς το DMSO 
θεωρείται ίση µε την µονάδα. Οι σταθερές της ταχύτητας που εφαρµόστηκαν είναι οι 
kOHDMSO=8.7x10-11 cm3 molecule-1 s-1 (Urbanski et al., 1998), ενώ η σταθερά kOHDMS 
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και ο λόγος, BR, υπολογίστηκαν συναρτήσει της θερµοκρασίας. Για τις συνθήκες 
θερµοκρασίας της δειγµατοληψίας του El CID η µέση τιµή για τις παραπάνω 
παραµέτρους υπολογίζεται να είναι kOHDMSO=6.6x10-12 cm3 molecule-1 s-1 και 
BR=0.26 ενώ για τις συνθήκες του MINOS διαφοροποιήθηκε λίγο το BR µε τιµή 
0.27. 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.11  Σύγκριση του λόγου DMS/DMSO βάσει της εκτίµησης (Εξίσωση 5.1) και των µετρήσεων 
(µέσοι όροι ανά ηµέρα) για τις δύο εντατικές δειγµατοληπτικές καµπάνιες στην περιοχή της Φινοκαλιάς 
α) El CID και β) MINOS. Συµπληρωµατικά δίνονται και οι µέσοι όροι ανά ώρα της θερµοκρασίας. 

 
Τα αποτελέσµατα του θεωρητικού αυτού υπολογισµού παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 5.11. Για την περίπτωση του El CID οι θεωρητικές τιµές είναι 2.9 φορές 
µεγαλύτερες από τις µετρήσεις. Οι αναµενόµενες τιµές αλλά και αυτές των 
µετρήσεων γίνονται µεγαλύτερες µε την άνοδο της θερµοκρασίας. Η ίδια εικόνα 
εµφανίζεται και στην περίπτωση του MINOS µε την διαφορά όµως ότι σε αυτή την 
περίπτωση οι µετρήσεις του λόγου είναι 1.8 φορές µικρότερες από τις τιµές που 
προκύπτουν από την Εξίσωση 5.1. Βέβαια µε την συγκεκριµένη θεωρητική 
προσέγγιση παραγκωνίζεται ο ρόλος των υπολοίπων διεργασιών και αντιδράσεων 
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που προφανώς έχουν σηµαντική επίδραση στα επίπεδα της ένωσης. Όσον αφορά στην 
απόδοση σε MS- η συζήτηση που γίνεται στην ενότητα 5.3.2.1 επιβεβαιώνει ότι δεν 
επικράτησαν διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά σε αυτή τη παράµετρο µε λόγο MS-

/DMSO 32.2 για το MINOS και 34.2 για το El CID. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 
ετερογενείς αντιδράσεις αποµάκρυνσης του DMSO ήταν ιδίας κλίµακας και για τις 
δύο δειγµατοληψίες ενώ η διαφορά των 1.5 0C για την θερµοκρασία δεν επαρκεί για 
να αποδοθεί η διαφορά κατά τη διάρκεια του MINOS. Σε αυτή τη περίπτωση 
φαίνεται και πάλι να ενισχύεται η πρόταση των εισερχοµένων από ανώτερα 
στρώµατα αέριων µαζών που πιθανά να ενίσχυσαν επιπλέον τα επίπεδα του DMSO 
ιδιαίτερα για την δειγµατοληψία του MINOS. 
 

5.3.1.2 Ηµερήσια διακύµανση του DMSO 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.12  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης του DMSΟ ανά µία ώρα α) για την εντατική 
δειγµατοληψία El CID, και β) για την εντατική δειγµατοληψία MINOS. 
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Στο Σχήµα 5.12(α) παρουσιάζεται η ηµερήσια διακύµανση του DMSO (λόγος 
εξοµάλυνσης) για την εντατική δειγµατοληψία του Ιουλίου του 2000. Κατά τη 
διάρκεια του El CID καταγράφηκε για πρώτη φορά η διακύµανση της συγκεκριµένης 
ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Bardouki et al., 2001). Στο Σχήµα 
5.12(β) παρουσιάζεται η ηµερήσια διακύµανση του DMSO για την εντατική 
δειγµατοληψία του Αυγούστου του 2001. Το µοτίβο που εµφανίζεται επαληθεύει την 
ηµερήσια διακύµανση που παρατηρήθηκε για την δειγµατοληψία του El CID αν και 
το απογευµατινό µέγιστο εµφανίζεται νωρίτερα. Η διακύµανση της ένωσης εµφανίζει 
ένα ελάχιστο στις 14:00 (τοπική ώρα) και το µέγιστο στις 19:00. Σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη ηµερήσια διακύµανση του DMS (Σχήµα 5.5), το ελάχιστο της 
διακύµανσης στις 14:00 σχεδόν συµπίπτει µε το µέγιστο των τιµών των ριζών ΟΗ και 
κατά αυτόν τον τρόπο µπορεί να αποδοθεί στην πολύ γρήγορη αντίδραση της ένωσης 
µε τις συγκεκριµένες ρίζες στην αέρια κατάσταση η οποία όπως συζητήθηκε και στην 
ενότητα 2.1.4 είναι περίπου 15 φορές γρηγορότερη της αντίδρασης DMS+OH 
(Urbanski et al., 1998). Αντίστοιχα το απογευµατινό µέγιστο συµβαδίζει µε το 
αντίστοιχο του DMS γεγονός που θα µπορούσε να αποδοθεί στα χαµηλά επίπεδα των 
ριζών ΟΗ κατά τις απογευµατινές ώρες. Ταυτόχρονα η άνοδος των απογευµατινών 
τιµών συµβαδίζει και µε τα γεγονότα παρείσδυσης αέριων µαζών από ανώτερα 
στρώµατα που παρατηρήθηκαν (ενότητα 5.3.1.1). Σε συµφωνία και πάλι µε την 
βραδινή πτώση των τιµών του DMS οι συγκεντρώσεις του DMSO µειώνονται κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Από την πτώση αυτή µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός 
µείωσης της ένωσης κατά τις βραδινές ώρες (Σχήµα 5.13).  
 
 

Σχήµα 5.13  Υπολογισµός του ρυθµού µείωσης του DMSΟ κατά τις βραδινές ώρες για την εντατική 
δειγµατοληψία MINOS. 

 
Οι υπολογισµοί έγιναν µε τη λογαριθµική µεταβολή του λόγου των 

συγκεντρώσεων συναρτήσει του χρόνου. Οι ώρες που επιλέχθηκαν ήταν από τις 
18:00 µέχρι τις 5:00 (τοπική ώρα). Σύµφωνα µε την κλίση που προέκυψε 
υπολογίζεται ο ρυθµός µείωσης της τάξεως του 3.5x10-5 s-1. Η σταθερά αντίδρασης 
του DMSO µε τις ΝΟ3 ρίζες κυµαίνεται από (1.7 ± 0.3)x10-13 cm3 molecule-1 s-1 έως 
(5 ± 3.83)x10-13 cm3 molecule-1 s-1 και είναι 2-6 φορές πιο αργή από την αντίστοιχη 
DMS+NO3 (Barnes et al., 1989; Falbe-Hansen et al., 2000). Η µέση τιµή των ΝΟ3 
ριζών κατά τη διάρκεια των µετρήσεων ήταν 108 molecule cm-3 (Vrekoussis et al., 
2003). Χρησιµοποιώντας αυτή την τιµή υπολογίζεται ο ρυθµός κατανάλωσης του 
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DMSO από τις ΝΟ3 ρίζες να είναι 1.7 έως 5x10-5 s-1. Στο εύρος αυτό βρίσκεται και η 
τιµή που υπολογίστηκε από τις µετρήσεις, 3.5x10-5 s-1 ενώ και από τις µετρήσεις του 
El CID προκύπτει η τιµή 3.6x10-5 s-1. Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω σύγκριση η 
πτώση του DMSO κατά τις βραδινές ώρες θα µπορούσε να αποδοθεί στην αντίδραση 
της ένωσης µε τις ΝΟ3 ρίζες. Εστιάζοντας όµως στην χαµηλότερη τιµή του ρυθµού 
κατανάλωσης (1.7x10-5 s-1) η τιµή 3.5x10-5 s-1 θα µπορούσε να περικλείει την 
ανάµειξη και άλλων διεργασιών. Για αυτή την εκδοχή η αντίδραση µε τις ΝΟ3 ρίζες 
πιθανά να µην είναι αρκετή ενώ η κλίση που υπολογίστηκε µπορεί να οφείλεται και 
στην προσρόφηση της ένωσης σε ετερογενείς επιφάνειες.  
 
 

5.3.2 Παρουσίαση των µετρήσεων του MS-  
5.3.2.1 Χρονική διακύµανση του MS- 
 

 

Σχήµα 5.14  ∆ιακύµανση των επιπέδων του MS- όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 10/7 έως τις 6/8 
του 2000 στα πλαίσια του προγράµµατος El CID. 

 
Κατά την δειγµατοληψία του El CID, το MS- έλαβε τιµές από 0.08 έως 35 pptv µε µία 
µέση τιµή των 7.35 pptv (Σχήµα 5.14). Ταυτόχρονα µε το πρόγραµµα El CID 
πραγµατοποιήθηκε µια δεύτερη δειγµατοληψία (SUB AERO) κατά την οποία υπήρξε 
η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί και ένα δεύτερο σύστηµα για την συλλογή των 
αερολυµάτων. Η τεχνική των διαχωριστών Berner (Berner και Lürzer, 1980) µας 
έδωσε την δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων µε την µέθοδο 
των φίλτρων (Bardouki et al., 2003b). Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στο Σχήµα 
5.15 όπου φαίνεται ότι οι µετρήσεις µε τις δύο διαφορετικές µεθόδους κυµαίνονται 
στα ίδια περίπου επίπεδα. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι οι τιµές των 
διαχωριστών Berner εµφανίζονται αυξηµένες σε σχέση µε αυτές των φίλτρων µε µία 
µέση τιµή των διαχωριστών Berner 8.2 pptv, ενώ η µέση τιµή των φίλτρων ήταν 7.35 
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pptv, συγκρίνοντας ίδιες ηµεροµηνίες µετρήσεων. Οι τιµές των διαχωριστών Berner 
προκύπτουν από 24ωρες δειγµατοληψίες έναντι αυτών των φίλτρων που 
πραγµατοποιήθηκαν για διαστήµατα 2–3 ωρών. Το διαφορετικό βήµα 
δειγµατοληψίας πιθανά να αποτελεί και τον λόγο που υπάρχει αυτή η απόκλιση στους 
µέσους όρους. 
 
 

Σχήµα 5.15  Σύγκριση της διακύµανση του MS- για τις δύο διαφορετικές τεχνικές δειγµατοληψίας 
(φίλτρα και διαχωριστές τύπου Berner) και συσχέτιση των επιπέδων της ένωσης µε τις µετρήσεις 222Rn  
για την δειγµατοληψία του El CID. 

 
 

Σχήµα 5.16  ∆ιακύµανση των επιπέδων του MS- όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο 28/7 έως τις 
22/8 του 2001 στα πλαίσια του προγράµµατος MINOS. 
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Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η συσχέτιση της ένωσης µε τις 

µετρήσεις 222Rn το οποίο χρησιµοποιείται ως δείκτης ηπειρωτικής προέλευσης. Το 
222Rn είναι ένα ευγενές αέριο το οποίο εισάγεται στην τροπόσφαιρα κυρίως από τις 
ηπείρους ενώ αποσυντίθεται µέσω ραδιενεργής διάσπασης µε χρόνο ζωής περίπου 3.8 
ηµέρες (Polian et al., 1986). Το MS- ως προϊόν οξείδωσης του DMS µε βιογενή 
προέλευση έχει την αντίθετη τάση από το 222Rn παρουσιάζοντας τις µεγαλύτερες 
τιµές κατά τις περιόδους µε την µικρότερη ηπειρωτική επίδραση (14, 18 και 30 
Ιουλίου). 
 

Πίνακας 5.6  Σύγκριση των µετρήσεων του MS- στην σωµατιδιακή κατάσταση για τις 
δειγµατοληψίες El CID και MINOS µε άλλες µελέτες. 

Μετρήσεις MS- (pptv) Περιοχή Αναφορά 

 Ειρηνικός Ωκεανός (α)  

9.0 (0.5 - 35.0) Νέα Ζηλανδία (360 0S, 174 0E) Wylie and de Mora 1996 

6.7 (2.6 - 11.6) Αµερικανική Σαµόα (14 0S, 171 0W)  

11.6 (6.4 - 17.5) Νησί Fanning (4 0N, 159 0W)   

24.9 (2.6 - 77.1) Shemya (52 0N, 174 0E)  

 Ατλαντικός Ωκεανός (β)  

6.9 (2.0 - 23.7) Νησί Sal (17 0N, 23 0W)   

10.0 (6.4 - 14.9) Μαϊάµι (26 0N, 80 0W)   

12.9 (0.0 - 141.9) Mace Head (53 0N, 10 0W)   

10.0 (0.0 - 104.9) Ισλανδία (63 0N, 20 0W)   

0.8 - 23.1 (µεσηµβρινή διατοµή από 42 0S έως 54 0N) 
Burgermeister and 

Georgii, 1991 

3.9 - 77.1 Νησί Sylt (Βόρεια Θάλασσα)  

 Ανατολική Μεσόγειος  

5.4 - 21.1 παράκτια ,Ισραήλ 
Ganor et al., 2000;  
Luria et al., 1989 

11.6 (0.3 - 98.5) Erdemli (36 0N, 34 0E) Kubilay et al., 2002 

6.9 (1.0 - 25.5) Φινοκαλιά 
Kouvarakis και 

Mihalopoulos, 2002 

7.35 (0.08 – 34.9) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, El CID ενότητα 5.3.2.1 

11.5 (1.1 – 37.5) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, MINOS 
ενότητα 5.3.2.1,  

Bardouki et al., 2003a 

(α) Saltzman et al., 1986 

(β) από αναφορά των Kubilay et al., 2002 
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Για την δειγµατοληψία του MINOS (2001) τo MS- στην σωµατιδιακή 

κατάσταση (Σχήµα 5.16) κυµάνθηκε µεταξύ 1.1 και 37.5 pptv µε µία µέση τιµή των 
11.5 pptv. Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και για 
τις δύο δειγµατοληψίες σε σχέση µε µετρήσεις της ίδιας ένωσης σε άλλες περιοχές. 

Σύµφωνα µε τη σύγκριση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.6 οι τιµές του 
MS- κατά τη διάρκεια των εντατικών δειγµατοληψιών βρίσκονται µέσα στο εύρος 
των τιµών που έχουν καταγραφεί για την περιοχή στην εποχιακή µελέτη της ένωσης 
από τον Kouvarakis (2002) η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 
Οκτώβριο του 1996 έως Σεπτέµβριο του 1999. Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, το 
MS- εµφανίζει εποχιακή διακύµανση ακολουθώντας αυτή της πρόδροµης ένωσης του 
DMS, όπου οι υψηλότερες τιµές επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού µε 
έναν λόγο καλοκαιρινές/χειµερινές τιµές της τάξεως του 10. Οι µέγιστες καλοκαιρινές 
τιµές είναι απόρροια της ανοιξιάτικης φυτοπλαγκτονικής άνθισης που προκαλούν και 
τις αυξηµένες συγκεντρώσεις του DMS στα θαλάσσια ύδατα (Bardouki, 2000; 
Kouvarakis, 2002). Οι συγκεντρώσεις αλλά και οι διακύµανση των τιµών της 
συγκεκριµένης µελέτης συµφωνούν µε παλαιότερες µελέτες για την περιοχή 
(Mihalopoulos et al., 1997) αλλά και µε µετρήσεις για αποµακρυσµένες θαλάσσιες 
περιοχές σε άλλα µέρη του κόσµου (Πίνακας 5.6). Το ίδιο χρονικό διάστηµα (1996 
έως 1999) έχει πραγµατοποιηθεί και η µελέτη της Kubilay και των συνεργατών της 
(2002) για την παράκτια περιοχή Erdemli της Τουρκίας που επίσης αφορά στην ίδια 
περιοχή (Ανατολική Μεσόγειος). Οι µετρήσεις του MINOS συναντώνται σε 
υψηλότερα επίπεδα από αυτά του El CID αλλά στο ίδιο περίπου εύρος τιµών. Όπως 
φαίνεται και από τον Πίνακα 5.6 οι συγκεντρώσεις του MS- παρουσιάζουν σηµαντική 
χωρική και εποχιακή µεταβολή σε παγκόσµια κλίµακα.  

Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τόσο του MS- όσο και 
του DMSO έγινε µία προσπάθεια συσχέτισης των διακυµάνσεων των ενώσεων µε 
ορισµένα από τα µετεωρολογικά δεδοµένα. Η σύγκριση παρουσιάζεται στο Σχήµα 
5.17. Το MS- εµφανίζει άνοδο των τιµών του για ορισµένες µέρες όπου σηµειώνεται 
και αύξηση της υγρασίας όπως για παράδειγµα στο χρονικό διάστηµα από 29/7 έως 
1/8 του 2000. Η σχέση όµως αυτή δεν επαληθεύεται για το σύνολο της 
δειγµατοληψίας. Η προσπάθεια συσχέτισης του MS- µε το DMSO συναρτήσει των 
τιµών υγρασίας δεν έδωσε σηµαντικό αποτέλεσµα στο σύνολο των µετρήσεων. Η 
υγρασία αποτελεί την παράµετρο που δίνεται ιδιαίτερη έµφαση µια και δυνητικά 
αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τις ετερογενείς αντιδράσεις του DMSO. Οι 
αντιδράσεις αυτές µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή του MS- (κεφάλαιο 4, 
Bardouki et al., 2002). Ο πιθανότερος λόγος που ευθύνεται για την µη καλή 
συσχέτιση των δύο ενώσεων, όσον αφορά στο σύνολο των τιµών, είναι οι σηµαντικές 
αυξητικές τάσεις που εµφανίζει το DMSO κατά τη διάρκεια γεγονότων παρείσδυσης 
από ανώτερα στρώµατα της τροπόσφαιρας. Η πιθανότητα αυτή αναφέρθηκε και στην 
παράγραφο 5.3.1.1 στην συζήτηση των επιπέδων της συγκεκριµένης ένωσης. Όσον 
αφορά στον λόγο DMSO/MS- το αποτέλεσµα αυτής της επιπλέον συνεισφοράς θα 
κάλυπτε την πραγµατική µεταβολή του λόγου σε σχέση µε τα επίπεδα υγρασίας. Στο 
Σχήµα 5.18 χρησιµοποιείται ως παράδειγµα µία από τις ηµεροµηνίες που 
παρατηρήθηκε καλή συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων της υγρασίας και της 
παραγωγής του MS- από το DMSO. Στο Σχήµα 5.18(β) καταγράφεται και η 
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συµπεριφορά του MS- ιδιαίτερα κατά τις απογευµατινές ώρες όπου φαίνεται να 
ακολουθεί την αύξηση της υγρασίας που σηµειώθηκε 2 ώρες νωρίτερα. Το µοτίβο 
αυτό παρατηρήθηκε σε αρκετές από τις ηµεροµηνίες των µετρήσεων. Εστιάζοντας 
λοιπόν σε αυτά τα γεγονότα, η ένδειξη παραγωγής του MS- από τις ετερογενείς 
διεργασίες αποµάκρυνσης του DMSO γίνεται εντονότερη. 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.17  Συσχέτιση της διακύµανσης των ενώσεων DMSO και MS- συναρτήσει των µετεωρολογικών 
δεδοµένων (θερµοκρασίας και υγρασίας) για την δειγµατοληψία El CID. 

 
α)                                             β) 

Σχήµα 5.18  Παράδειγµα συσχέτισης των ενώσεων DMSO και MS- στις 29/7 όπου παρατηρούνται 
επεισόδια ανόδου της υγρασίας  για την δειγµατοληψία El CID (2000). 
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α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.19  Συσχέτιση της διακύµανσης των ενώσεων DMSO και MS- συναρτήσει της υγρασίας και της 
επιφανείας των σωµατιδίων για την δειγµατοληψία MINOS. 

 
Η ίδια προσέγγιση εφαρµόστηκε και για τα αποτελέσµατα του 2001 της 

δειγµατοληψίας MINOS. Στο Σχήµα 5.19 παρουσιάζεται η συσχέτιση των ενώσεων 
MS- και DMSO µε την υγρασία όπως επίσης και µε την επιφάνεια των σωµατιδίων 
για τον Αύγουστο του 2001. Όπως διακρίνεται και από το σχήµα, οι διακυµάνσεις του 
MS- φαίνονται και σε αυτή την περίπτωση να συµβαδίζουν για κάποιες από τις 
ηµεροµηνίες µε περιόδους αύξησης της υγρασίας. Για ορισµένα χρονικά διαστήµατα 
όπου παρατηρήθηκαν υψηλές τιµές υγρασίας και στις περισσότερες περιπτώσεις 
υψηλές επιφάνειες σωµατιδίων (5/8 και 14-18/8) η κλίση που λήφθηκε ήταν 0.3 µε 
r2=0.5. Παρόλα αυτά η συσχέτιση των τιµών MS- και DMSO στο σύνολο των 
αποτελεσµάτων δεν βελτιώθηκε συναρτήσει της ανόδου της υγρασίας. Η συσχέτιση 
αυτή εφαρµόστηκε και για κάθε ηµέρα χωριστά όπου σε αυτή την περίπτωση 
ορισµένα χρονικά διαστήµατα εµφάνισαν διαφοροποίηση. Για ορισµένες από τις 
ηµεροµηνίες παρατηρήθηκε παρόµοια κλίση και καλή συσχέτιση, όπως για 
παράδειγµα για τις ηµεροµηνίες 4-5, 12, 15-17 και 22/8. Για τις ηµέρες αυτές, άνοδος 
των τιµών υγρασίας είχε προηγηθεί της αύξησης του MS-. Η σηµαντικότερη όµως 
πληροφορία σε αυτή την περίπτωση προέρχεται από τις επιφάνειες των σωµατιδίων, 
για τις ηµεροµηνίες όπου υπάρχουν δεδοµένα. Για παράδειγµα στις 7/8, που τα 
επίπεδα υγρασίας συναντώνται σε χαµηλά επίπεδα, παρατηρείται µικρή αλλά αισθητή 
άνοδος της επιφανείας των σωµατιδίων. Παρόµοια συµπεριφορά σηµειώθηκε και για 
τις υπόλοιπες ηµεροµηνίες όπου η σχέση MS-/DMSO φαίνεται να ευνοείται από τις 
παραπάνω συνθήκες. Στο Σχήµα 5.20 απεικονίζεται ως παράδειγµα µία από τις 
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ηµεροµηνίες (12/8) µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά όπου στην περίπτωση (α) είναι 
η σχέση του MS- µε το DMSO και στην περίπτωση (β) εµφανίζεται η διακύµανση της 
ένωσης κατά τη διάρκεια της ηµέρας συναρτήσει της διακύµανσης της υγρασίας αλλά 
και της επιφάνειας των σωµατιδίων. 
 
α)                                             β)  

Σχήµα 5.20  Παράδειγµα συσχέτισης των ενώσεων DMSO και MS- στις 12/8 όπου παρατηρούνται 
επεισόδια ανόδου της υγρασίας και της επιφανείας των σωµατιδίων για την δειγµατοληψία MINOS 
(2001). 

 
Συγκρίνοντας τις δύο δειγµατοληψίες η µέση τιµή του λόγου MS-/DMSO 

έλαβε τις τιµές 32.2 για την δειγµατοληψία του MINOS και 34.2 για την 
δειγµατοληψία του El CID. Οι αντίστοιχοι µέσοι όροι για τα επίπεδα της υγρασίας 
ήταν 63 και 56. Η υγρασία φαίνεται να επιδρά στην κατανοµή των συγκεκριµένων 
προϊόντων δεν έχει όµως ρόλο καθοριστικής σηµασίας, µια και σε αυτή την 
περίπτωση στις µετρήσεις του 2001 η απόδοση σε MS- θα αναµένονταν να είναι 
µεγαλύτερη σύµφωνα µε τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Όπως συζητήθηκε και 
στην παράγραφο 5.3.1.1 η πιθανότερη εξήγηση σε αυτή την περίπτωση είναι ο 
εµπλουτισµός των επιπέδων του DMSO από ανώτερες στοιβάδες.  
 

5.3.2.2 Ηµερήσια διακύµανση του MS- 
Στο Σχήµα 5.21(α) παρουσιάζεται η ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης 
του MS- για την εντατική δειγµατοληψία του El CID. Όπως παρατηρήθηκε και στις 
περιπτώσεις των ενώσεων DMS και DMSO, το MS- παρουσιάζει µία σχετικά µικρή 
άνοδο κατά τις απογευµατινές ώρες. Το χαρακτηριστικό µοτίβο της ένωσης 
καταγράφηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας του Ιουλίου του 
2000 (Bardouki et al., 2001) ενώ επαληθεύτηκε και για την δειγµατοληψία του 2001 
κατά τη διάρκεια του MINOS (Σχήµα 5.21, β) εµφανίζοντας την ίδια διακύµανση. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα υπολογίστηκε ο ρυθµός πτώσης του 
MS-. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 5.22 οι υπολογισµοί έγιναν µε τη λογαριθµική 
µεταβολή του λόγου των συγκεντρώσεων συναρτήσει του χρόνου. Οι ώρες που 
επιλέχθηκαν ήταν από τις 20:00 µέχρι τις 7:00 (τοπική ώρα). Σύµφωνα µε την κλίση 
που προέκυψε υπολογίζεται ο ρυθµός µείωσης της τάξεως του 7.9x10-6 s-1. Η 
αντίστοιχη κλίση για το El CID ήταν 1x10-5 s-1. 
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Σχήµα 5.21  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης του MS- ανά µία ώρα (α) για την εντατική 
δειγµατοληψία El CID και (β) για την εντατική δειγµατοληψία MINOS.. 

 
 

Σχήµα 5.22  Υπολογισµός του ρυθµού µείωσης του MS- κατά τις βραδινές ώρες για την εντατική 
δειγµατοληψία MINOS. 
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Η τιµή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στην τιµή 6.6x10-6 s-1που έχει υπολογιστεί από τον 
Huebert και τους συνεργάτες του (1996) για την ίδια καλοκαιρινή περίοδο στο 
θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης του ισηµερινού Ειρηνικού υπό µη ρυπασµένες 
συνθήκες. Οι συγγραφείς σε αυτήν την περίπτωση απέδωσαν την βραδινή πτώση του 
MS- στην ξηρή εναπόθεση και στην αραίωση λόγω εισροής από την ελεύθερη 
τροπόσφαιρα. Η συµφωνία µεταξύ των τιµών του Huebert που αφορούν µη 
ρυπασµένες θαλάσσιες συνθήκες και του MINOS όπου πρόκειται για συνθήκες ηµι-
ρυπασµένου θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν ένδειξη ότι παρά την σηµαντική 
αντίδραση του DMS µε τις ΝΟ3 ρίζες κατά τις νυχτερινές ώρες, το MS- δεν φαίνεται 
να παράγεται µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας. 
 
 

5.3.3 Παρουσίαση των µετρήσεων των SO2 και nss-SO42-  
5.3.3.1 Χρονική διακύµανση των SO2 και nss-SO42- 
Η διακύµανση των ενώσεων SO2 και nss-SO4

2- κατά τη διάρκεια του El CID 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.23. Tα επίπεδα SO2 κυµάνθηκαν µεταξύ 194 και 5072 
pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 1181 pptv (Σχήµα 5.23, β). Αντίστοιχα, τα 
επίπεδα nss-SO4

2- µεταβλήθηκαν µεταξύ 52 και 3134 pptv µε µία µέση τιµή της 
τάξεως των 1275 pptv (Σχήµα 5.23, γ). Η τεχνική των Cofer ελέγχθηκε έναντι των 
φίλτρων GFF για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα της δειγµατοληψίας του 2000. Πιο 
συγκεκριµένα για το διάστηµα από 23 έως 29 Ιουλίου βρέθηκε πολύ καλή συσχέτιση 
για 34 δείγµατα. Η κλίση που προέκυψε ήταν 1.13 µε r2=0.86 ενώ η µέση απόκλιση 
µεταξύ των δύο τεχνικών ήταν 8.5%.  

Στο Σχήµα 5.24 παρουσιάζεται η σύγκριση των δύο διαφορετικών τεχνικών 
δειγµατοληψίας που εφαρµόστηκαν για τις δειγµατοληψίες των nss SO4

2- (φίλτρα TF 
και διαχωριστές Berner). Οι µετρήσεις των διαχωριστών Berner εµφανίζονται σε 
υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερα κατά το διάστηµα 22 µε 25 Ιουλίου. Αν αφαιρεθούν οι 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες η συσχέτιση που λαµβάνεται είναι πολύ καλή µε κλίση 
0.99 και r2=0.85. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η συσχέτιση της ένωσης µε 
τις µετρήσεις 222Rn. Τα nss SO4

2- ακολουθούν αρκετά καλά την διακύµανση του 222Rn 
(r2=0.63) υποδεικνύοντας ότι η κυρίως προέλευση των nss SO4

2- είχε ηπειρωτικό 
χαρακτήρα.  

Με µία πρώτη µατιά οι ενώσεις φαίνεται να επηρεάζονται από την 
διακύµανση της υγρασίας εµφανίζοντας αύξηση των τιµών τους σε χρονικά 
διαστήµατα όπου παρατηρείται αντίστοιχα µείωση των επιπέδων της υγρασίας. Η 
συσχέτιση όµως των µέσων τιµών ανά ηµέρα µε τις αντίστοιχες της υγρασίας δεν 
έδωσε κάποιο αποτέλεσµα παρά µόνο στην περίπτωση του SO2 και µάλιστα µε την 
αφαίρεση 3 ηµερών (12, 13 και 27/7). Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει ότι  
κλίση=-0.02 και r2=0.34 µε αντίστοιχη κλίση που υπολογίζεται για την 
δειγµατοληψία του MINOS την –0.03. 

Για την δειγµατοληψία του 2001 (MINOS) τα επίπεδα SO2 κυµάνθηκαν 
µεταξύ 220 και 2970 pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 1030 pptv (Σχήµα 5.25, 
β). Αντίστοιχα, τα επίπεδα nss-SO4

2- µεταβλήθηκαν µεταξύ 330 και 7100 pptv µε µία 
µέση τιµή της τάξεως των 1140 pptv (Σχήµα 5.25, γ). 
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Σχήµα 5.23  Συγκριτική διακύµανση των ενώσεων SO2 (β) και nss-SO4
2- (γ) µε τα επίπεδα υγρασίας (α) 

για την εντατική δειγµατοληψία El CID. 

 
 

Σχήµα 5.24  Σύγκριση της διακύµανσης των nss SO4
2- (Berner και TF φίλτρων) σε σχέση µε τα επίπεδα 

222Rn  για την εντατική δειγµατοληψία El CID. 
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Σχήµα 5.25  Συγκριτική διακύµανση των ενώσεων SO2 (β) και nss-SO4
2- (γ) µε τα επίπεδα υγρασίας (α) 

και 222Rn (δ) για την εντατική δειγµατοληψία MINOS. 

 
Τα επίπεδα και των δύο ενώσεων βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία τόσο µε τις 
τιµές που αναφέρονται από προηγούµενες µελέτες για την περιοχή της Κρήτης κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο (Kouvarakis και Mihalopoulos, 2002; Sciare et al., 2003) 
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όσο και µε τις τιµές που αφορούν την ευρύτερη περιοχή (Πίνακας 5.7, Πίνακας 5.8). 
Η διακύµανση και των δύο ενώσεων φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής 
της υγρασίας (Σχήµα 5.25, α) µε τις ενώσεις να εµφανίζουν άνοδο των τιµών τους για 
τις περισσότερες από τις περιόδους όπου επικρατούν χαµηλά επίπεδα υγρασίας, όπως 
για παράδειγµα τα διαστήµατα 28 µε 31/7, 6 µε 12/8 και στο τέλος της 
δειγµατοληψίας. Η συσχέτιση των µέσων τιµών ανά ηµέρα (Σχήµα 5.26) είναι 
καλύτερη για το SO2 (κλίση=-0.03, r2=0.62) ενώ αντίστοιχα για τα nss-SO4

2- έχουν 
αφαιρεθεί οι ηµεροµηνίες 7, 8 και 22/8 (κλίση=-0.02, r2=0.38).  

Συγκρίνοντας τις µετρήσεις των δύο ενώσεων µε τις τιµές του 222Rn (για τις 
περιόδους όπου υπάρχουν µετρήσεις κατά τη διάρκεια του MINOS, Σχήµα 5.25, δ) 
παρατηρείται ότι τα nss-SO4

2- ακολουθούν αρκετά πιστά τις διακυµάνσεις του 222Rn 
για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζεται στο Σχήµα 
5.27 και αφορά τις ηµεροµηνίες 9-12 και 16-21/8 όπου υφίσταται και η µεγαλύτερη 
ηπειρωτική επίδραση. Εξάλλου και οι δύο ενώσεις συσχετίζονται σε πολύ καλό 
βαθµό µε τα συνολικά SΟx (άθροισµα των nss-SO4

2- και του SO2) µε τιµές για το SO2 
κλίση=0.46 και r2=0.80 ενώ για τα nss-SO4

2- κλίση=0.54 και r2=0.85. 
 
 
 

Σχήµα 5.26  Συσχέτιση της ηµερήσιας µέσης τιµής των ενώσεων nss-SO4
2- και SO2 µε την αντίστοιχη 

ηµερήσια µέση τιµή της υγρασίας για την εντατική δειγµατοληψία MINOS. 

 
 

Σχήµα 5.27  Συσχέτιση των µετρήσεων των 222Rn και nss-SO4
2- (για επιλεγµένο χρονικό διάστηµα) για 

την εντατική δειγµατοληψία MINOS. 
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Πίνακας 5.7  Σύγκριση των µετρήσεων του SO2 στην αέρια κατάσταση για τις δειγµατοληψίες El 
CID και MINOS µε άλλες µελέτες. 

Μετρήσεις SO2 (pptv) Περιοχή Αναφορά 

929 παράκτια, Ισραήλ Luria et al., 1996 

1054 παράκτια, Πορτογαλία Pio et al., 1996 

1019 Φινοκαλιά Kouvarakis, 2002 

1030 (220 – 2970) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, MINOS 
ενότητα 5.3.3,  

Bardouki et al., 2003a 

1181 (194 – 5072) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, El CID 
ενότητα 5.3.3,  

Sciare et al., 2003 

 
α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 

Σχήµα 5.28  Μέση τιµή των συγκεντρώσεων SO2 (α), και nss-SO4
2- (β) σύµφωνα µε την προέλευση των 

αέριων µαζών (υπολογισµός από ρετροπορείες). Οι διαστάσεις πλέγµατος είναι 1°x1°. Τα ανοιχτόχρωµα 
και σκουρόχρωµα αντίστοιχα τετράγωνα σηµεία αντιστοιχούν σε διαστάσεις των 50x50 km εκποµπών 
SO2 των 25 kT(S)/y και 250 kT(S)/y αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται από τον χάρτη εκποµπών του 
EMEP 1999 (Sciare et al., 2003). 
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Για την δειγµατοληψία του El CID η συσχέτιση των SO2 και nss-SO4

2- δεν 
είναι καλή (r2=0.22) ακόµα και για τις προσπάθειες όπου εξαιρέθηκαν οι τιµές µε 
τοπικά φαινόµενα µόλυνσης (29/7 µε 1/8). Η µετατροπή του SO2 σε SO4

2- στη 
σωµατιδιακή κατάσταση εξαρτάται από αρκετές παραµέτρους όπως για παράδειγµα 
την περιοχή εκποµπών του SO2 η οποία µπορεί να είναι είτε βιογενούς (οξείδωση του 
DMS) είτε ανθρωπογενούς προέλευσης (καύση ορυκτών πόρων). Για παράδειγµα 
κατά την δειγµατοληψία του El CID (Σχήµα 5.28) ταυτοποιήθηκαν αέριες µάζες µε 
υψηλά επίπεδα SO2 σε σχέση µε τα επίπεδα nss-SO4

2- προερχόµενες από την Αθήνα, 
την Θεσσαλονίκη ή την Κωνσταντινούπολη, οι οποίες µάλιστα χρειάστηκαν 1 έως 2 
µέρες για να φτάσουν στην περιοχή της Κρήτης (Sciare et al., 2003).  
 

Πίνακας 5.8  Σύγκριση των µετρήσεων των nss-SO4
2- στην σωµατιδιακή κατάσταση για τις 

δειγµατοληψίες El CID και MINOS µε άλλες µελέτες. 

Μετρήσεις nss-SO4
2- 

(pptv) 
Περιοχή Αναφορά 

 Ηπειρωτική Ευρώπη(α)  

942 (280 – 9062) Ελλάδα (38 0N, 23 0E)  

1502 (15 – 7356) Ουγγαρία (46 0N, 19 0E)  

840 (15 – 7356) Ιταλία (45 0N, 17 0E)  

1069 (76 – 3589) ∆ηµοκρατία Τσεχίας (49 0N, 15 0E)  

916 (76 – 3793) Πολωνία (54 0N, 17 0E)  

891 (204 – 3843) Λιθουανία (55 0N, 21 0E)  

534 (25 – 4734) Ρωσία (59 0N, 29 0E)  

 Ανατολική Μεσόγειος  

1884 (509 – 12727) παράκτια, Ισραήλ 
Ganor et al., 2000  
Luria et al., 1989 

1782 (0 – 9011) Erdemli (36 0N, 34 0E) Kubilay et al., 2002 

1044 (25 – 3156) Φινοκαλιά 
Kouvarakis και 

Mihalopoulos, 2002 

1140 (330 – 7100) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, MINOS 
ενότητα 5.3.3,  

Bardouki et al., 2003a 

1275 (52 – 3134) καλοκαίρι, Φινοκαλιά, El CID 
ενότητα 5.3.3,  

Sciare et al., 2003 

(α) Wylie και De Mora, 1996   

 
Η υγρασία δεν ήταν η καθοριστική παράµετρος όσον αφορά στην µετατροπή 

του SO2 σε SO4
2- και το ίδιο παρατηρήθηκε και για την ταχύτητα του ανέµου. 

Ωστόσο, όταν αφαιρούνται τα γεγονότα τοπικής ρύπανσης παρατηρείται µία 
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ηµερήσια µεταβολή του λόγου nss-SO4
2-/( nss-SO4

2-+ SO2) ο οποίος κυµαίνεται από 
0.45 στις 6:00 (τοπική ώρα, πρωί) έως 0.50 στις 18:00. Η διακύµανση του λόγου nss-
SO4

2-/SOx (όπου SOx το άθροισµα nss-SO4
2-+ SO2) για την περιοχή της Φινοκαλιάς 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την διακύµανση του λόγου που αναφέρεται από την Luria 
και τους συνεργάτες της (1996) για παράκτια περιοχή του Ισραήλ η οποία σχολιάζει 
ότι είναι χαρακτηριστική γηρασµένων αέριων µαζών. Η απογευµατινή αύξηση των 
nss-SO4

2- σε σχέση µε το SO2 πιθανά να οφείλεται στην φωτοοξείδωση του SO2 κατά 
την διάρκεια της ηµέρας. 
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5.3.4 Παρουσίαση των µετρήσεων ορισµένων προϊόντων του DMS στην αέρια 
κατάσταση κατά τη διάρκεια του MINOS 
5.3.4.1 Χρονική διακύµανση H2SO4 στην αέρια κατάσταση 
Στο Σχήµα 5.29 παρουσιάζονται οι µετρήσεις του H2SO4 στην αέρια κατάσταση κατά 
την διάρκεια της δειγµατοληψίας του MINOS. Τα επίπεδα της ένωσης κυµάνθηκαν 
µεταξύ του ορίου ανίχνευσης µε τιµές µικρότερες από 1x105 έως και 9x107 molecules 
cm-3 µε µία µέση τιµή των 1x107 molecules cm-3. Η µέση τιµή της δειγµατοληψίας 
MINOS είναι κατά έναν παράγοντα της τάξεως του 10 µεγαλύτερη από αυτές που 
αναφέρονται σε υπάρχουσες µελέτες για αποµακρυσµένο θαλάσσιο περιβάλλον όπως 
για παράδειγµα από την τιµή 1.6x106 molecules cm-3 που δίνει ο Jefferson και οι 
συνεργάτες του (1998) και την τιµή 1.5x106 molecules cm-3 σύµφωνα µε τον 
Berresheim και τους συνεργάτες του (2002). Και στην περίπτωση του H2SO4 οι 
µετεωρολογικές και φυσικοχηµικές παράµετροι όπως η υγρασία και η επιφάνεια των 
σωµατιδίων κατέχουν σηµαντικό ρόλο και επηρεάζουν τα επίπεδα της ένωσης στην 
ατµόσφαιρα. Όπως παρουσιάζεται και από το Σχήµα 5.29 τα υψηλότερα επίπεδα 
H2SO4 παρατηρήθηκαν κατά τις περιόδους όπου οι τιµές της υγρασίας ήταν χαµηλές, 
παρόλα αυτά η συσχέτιση των µετρήσεων µε τα επίπεδα της υγρασίας για το σύνολο 
της δειγµατοληψίας δεν ήταν σηµαντική.  
 
 

Σχήµα 5.29  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων του H2SO4 σε σχέση µε την υγρασία για την 
εντατική δειγµατοληψία MINOS. 

 
Στο Σχήµα 5.30 παρουσιάζεται η µέση διακύµανση ανά ώρα του H2SO4 σε 

σχέση µε την αντίστοιχη µέση διακύµανση ανά ώρα των ΟΗ (Berresheim et al., 
2003). Η ηµερήσια µεταβολή της ένωσης ταιριάζει πολύ καλά µε την διακύµανση 
των ΟΗ αποτελώντας ένδειξη της προέλευσης του H2SO4 λόγω φωτοχηµείας δηλαδή 
διαµέσου της αντίδρασης του SO2 µε τις ρίζες ΟΗ. Η συσχέτιση που λαµβάνεται είναι 
πολύ καλή µε κλίση 0.89 και r2=0.86 (Σχήµα 5.31).  
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Σχήµα 5.30  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων του H2SO4 σε σχέση µε τα επίπεδα ΟΗ (µέση 
τιµή ανά ώρα και για τις δύο ενώσεις) για την εντατική δειγµατοληψία MINOS. 

 
 

Σχήµα 5.31  Συσχέτιση µεταξύ του λόγου εξοµάλυνσης H2SO4 και ΟΗ για την εντατική δειγµατοληψία 
MINOS. 

 
 
5.3.4.1.1 Συνεισφορά του H2SO4 στα επίπεδα σωµατιδιακού nss-SO4

2- 
Στην παρούσα παράγραφο γίνεται µία προσπάθεια εκτίµησης της συνεισφοράς του 
H2SO4 στα επίπεδα σωµατιδιακού nss-SO4

2-. Σε µία πρώτη προσέγγιση, γίνεται η 
υπόθεση ότι το H2SO4 βρίσκεται σε συνθήκες σταθερής κατάστασης µε την 
πρόδροµη του ένωση, το SO2. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη υπόθεση ως µοναδική 
πηγή του H2SO4 θεωρείται η αντίδραση του SO2 µε τις ρίζες ΟΗ ενώ η οδός 
αποµάκρυνσης της ένωσης (H2SO4) θεωρείται η συµπύκνωση των ατµών της στην 
επιφάνεια των υπαρχόντων αερολυµάτων. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, 
εφαρµόζεται η ακόλουθη σχέση: 
 

k [SO2] [OH]=kcs [H2SO4] 
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Όπου k=8.5x10-13 cm3 molecule-1 s-1 στους 298 0K (DeMore et al., 1997) και η kcs 
είναι η σταθερά της ταχύτητας ψευδο-πρώτης τάξεως για την συµπύκνωση του 
H2SO4. Η kcs υπολογίζεται από την εξίσωση Fuchs-Sutugin (Fuchs and Sutugin, 
1970) όπου περιλαµβάνεται η σταθερά προσκόλλησης (α, sticking coefficient) και η 
συγκέντρωση της επιφάνειας των αερολυµάτων.  

Ο συντελεστής κατανοµής µάζας, α, ή αλλιώς προσρόφησης (sticking 
coefficient) είναι ουσιαστικά ένα κριτήριο της ικανότητας σύλληψης των µορίων 
(ατόµων, ριζών κ.λ.π) που προσκρούονται στα αερολύµατα, τα σταγονίδια συννέφων 
κ.λ.π.  
 

αριθµός αέριων µορίων που εισέρχονται στην σωµατιδιακή κατάσταση στη µονάδα 
χρόνου 

α= 
αριθµός αέριων µορίων που συγκρούονται στην διεπιφάνεια στη µονάδα χρόνου 

 
Ο συντελεστής α προσδιορίζει τη µέγιστη ροή J (molecule cm-2 s-1) ενός αερίου σε 
ένα υγρό µε τη σχέση: 
 

[ ]
4

acM
J g ><

=  

 
όπου [Mg] η συγκέντρωση του αερίου σε molecule cm-3 και <c> η µέση θερµική 
ταχύτητα σε cm s-1. Ο συντελεστής α υπό συγκεκριµένες συνθήκες λαµβάνεται ίσος 
µε τον συντελεστή γ. 

Ο συντελεστής προσρόφησης, γ, (uptake coefficient) είναι µία παράµετρος 
χωρίς διαστάσεις που προσδιορίζεται κατά παρόµοιο τρόπο µε την α. Στην 
πραγµατικότητα όµως αντιπροσωπεύει το συνολικό ρυθµό συµπεριλαµβανοµένων 
φυσικοχηµικών διεργασιών στην αέρια και την σωµατιδιακή κατάσταση όπως και 
στην διεπιφάνεια. 
 

αριθµός αέριων µορίων που αποµακρύνονται στη µονάδα χρόνου 
γ= 

αριθµός αέριων µορίων που συγκρούονται στην διεπιφάνεια στη µονάδα χρόνου 

 
Χρησιµοποιήθηκαν οι µέσοι όροι των τιµών ανά 3 ώρες και για τις τρεις 

ενώσεις (ΟΗ, H2SO4 και SO2). Η γραφική παράσταση που προκύπτει από την 
συσχέτιση του ρυθµού παραγωγής του H2SO4 από την αντίδραση του SO2 µε τις ρίζες 
ΟΗ (δηλαδή το γινόµενο k[SO2][OH]) µε τα επίπεδα H2SO4 δείχνει την 
αλληλεξάρτηση τους τόσο σε επίπεδο ηµερήσιας διακύµανσης (Πίνακας 5.9) όσο και 
ανά διαστήµατα των 3 ωρών (Σχήµα 5.32). Η κλίσεις (kcs) που προκύπτουν βάσει της 
ηµερήσιας διακύµανσης (Πίνακας 5.9) κυµαίνονται µεταξύ 0.0071 s-1 και 0.0167 s-1 
(µε µία µέση τιµή των 0.011 s-1). Οι ηµερήσιοι µέσοι όροι των kcs ακολουθούν κατά 
αξιοσηµείωτο τρόπο την διακύµανση της υγρασίας (r2=0.6, Σχήµα 5.33) και είναι 
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ενδεικτικές του συντοµότερου χρόνου ζωής του H2SO4 σε συνθήκες αυξηµένης 
υγρασίας πιθανά λόγω της υγροσκοπικής ανάπτυξης των αερολυµάτων άρα και της 
αυξηµένης επιφάνειας τους, κάτι που επίσης επισηµαίνεται από το Σχήµα 5.33. Ο 
σύντοµος χρόνος ζωής του H2SO4 (1-2.5 λεπτά) συµβαδίζει µε την υπόθεση της 
σταθερής κατάστασης αλλά και µε την καλή συσχέτιση των επιπέδων των H2SO4 και 
των ριζών ΟΗ που παρατηρήθηκε στο Σχήµα 5.30.  
 

Πίνακας 5.9  Ηµερήσια διακύµανση της kcs (s-1) και του αντίστοιχου r2, όπως προκύπτει από την 
συσχέτιση του k[SO2][OH] συναρτήσει του [H2SO4]. 

 
 

Σχήµα 5.32  Συσχέτιση µεταξύ του πηλίκου k[SO2 [OH] και της [H2SO4] για την εντατική δειγµατοληψία 
MINOS. Η κλίση που προκύπτει αντιστοιχεί στην kcs του H2SO4. 

 

ηµεροµηνία kcs (s-1) r2 
7/8/2001 0.0089 0.94 

8/8/2001 0.0084 0.94 

9/8/2001 0.0086 0.95 

10/8/2001 0.0133 0.98 

11/8/2001 0.0122 0.98 

12/8/2001 0.0071 0.70 

13/8/2001 0.0087 0.86 

14/8/2001 0.0114 0.98 

15/8/2001 0.0148 0.94 

16/8/2001 0.0167 0.74 

17/8/2001 0.0129 0.71 

18/8/2001 0.0149 0.98 

19/8/2001 0.0144 1.00 

20/8/2001 0.0134 0.84 

21/8/2001 0.0072 0.98 
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Σχήµα 5.33  ∆ιακύµανση της kcs σε σχέση µε τα επίπεδα υγρασίας και επιφάνειας σωµατιδίων για την 
δειγµατοληψία MINOS. 

 
Με την χρήση των τιµών kcs, της επιφάνειας των αερολυµάτων, και της 

εξίσωσης Fuchs-Sutugin είναι δυνατός ο υπολογισµός του α για την µέση 
θερµοκρασία των 300 0K κατά τη διάρκεια του MINOS. Η µέση τιµή που προκύπτει 
είναι 0.52±0.28 (γεωµετρικός µέσος όρος=0.49) και βρίσκεται σε πολύ καλή 
συµφωνία µε την τιµή 0.5 που αναφέρει ο Jefferson και οι συνεργάτες του (1997) από 
εργαστηριακές µελέτες στους 298 0K. Η ίδια τιµή (0.5) υποστηρίζεται και από 
µετρήσεις πεδίου σχετικά µε την παραγωγή και κατανάλωση του H2SO4 (Eisele and 
Tanner, 1993) όπως και από υπολογιστικές προσοµοιώσεις που επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στην πυρηνοποίηση και ανάπτυξη των αερολυµάτων (Kerminen and 
Wexler, 1995). 
 Τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να διερευνηθεί το 
κατά πόσο τα παρατηρούµενα επίπεδα H2SO4 ευθύνονται για την παραγωγή των nss-
SO4

2- στην σωµατιδιακή κατάσταση. Η παραγωγή των nss-SO4
2- στην σωµατιδιακή 

κατάσταση που προέρχεται από την συµπύκνωση των ατµών του H2SO4 πάνω στην 
επιφάνεια των αερολυµάτων υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 
 

nss-SO4
2-=kcs [H2SO4] ∆t 

 
όπου αν χρησιµοποιηθούν οι τιµές kcs=1.2x10-2 s-1 και [H2SO4]=107 molecules cm-3 
υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή των 1.4 ppbv, που 
παρατηρήθηκαν κατά την δειγµατοληψία MINOS, είναι 3.5 ηµέρες. Ο χρόνος αυτός 
συµφωνεί και µε τον χρόνο που υπολογίζεται για την παραµονή των αερολυµάτων 
διαµέτρου κάτω του µικροµέτρου στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης. Εποµένως, η 
εισαγωγή του H2SO4 λόγω συµπύκνωσης των ατµών θα µπορούσε να είναι µία 
κυρίαρχη οδός σχηµατισµού των nss-SO4

2- για την περιοχή της Μεσογείου (για 
κάποια απόσταση από τις βιοµηχανικές περιοχές), ενώ σηµαντική είναι πιθανά η 
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συνεισφορά των ετερογενών αντιδράσεων του SO2 πάνω στην επιφάνεια των 
αερολυµάτων. 
 

5.3.4.2 Χρονική διακύµανση MSA στην αέρια κατάσταση 
Στο Σχήµα 5.34 παρουσιάζονται οι µετρήσεις του MSA στην αέρια κατάσταση που 
συµβολίζονται ως MSAg. Οι τιµές κυµάνθηκαν µεταξύ του ορίου ανίχνευσης (3x104 
molecules cm-3) έως 3.7x107 molecules cm-3 µε µία µέση τιµή των 5.2x105 molecules 
cm-3. Η µέση τιµή που προκύπτει από τις µετρήσεις του MINOS είναι σχετικά 
χαµηλότερη από αυτές που έχουν καταγραφεί σε προηγούµενες µελέτες όπως για 
παράδειγµα την τιµή 9.5x105 molecules cm-3 που αναφέρεται από τον Jefferson και 
τους συνεργάτες του (1998) και την τιµή 1.2x106 molecules cm-3 που αναφέρει ο 
Berresheim και οι συνεργάτες του (2002). Οι προαναφερθείσες µελέτες 
πραγµατοποιήθηκαν σε χαµηλότερες θερµοκρασιακές συνθήκες και εργαστηριακά 
πειράµατα (Arsene et al., 1999) έχουν εστιάσει στο γεγονός ότι η θερµοκρασία 
µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την απόδοση του MSA από την οξείδωση του DMS. 

Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 5.34 το MSAg εµφανίζεται ιδιαίτερα 
ευαίσθητο στις µεταβολές της υγρασίας αλλά και σε άλλες παραµέτρους όπως η 
επιφάνεια των σωµατιδίων και το σηµείο υγροποίησης. Σε σχέση µε το H2SO4 
επηρεάζεται περισσότερο από τις παραπάνω µεταβολές πιθανά λόγω της µεγαλύτερης 
τάσης ατµών του (Kreidenweiss and Seinfeld, 1988, Berresheim et al., 2002). Τα 
επίπεδα του MSAg εµφανίζουν ξεκάθαρη αύξηση για τιµές της υγρασίας µικρότερες 
του 30%, γεγονός που συµβαδίζει µε τις παρατηρήσεις του Mauldin και των 
συνεργατών του (1999) στον ισηµερινό Ειρηνικό Ωκεανό όπως και µε τις αντίστοιχες 
του Berresheim και των συνεργατών του (2002) στην δυτική ακτή της Ιρλανδίας στη 
Mace Head.  
 
 

Σχήµα 5.34  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων του MSAg σε σχέση µε την υγρασία για την 
εντατική δειγµατοληψία MINOS. 
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Η µεγαλύτερη πτητικότητα του MSAg (σε σχέση µε το H2SO4) φαίνεται 
επίσης και από το Σχήµα 5.35 όπου απεικονίζεται η διακύµανση του των MSAg και 
του MS- κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Οι διακυµάνσεις των δύο ενώσεων 
µεταβάλλονται αντιστρόφως ιδιαίτερα κατά τα διαστήµατα όπου τα επίπεδα της 
υγρασίας είναι χαµηλά. Σε αυτές τις συνθήκες η κατανοµή της ένωσης ευνοείται ώστε 
το MSA να παραµένει κυρίως στην αέρια κατάσταση. Αντίστοιχα, για υψηλές τιµές 
της υγρασίας η ένωση συναντάται κυρίως στην σωµατιδιακή κατάσταση.  
 
 

Σχήµα 5.35  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων του MSAg και του σωµατιδιακού MS- για 
την δειγµατοληψία MINOS. 

 
 
5.3.4.2.1 Υπολογισµός της απόδοσης (Υ) του MSA από την αντίδραση DMS+OH 
Με τις ταυτόχρονες µετρήσεις των ενώσεων DMS, MSAg και MS- είναι δυνατός ο 
υπολογισµός της απόδοσης (Y) του MSA από την οξείδωση του DMS µε τις ρίζες 
ΟΗ. Όπως έχει αναφερθεί και στις αρχικές ενότητες (2.1.1.3) σύµφωνα µε 
εργαστηριακά πειράµατα η απόδοση αυτή εξαρτάται κατά πολύ από την παρουσία 
των NOx και κυµαίνεται από χαµηλές τιµές (Patroescu et al., 1999) έως και 50% 
(Hatakeyama et al.,1982). 

Για τον υπολογισµό αυτό γίνεται η υπόθεση ότι το MSA βρίσκεται σε 
συνθήκες σταθερής κατάστασης µε την πρόδροµη του ένωση, το DMS. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνεται η παραδοχή ότι η αντίδραση DMS+OH είναι η µοναδική πηγή 
παραγωγής MSA ενώ αντίστοιχα η µοναδική οδός κατανάλωσης της ένωσης είναι η 
συµπύκνωση της ένωσης στην επιφάνεια προϋπαρχόντων σωµατιδίων. Σύµφωνα 
λοιπόν µε τα παραπάνω θα ισχύει η ακόλουθη σχέση: 
 

k [DMS] [OH] [Y]=kcs [MSA] 

 
Όπου kOH+DMS χρησιµοποιείται η τιµή των Hynes et al. (1986) ενώ η kcs (η σταθερά 
της ταχύτητας ψευδο-πρώτης τάξεως για την συµπύκνωση του MSA) υπολογίζεται 
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σύµφωνα µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη εφαρµόζεται η εξίσωση 
Fuchs-Sutugin (Fuchs and Sutugin, 1970), ενώ στην δεύτερη χρησιµοποιείται η kcs 
του H2SO4 διορθωµένη για συντελεστή κατανοµής, α, για το MSA 0.075 (De Bruyn 
et al., 1994) στους 300 0K. Η δεύτερη προσέγγιση εφαρµόστηκε εναλλακτικά µια και 
δεν υπάρχουν µετρήσεις της επιφάνειας των σωµατιδίων για όλες τις ηµέρες της 
δειγµατοληψίας.  
 

Πίνακας 5.10  Απόδοση του MSA (Y) και τα αντίστοιχα r2 όπως προκύπτουν από την εφαρµογή 
της σχέσης k[DMS][OH][Y]=kcs [MSA] για τις µετρήσεις κατά τη διάρκεια του MINOS. 

ηµεροµηνία MSA απόδοση (α) (‰) r2 MSA απόδοση (β) (‰) r2 

10/8/2001 1.2 0.98 - - 

11/8/2001 1.5 0.67 - - 

14/8/2001 3.4 0.88 4.2 0.56 

15/8/2001 2.8 0.93 3.0 0.75 

16/8/2001 - - 1.0 0.65 

17/8/2001 - - 1.3 0.78 

18/8/2001 - - 1.0 0.88 

(α) : kcs από την εφαρµογή της σχέσης Fuchs-Sutugin. 

(β) : kcs όπως προκύπτει από τα δεδοµένα H2SO4 µε διόρθωση για α MSA=0.075 από την σχέση De Bruyn. 

 
Στον Πίνακα 5.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των δύο διαφορετικών 

προσεγγίσεων ανά ηµέρα. Σηµαντικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν µόνο για 
ηµεροµηνίες όπου δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αλλαγές στην υγρασία ή στο σηµείο 
υγροποίησης, παράµετροι που όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως επηρεάζουν τα 
επίπεδα του MSA και ουσιαστικά καλύπτουν τους πραγµατικούς ρυθµούς παραγωγής 
και/ή αποµάκρυνσης της ένωσης. Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις περιόδους όπου 
υπάρχει σηµαντική συσχέτιση (r2) η απόδοση του MSA είναι πολύ χαµηλή και 
κυµαίνεται από 10-3 έως 4.2x10-3 µε µία µέση τιµή της τάξεως του 1.9x10-3. Η τιµή 
αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την τιµή 5x10-3 που αναφέρεται από τον Davis και 
τους συνεργάτες του (1999) για το στρώµα ανάµειξης στον ισηµερινό Ειρηνικό 
Ωκεανό.  
 Αντίστοιχα, όπως και στην περίπτωση του H2SO4, µπορεί να διερευνηθεί το 
κατά πόσο τα επίπεδα του MSAg µπορούν να ευθύνονται για το MS- στην 
σωµατιδιακή κατάσταση.  
 

MS-=kcs [MSA] ∆t   

 
∆εδοµένης της µεγάλης µεταβλητότητας του MSA συναρτήσει της υγρασίας τα 
δεδοµένα προσεγγίστηκαν βάσει δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει 
τις µέρες µε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα υγρασίας (7/8 και 21-22/8) και η δεύτερη τις 
υπόλοιπες ηµεροµηνίες. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρόνος που απαιτείται για να 
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αναπαραχθούν τα επίπεδα MS- που παρατηρήθηκαν στις µετρήσεις κυµαίνεται 
µεταξύ 16 ωρών (7 Αυγούστου) έως 2.6 ηµερών (21-22 Αυγούστου). Όπως και στην 
περίπτωση του H2SO4 οι συγκεκριµένοι χρόνοι συµβαδίζουν µε τους αντίστοιχους 
των αερολυµάτων διαµέτρου κάτω του µικροµέτρου για το θαλάσσιο στρώµα 
ανάµειξης. Για το υπόλοιπο κοµµάτι των µετρήσεων, ο αντίστοιχος χρόνος που 
υπολογίστηκε για την παραγωγή των επιπέδων MS- που µετρήθηκαν είναι 19 ηµέρες, 
χρόνος σηµαντικά µεγαλύτερος από τον χρόνο παραµονής των συγκεκριµένων 
αερολυµάτων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µετατροπή/συµπύκνωση του MSAg στα 
σωµατίδια δεν είναι ικανή ώστε να εξηγήσει τα παρατηρούµενα επίπεδα MS-. Στο 
ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Davis και οι συνεργάτες του (1998, 1999) οι οποίοι 
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις ετερογενείς διεργασίες του DMSO που δύνανται να 
εξηγήσουν ικανοποιητικά τα επίπεδα παραγωγής του MS-. Επίσης, όπως 
παρουσιάστηκε και στην ενότητα 4 (Bardouki et al., 2002) σύµφωνα µε 
εργαστηριακές µελέτες σε υδατικά διαλύµατα, το DMSO αντιδρά ιδιαίτερα γρήγορα 
µε τις ρίζες ΟΗ οδηγώντας στον σχηµατισµό MS- σε απόδοση µάλιστα σχεδόν 100%. 
Σε µία πρώτη προσέγγιση τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας του MINOS 
χρησιµοποιήθηκαν σε υπολογιστικό µοντέλο (Kanakidou et al., υπό προετοιµασία) 
όπου επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεντρώσεις του DMSO που µετρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της δειγµατοληψίας ευθύνονται για τα επίπεδα MS-. Στην ίδια υπολογιστική 
προσοµοίωση µάλιστα υπολογίστηκε ότι µόνο το 10% του σωµατιδιακού MS- 
προέρχεται από το αέριο MSA ενώ η ετερογενείς αντιδράσεις του DMSO, δηλαδή ο 
µηχανισµός DMSO→MSI-→MS-, ευθύνονται για το 90%. Σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παρούσα παράγραφο οι ενδείξεις που υπήρχαν όσον αφορά τον 
σχηµατισµό του MS- από τις ετερογενείς αντιδράσεις του DMSO επιβεβαιώνονται 
µια και όπως παρατηρήθηκε για την δειγµατοληψία του 2001 τα επίπεδα του MSA 
στην αέρια κατάσταση δεν εξηγούν τα επίπεδα της ένωσης στην σωµατιδιακή 
κατάσταση.  
 

5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ S 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑΣ 

Κατά την διάρκεια των δύο δειγµατοληψιών (El CID και MINOS) στην περιοχή της 
Φινοκαλιάς µελετήθηκαν οι διακυµάνσεις του DMS όπως και κάποιων βασικών 
προϊόντων οξείδωσής του (DMSO, MS-, nss SO4

2- και SO2). Η µελέτη των δεδοµένων 
από τις συγκεκριµένες µετρήσεις οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 
 Τα επίπεδα του DMS βρίσκονται σε συµφωνία µε προηγούµενες µετρήσεις της 
ερευνητικής µας οµάδας όπως και µε υπάρχουσες µελέτες για την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου. Χαρακτηριστική παράµετρος και για τις δύο 
δειγµατοληψίες ήταν τόσο η εποχή που πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις αλλά 
κυρίως η ταχύτητα του ανέµου η οποία επηρέασε σηµαντικά την διακύµανση και 
τα επίπεδα της ένωσης που παρατηρήθηκαν. Η ηµερήσια διακύµανση της ένωσης 
κατευθύνεται κυρίως από τα επίπεδα των ΝΟ3 ριζών και την πορεία των αέριων 
µαζών, παρουσιάζοντας ένα χαρακτηριστικό βραδινό ελάχιστο. Η ηµερήσια 
διακύµανση του DMS, για την περιοχή της Φινοκαλιάς, διαφέρει χαρακτηριστικά 
από την αντίστοιχη ηµερήσια διακύµανση της ένωσης σε αποµακρυσµένο 
θαλάσσιο περιβάλλον όπως έχει καταγραφεί για το νότιο ηµισφαίριο. 
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 Οι µετρήσεις του DMSΟ, οι οποίες και έλαβαν χώρα για πρώτη φορά στην 
συγκεκριµένη περιοχή, συµφωνούν µε υπάρχουσες µελέτες αλλά εµφανίζονται σε 
χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 
χαµηλότερες θερµοκρασιακές συνθήκες. Καθοριστικής σηµασίας παράγοντες και 
στις δύο δειγµατοληψίες φαίνονται να είναι η θερµοκρασία, η υγρασία και η 
επιφάνεια των σωµατιδίων. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο προτείνεται να κατέχει ο 
εµπλουτισµός της ένωσης από αέριες µάζες µε προέλευση ανώτερα στρώµατα της 
τροπόσφαιρας, µε το φαινόµενο αυτό να είναι εντονότερα έκδηλο στην 
δειγµατοληψία του 2001 (MINOS). Η ηµερήσια διακύµανση της ένωσης, η οποία 
επίσης καταγράφεται για πρώτη φορά στην περιοχή, εµφανίζει κατά παρόµοιο 
τρόπο όπως και στην περίπτωση του DMS, βραδινό ελάχιστο και διαφοροποιείται 
από την αντίστοιχη ηµερήσια µεταβολή που έχει παρατηρηθεί σε αποµακρυσµένο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Η συγκριτική πτώση που παρατηρείται κατά τις βραδινές 
ώρες επίσης αποδίδεται στην αντίδραση της ένωση µε τις ΝΟ3 ρίζες. 

 Τα επίπεδα MS- συµφωνούν µε προηγούµενες µετρήσεις από την ερευνητική µας 
οµάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια συσχέτισης των 
δεδοµένων του DMSO και του MS- και στις δύο δειγµατοληψίες όπου φαίνεται να 
υπάρχει ευνοϊκότερη σχέση µεταξύ συµµετοχής των ετερογενών αντιδράσεων του 
DMSO στην παραγωγή του MS- για περιόδους µε γεγονότα αύξησης της υγρασίας 
και της επιφανείας σωµατιδίων. Η συνεισφορά του DMSO στα επίπεδα του MS- 
για της δύο δειγµατοληψίες παρέµεινε σταθερή µε παραπλήσιους λόγους MS-

/DMSO. Η ηµερήσια µεταβολή της ένωσης καταγράφεται για πρώτη φορά στην 
περιοχή και εµφανίζει βραδινή πτώση η οποία αποδίδεται κυρίως στην 
αποµάκρυνση της ένωσης λόγω ξηρής εναπόθεσης. 

 Οι µετρήσεις των nss SO4
2- και SO2 συµφωνούν µε υπάρχουσες µελέτες για την 

ευρύτερη περιοχή ενώ οι διακυµάνσεις των ενώσεων δεν είναι δυνατό να 
εξηγηθούν συναρτήσει µόνο µίας παραµέτρου (για παράδειγµα συσχέτιση µε την 
υγρασία ή το 222Rn). Όπως παρατηρήθηκε όµως, βάσει του λόγου τους µε τα 
συνολικά SΟx (άθροισµα των nss-SO4

2- και του SO2), φαίνεται ότι η πλειοψηφία 
των SO2 και nss-SO4

2- στην περιοχή προέρχεται από την µεγάλης ακτίνας 
µεταφορά αέριων µαζών ανθρωπογενούς προέλευσης από την κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη. 

 
Ειδικά κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας MINOS υπήρχε η επιπλέον 

δυνατότητα καταµέτρησης ενώσεων όπως το H2SO4, οι ρίζες ΟΗ και το MSAg. Οι 
παραπάνω µετρήσεις οδήγησαν σε επιπλέον συµπεράσµατα όπως: 
 Υπολογίστηκε ο χρόνος ζωής του H2SO4 (1–2 λεπτά) βάσει της συµπύκνωσης του 
στην επιφάνεια υπαρχόντων σωµατιδίων (kcs). Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της 
kcs, των δεδοµένων της επιφάνειας των σωµατιδίων, και της εφαρµογής της 
εξίσωσης Fuchs-Sutugin, ο µέσος όρος του συντελεστή µεταφοράς µάζας (α) 
υπολογίζεται για την ένωση µε τιµή 0.52 ± 0.28 στους 300 0Κ. Επίσης η διεργασία 
συµπύκνωσης των ατµών του H2SO4 πάνω στην επιφάνεια των ήδη υπαρχόντων 
σωµατιδίων φαίνεται να κατέχει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο φορτίο των nss-
SO4

2- για την περιοχή.  
 Εξαιρώντας τις περιόδους χαµηλής υγρασίας υπολογίστηκε ότι η συµπύκνωση 
του MSAg σε σωµατίδια δεν καλύπτει την παραγωγή του MS- που παρατηρήθηκε. 



ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ DMS ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ MINOS    

 158 

Σε συµφωνία και µε άλλες µελέτες, η παραπάνω παρατήρηση αποτελεί ακόµα µία 
ισχυρή ένδειξη ότι για συνθήκες υγρασίας χαρακτηριστικές του θαλάσσιου 
στρώµατος ανάµειξης (υγρασία µεγαλύτερη από 40%) οι ετερογενείς αντιδράσεις 
του DMSO φαίνονται να κατέχουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή του 
MS-.  
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6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ 
KUUJJUARAPIK  

 
 
 

 
Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάστηκε η διερεύνηση της πορείας του DMS στην 
ατµόσφαιρα, µέσω της παρακολούθησης ορισµένων από τα πιο σηµαντικά προϊόντα 
οξείδωσης του, όπως το DMSO, το MS-, το SO2 και τα nss-SO4

2-. Η κατανοµή των 
προϊόντων της ένωσης εξαρτάται τόσο από µετεωρολογικούς παράγοντες, όπως η 
θερµοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση των ανέµων, αλλά και από την 
οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας, δηλαδή τα επίπεδα για παράδειγµα ριζών 
όπως οι ΝΟx και οι ΗΟx. Στην περίπτωση της Φινοκαλιάς, είδαµε ότι για την 
θαλάσσια ατµόσφαιρα αυτής της µέτρια ρυπασµένης περιοχής η οξειδωτική 
ικανότητα της ατµόσφαιρας ελέγχεται από τα επίπεδα των ΝΟ3 και ΟΗ ριζών.  
 Η δεύτερη περιοχή που εξετάστηκε και που παρουσιάζεται στην παρούσα 
ενότητα ήταν το χωρίο Kuujjuarapik, στην νότιο-ανατολική πλευρά του Κόλπου των 
Χουδσών στον Καναδά. Η γεωγραφική του θέση διαφοροποιεί σηµαντικά τις 
παραµέτρους που επηρεάζουν την κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης του DMS. Η 
περιοχή της Φινοκαλιάς δέχεται έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις µε προέλευση τις 
ευρύτερες ηπειρωτικές περιοχές (παράγραφος 5.3.3.1), ενώ αντίστοιχα το 
Kuujjuarapik επηρεάζεται κυρίως από τις τοπικές ανθρωπογενείς εκποµπές. Στη 
Φινοκαλιά επικρατούν συνθήκες όπως η έντονη φωτοχηµεία, υψηλές θερµοκρασίες 
ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες όταν και πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις, 
υψηλά επίπεδα ΝΟx και ΗΟx, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από σηµαντικά επίπεδα 
εκποµπών DMS. Αντίθετα, η περιοχή του Kuujjuarapik χαρακτηρίζεται από χαµηλά 
ΝΟx και χαµηλές θερµοκρασίες.  

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Toumi, 1994; Barnes et al., 1991; 
Ingham et al., 1999; Platt και Moortgat, 1999), στις αρκτικές περιοχές και για 
χαµηλές θερµοκρασίες, η χηµεία του DMS µε τις BrO ρίζες αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα και η συγκεκριµένη παράµετρος αποτέλεσε έναν από τους 
σηµαντικότερους λόγους για την επιλογή της συγκεκριµένης περιοχής. Σύµφωνα µε 
τις µετρήσεις των Honninger και Platt (2002a), στην ίδια περιοχή και για την ίδια 
εποχή το έτος 2000, τα επίπεδα των BrO ριζών κυµάνθηκαν µεταξύ 20–30 ppt 
συγκεντρώσεις οι οποίες όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.1.3 καθιστούν την 
αντίδραση του DMS µε τις συγκεκριµένες ρίζες ιδιαίτερα σηµαντική. Σε αυτό το 
σηµείο, αξίζει να υπενθυµισθεί ότι οι αντιδράσεις του DMS µε τις ρίζες ΧΟ έχουν 
σαν κατάληξη την αποκλειστική παραγωγή του DMSO µε αποδόσεις πολύ µεγάλες 
της τάξεως περίπου του 100% (Ballesteros et al., 2001; Diaz de Mera et al., 2002).  
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6.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 2001 (EL CID) 

6.1.1 ∆ειγµατοληψία και ανάλυση 
Η εντατική δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε από τις 15 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 
του 2001 (στα πλαίσια του προγράµµατος El CID). Το χωρίο Kuujjuarapik έχει 
πληθυσµό 1200 κατοίκων ενώ δεν υπάρχουν άλλες κοινότητες σε ακτίνα 100 km. 
Λεπτοµέρειες για την περιοχή έχουν ήδη αναφερθεί στην ενότητα 3.1.2. Ο σταθµός 
όπου εγκαταστάθηκαν τα όργανα για τις µετρήσεις βρισκόταν σε απόσταση περίπου 
500 m από την ακτή και σε ύψος περίπου 10 m από το επίπεδο της θάλασσας.  
 Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών στην περιοχή επικράτησαν κυρίως 
άνεµοι νότιας και νότιο-δυτικής προέλευσης ασθενούς εντάσεως, µε µία µέση τιµή 4 
m/sec. Υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες παρατηρούνταν πολύ συχνές βροχοπτώσεις 
ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά στην ατµοσφαιρική χηµεία, είχαν 
συγκεκριµένοι περίοδοι όπου επικράτησαν δυνατοί άνεµοι βόρειας προέλευσης οι 
οποίοι είχαν ως αποτέλεσµα να επικρατούν χιονοθύελλες στην περιοχή και πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες. Υπό τις συνθήκες αυτές παρατηρήθηκαν και σηµαντικές 
συγκεντρώσεις BrO.  
 

Πίνακας 6.1  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) κατά την εντατική δειγµατοληψία El CID στην περιοχή του Kuujjuarapik. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

έν
ω
ση

 

 DMS  4 ώρες 93 1.5 0.9 1.4 

SO2  4 ώρες 96 302.7 282.8 244.9 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO  4 ώρες 107 0.1 0.2 0.1 

MS-  4 ώρες 100 0.6 0.6 0.4 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2-  4 ώρες 147 19.3 18.4 12.0 

Ο
ξε
ιδ

/κ
ά 

ρί
ζε
ς 

BrO α (ppt) 50 λεπτά 709 4.2 5.9 1.7 

α: Hönninger et al., 2002b 

 
Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τα είδη των ενώσεων, η συχνότητα 

δειγµατοληψίας όπως επίσης ο µέσος όρος, ο αριθµός των δειγµάτων και η τυπική 
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απόκλιση των µετρήσεων. ∆υστυχώς οι συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή την 
συγκεκριµένη περίοδο δεν ήταν ευνοϊκές (παγωµένη επιφάνεια της θάλασσας) µε 
αποτέλεσµα η πληθώρα των µετρήσεων του DMS να βρίσκεται στο όριο ανίχνευσης 
(1 pptv) ή και χαµηλότερα από αυτό. Όπως συζητείται και στην συνέχεια αυτό 
αποτέλεσε και καθοριστικό παράγοντα στην δυσκολία εκτίµησης τόσο των 
αποτελεσµάτων του DMS αλλά και των προϊόντων οξείδωσής του στην περιοχή.  

Παράλληλα υπάρχουν δεδοµένα για τις BrO ρίζες µε τη χρήση διαφορικής 
οπτικής φασµατοσκοπίας απορρόφησης (DOAS) σε µία συνολική πορεία φωτός των 
15 km. Οι µετρήσεις λαµβάνονταν ανά περίπου 50 λεπτά µε τιµές που έφτασαν και τα  
30 ppt (Hönninger et al., 2002b). Ταυτόχρονα, ελήφθησαν µετεωρολογικές 
παράµετροι όπως η θερµοκρασία, η υγρασία και η ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου µε 
αυτοµατοποιηµένο µετεωρολογικό σταθµό. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν συσκευές 
ακτινικών ραδιοµέτρων για την καταγραφή των σταθερών φωτοδιάσπασης (JO1D) µε 
ρυθµό καταγραφής δεδοµένων ανά περίπου 1 λεπτό.  
 
 

6.1.2 Παρουσίαση των µετρήσεων του DMS και ορισµένων προϊόντων οξείδωσης του 
Οι µετρήσεις του DMS παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.1 (α). Λόγω των συνθηκών που 
επικράτησαν κατά την δειγµατοληψία µεγάλο ποσοστό των τιµών ήταν στο όριο 
ανίχνευσης ή και χαµηλότερες ενώ η µέγιστη τιµή που παρατηρήθηκε, 7.7 pptv, ήταν 
στην 21/4. Ο µέσος όρος ήταν 1.5 pptv. Η διακύµανση του DMSO παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 6.1 (β). Οι τιµές της ένωσης κυµάνθηκαν µεταξύ του ορίου ανίχνευσης έως και 
1.3 pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 0.14 pptv. Αντίστοιχα, οι µετρήσεις του 
MS- παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.1 (γ). Η µικρότερη τιµή της ένωσης ήταν 0.03 pptv 
ενώ η µεγαλύτερη 3.75 pptv. Η µέση τιµή ήταν 0.62 pptv. Οι τιµές του SO2 
κυµάνθηκαν από 15 έως 1733 pptv µε µία µέση τιµή των 303 pptv. Παρατηρήθηκαν 
κάποιες ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές οι οποίες και οφείλονται στην τοπική ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Οι τιµές αντίστοιχα των nss-SO4

2- κυµάνθηκαν από τιµές στο όριο 
ανίχνευσης έως και τα 79.6 pptv µε µία µέση τιµή των 19.3 pptv.  

Οι µετρήσεις του DMS (Πίνακας 6.2) είναι ιδιαίτερα χαµηλές ιδιαίτερα αν 
συγκριθούν µε τις τιµές από το άρθρο των Chin et al. (1996) για την ίδια εποχή. Οι 
υπόλοιπες µελέτες αφορούν καλοκαιρινές περιόδους εκτός από αυτή των Jourdain και 
Legrand (2001) για παράκτια περιοχή της Ανταρκτικής κατά τον νότιο χειµώνα. Το 
DMSO (µέση τιµή 0.14 pptv) επίσης κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα αλλά 
πλησιάζει τις χαµηλότερες τιµές των µετρήσεων της Ανταρκτικής (0.2 pptv, 
Berresheim et al., 1998; 0.4 pptv, Legrand et al., 2001) οι οποίες µάλιστα 
αναφέρονται σε καλοκαιρινούς µήνες που το DMSO σηµειώνει άνοδο των τιµών του. 
Η τιµή των Jourdain και Legrand (2001), για παράκτια περιοχή της Ανταρκτικής κατά 
τον νότιο χειµώνα, αν και µεγαλύτερη βρίσκεται πλησιέστερα στα επίπεδα της 
παρούσας µελέτης (1.46 pptv, Ιούλιος 1998). Η σύγκριση αντίστοιχα των τιµών SO2 
και nss-SO4

2- γίνεται στον Πίνακα 6.4. Όσον αφορά στο MS- φαίνεται να βρίσκεται 
στο εύρος των τιµών που αναφέρονται για την ευρύτερη περιοχή (Chin et al., 1996; 
Li et al., 1993; 1996). Σύµφωνα µε τον Chin και τους συνεργάτες του (1996) η 
εποχική διακύµανση της ένωσης εµφανίζει τις υψηλότερες τιµές της τον µήνα Μάιο 
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Βόρειο-δυτικοί άνεµοι

για την περιοχή Alert (Καναδά) που βρίσκεται όµως σε µεγαλύτερο γεωγραφικό 
πλάτος.  
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) 
 
 

Σχήµα 6.1  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων των ενώσεων α) DMS από τις 15/4 έως τις 30/4 
β) DMSO από 12/4 έως τις 30/4 και γ) MS- από 12/4 έως 7/5 του 2001. Στο ίδιο διάγραµµα παρατίθεται 
και η οµαδοποίηση των ανέµων σε τρεις κυρίαρχες κατηγορίες. 
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Πίνακας 6.2  Σύγκριση των µετρήσεων DMS (pptv) για το χωρίο Kuujjuarapik µε άλλες 
µελέτες σε αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. 

τιµές εποχή περιοχή αναφορά 

73 
100 

Απρίλιος, Μάιος 1984 
Απρίλιος, Μάιος 1986 

 
Βόρειος Ατλαντικός 
Ανταρκτικές και υπό-
ανταρκτικές περιοχές 

Chin et al., 1996 και 
αναφορές στο ίδιο άρθρο 

291 (12-625) Αύγουστος 1993 
Κόλπος Saint Lawrence 
(Βόρειος Ατλαντικός) 

Levasseur et al., 1997 

1.2-415 Αύγουστος-Οκτώβριος Αρκτικός Ωκεανός Leck και Persson, 1996 

95 µέσα χειµώνα 1999 
Durmnt d’ Urville 
παράκτια Ανταρτική  

Jourdain και Legrand, 2001 

486 
µέσα Ιουλίου-αρχές 

Σεπτεµβρίου 
Βερίγγειος Πορθµός 
(Βόρειος Ειρηνικός) 

Aranami et al., 2002 

1.5 (0.02-7.7) 
Μέσα Απριλίου-αρχές 

Μαΐου 2001 
Kuujjuarapik ενότητα 6.1.2 

 
 

Πίνακας 6.3  Σύγκριση των µετρήσεων MS- (pptv) για το χωρίο Kuujjuarapik µε άλλες µελέτες 
σε αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. 

τιµές εποχή περιοχή αναφορά 

1.8 Ιούνιος 1980-Μάιο 1990 Alert, Καναδάς 
Chin et al., 1996 και 
αναφορές στο ίδιο 

άρθρο 
 

0.3-6 
1 

1.5 

µέγιστα: Μάρτιο-Απρίλιο, 
Ιούλιο-Αύγουστο 

 
Μάρτιο-Απρίλιο 

Αρκτική τροπόσφαιρα 
Alert, Καναδάς 

Dye, Γροιλανδία 
Barrow, Αλάσκα 

Li et al., 1993 και 
αναφορές στο ίδιο 

άρθρο 

0.5-0.8 χειµώνας Ανταρκτική 

Allen et al., 1997 και 
αναφορές στο ίδιο 

άρθρο 
 

28.6 
µέσα Ιουλίου-αρχές 

Σεπτεµβρίου 
Βερίγγειος Πορθµός 
(Βόρειος Ειρηνικός) 

Aranami et al., 2002 
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συνέχεια, Πίνακας 6.3 

 
0.51 
5.14 
2.57 

15.42 

Απρίλιος 1992-Ιούνιος 1993 
ελάχιστες τιµές (χειµώνας) 

ετήσιοι µέσοι όροι  
 

 

Ατλαντικός και Ειρηνικός 
Ωκεανός 

 
Nova Scotia (44.22 N, 65.12 W) 

Ontario (49.39 N, 93.43 W) 

British Columbia (48.47 N, 

123.08 W) 

Li et al., 1996 

0.6 (0.03-3.7) 
Μέσα Απριλίου-αρχές 

Μαΐου 2001 
Kuujjuarapik ενότητα 6.1.2 

 
 

Πίνακας 6.4  Σύγκριση των µετρήσεων SO2 και nss-SO4
2- (pptv) για το χωρίο Kuujjuarapik µε 

άλλες µελέτες σε αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. 

τιµές εποχή περιοχή αναφορά 

SO2 nss-SO4
2-    

242  1982-1988 Λίµνη Cree, Καναδάς 
Chin et al., 1996 
και αναφορές 
στο ίδιο άρθρο 

7.6-1296 75.8-4156 Αύγουστος 1993 
Κόλπος Saint Lawrence 
(Βόρειος Ατλαντικός) 

Levasseur et al., 
1997 

225  
µέσα Ιουλίου-αρχές 

Σεπτεµβρίου 
Βερίγγειος Πορθµός 
(Βόρειος Ειρηνικός) 

Aranami et al., 
2002 

190-381 (496) 

61 (355) 

45.8 (1145) 

50.9 (560) 

10.2 (407) 

35.6 (407) 

Απρίλιος 1992-Ιούνιος 
1993 

ελάχιστες τιµές, χειµώνας 
ετήσιοι µέσοι όροι σε 

παρένθεση 
 

 

Ατλαντικός και 
Ειρηνικός Ωκεανός 

Nova Scotia  
Ontario  

British Columbia  
 
 

Li et al., 1996 

303 19.3 
Μέσα Απριλίου-αρχές 

Μαΐου 2001 
Kuujjuarapik ενότητα 6.1.2 

 
Πιθανά λοιπόν οι τιµές του MS- που καταγράφηκαν για την περιοχή του 
Kuujjuarapik, να βρίσκονται στο ξεκίνηµα της ανοιξιάτικης αυτής ανόδου. Εξάλλου, 
και από τις τιµές του DMS φαίνεται ότι δεν καταγράφηκε η αντίστοιχη ροή της 
πρόδροµης ένωσης (DMS) προς την ατµόσφαιρα, εποµένως και το προϊόν οξείδωσης 
(MS-) συναντάται ακόµα σε χαµηλές συγκεντρώσεις. Ο Li και οι συνεργάτες του 
(1993) αποδίδουν κάποιες αυξηµένες τιµές των DMS και MS- και πάλι για την 
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περιοχή του Alert στην αυξηµένη φωτοχηµική δραστηριότητα λόγω του πολικού 
ξηµερώµατος, κάτι που δεν ισχύει για την περιοχή του Kuujjuarapik µια και 
βρίσκεται νοτιότερα. Μία δεύτερη παράµετρος που αναφέρουν είναι η πιθανότητα 
αυξηµένης µεταφοράς των ενώσεων από χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη για την 
συγκεκριµένη εποχή. Σε ακόλουθη παράγραφο διερευνάται το κατά πόσο ισχύει η 
δεύτερη αυτή εκδοχή για τις µετρήσεις του Kuujjuarapik.  
 
 
α) 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) 
 
 
 

Σχήµα 6.2  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης για τις ενώσεις α) DMS β) DMSO και γ) MS- 
ανά 4 ώρες. 

 
Η ηµερήσια διακύµανση ορισµένων από τις ενώσεις (DMS, DMSO, και MS-) 

που καταγράφηκαν κατά την δειγµατοληψία του Kuujjuarapik παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 6.2. Το DMS (Σχήµα 6.2, α) εµφανίζει µία µικρή πτώση κατά τις πρώτες 
πρωινές ώρες ενώ αργότερα οι τιµές του αυξάνονται σχετικά και παραµένουν στα ίδια 
επίπεδα κατά τις βραδινές ώρες. Η κατανάλωση της ένωσης προέρχεται για τις 
µεσηµβρινές ώρες από τις ρίζες ΟΗ ενώ για τις πρώτες πρωινές ώρες από τις BrO 
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ρίζες όπως συζητείται αναλυτικότερα και στην σελίδα 182. Η ένωση παραµένει στα 
ίδια επίπεδα τις βραδινές ώρες, γεγονός που επαληθεύει την έλλειψη ΝΟ3 ριζών, οι 
οποίες σύµφωνα και µε τις µετρήσεις του DOAS είχαν τιµές χαµηλότερες του ορίου 
ανίχνευσης. Η ηµερήσια διακύµανση του DMSO (Σχήµα 6.2, β) φαίνεται να 
εµφανίζει δύο µικρές αυξήσεις συνήθως κατά τις 8:00 το πρωί και 20:00 το βράδυ 
(τοπική ώρα). Η διακύµανση της ένωσης χαρακτηρίζεται κυρίως από το µεσηµβρινό 
ελάχιστο λόγω της παρουσίας των ριζών ΟΗ. Το MS- (Σχήµα 6.2, γ) φαίνεται να 
αυξάνει ιδιαίτερα κατά τις µεσηµβρινές ώρες, 12:00 (τοπική ώρα), ενώ τις υπόλοιπες 
ώρες η συγκέντρωση της ένωσης παραµένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα.  

Εστιάζοντας περισσότερο σε κάθε ένωση, παρατηρήθηκε ότι η διακύµανση 
του DMS «κυβερνάται», όπως ήταν άλλωστε και αναµενόµενο, από τα 
µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Όπως ήδη αναφέρθηκε η παγωµένη 
επιφάνεια της θάλασσας ήταν απαγορευτική όσον αφορά στην ροή της ένωσης προς 
την ατµόσφαιρα και παρά τις εντατικές προσπάθειες κατά την διάρκεια της 
δειγµατοληψίας να συλλέγεται ο µεγαλύτερος δυνατός όγκος ατµοσφαιρικού 
δείγµατος, οι ποσότητες που ανιχνεύτηκαν παρέµειναν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η 
οποιαδήποτε λοιπόν προσπάθεια εξήγησης της διακύµανσης του DMS αλλά και 
συσχέτισης της µε τα προϊόντα οξείδωσης του γίνεται µε επιφύλαξη.  

Στο Σχήµα 6.3 συγκρίνονται ο µέσος όρος των τιµών του DMS ανά 4 ώρες µε 
τον αντίστοιχο µέσο όρο της θερµοκρασίας και της ταχύτητας του ανέµου. Λόγω 
τεχνικών προβληµάτων µετεωρολογικά δεδοµένα υπάρχουν για ορισµένα διαστήµατα 
της δειγµατοληψίας και σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται το αντίστοιχο διάστηµα 
από τις 17 έως 24/4. Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα οι αυξοµειώσεις της 
ένωσης συµβαδίζουν µε την άνοδο της θερµοκρασίας και της εντάσεως των ανέµων.  
 
 
 

Σχήµα 6.3  ∆ιακύµανση του ατµοσφαιρικού DMS σε σχέση µε την διακύµανση της θερµοκρασίας και της 
ταχύτητας του ανέµου (έχουν χρησιµοποιηθεί οι µέσοι όροι ανά 4 ώρες).  
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Σχήµα 6.4  ∆ιακύµανση του ατµοσφαιρικού DMS συναρτήσει της θερµοκρασίας (έχουν χρησιµοποιηθεί 
οι µέσοι όροι ανά ηµέρα) κατά το χρονικό διάστηµα 17 έως 20/4.  

 
 

Σχήµα 6.5  Τρισδιάστατη απεικόνιση της πενθήµερης ρετροπορείας για τις 26/4/01. Με το µπλε χρώµα η 
ρετροπορεία για ύψος 3 km και µε το κόκκινο για το 1 km. 

 
Το αποτέλεσµα αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό για την 21/4 όπου η ένταση του 
ανέµου φτάνει έως και τα 10 m s-1 κατά τις απογευµατινές ώρες ενώ ταυτόχρονα 
σηµειώνεται και αύξηση της θερµοκρασίας. Λίγες ώρες αργότερα παρατηρήθηκε και 
η µέγιστη τιµή του DMS που σηµειώθηκε στο σύνολο της δειγµατοληψίας. Οι 
συγκεκριµένοι άνεµοι, µεγάλης εντάσεως, ήταν νότιοι και πολύ πιθανά η αύξηση του 
DMS που παρατηρήθηκε να οφείλεται σε µεταφορά. Η ερµηνεία αυτή φαίνεται να 
είναι και η πιθανότερη µια και αντίστοιχες αυξήσεις θερµοκρασίας για τα επόµενα  
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Σχήµα 6.6  ∆ιακύµανση του ατµοσφαιρικού DMS συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου (έχουν 
χρησιµοποιηθεί οι µέσοι όροι ανά ηµέρα) κατά το χρονικό διάστηµα 17 έως 23/4. Η οµαδοποίηση των 
ανέµων είναι η ίδια που παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.1. Τα παραδείγµατα απεικόνισης των πενθήµερων 
ρετροπορειών των ανέµων ανά 6 ώρες αναπαρίστανται στα ένθετα σχήµατα µε τις αντιστοιχίες: 30/4/01-
νότιοι άνεµοι, 16/4/01-βόρειοι άνεµοι, 26/4/01-βορειοδυτικοί άνεµοι. 

 
χρονικά διαστήµατα, όπως για παράδειγµα στις 23/4 δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσµα 
εποµένως η αύξηση των συγκεντρώσεων του DMS δεν προήλθε από πιθανό λιώσιµο 
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του στρώµατος πάγου της επιφάνειας της θάλασσας το οποίο θα επέτρεπε και την 
σταδιακή έστω και µικρή αύξηση της ροής της ένωσης προς την ατµόσφαιρα. Η 
συσχέτιση της ένωσης µε την θερµοκρασία για το σύνολο των δεδοµένων δεν είναι 
καλή ενώ προκύπτουν καλύτερα αποτελέσµατα για το χρονικό διάστηµα 17 έως 20/4 
µε κλίση 0.10 και r2=0.51 (Σχήµα 6.4).  

Το DMS εξετάστηκε και συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου, και τα 
αποτελέσµατα εµφανίζονται στο Σχήµα 6.6. Ταυτόχρονα, τα δεδοµένα χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες ανέµων όπως αυτοί περιγράφονται και στο Σχήµα 6.1. Με δεδοµένο 
ότι η θάλασσα παρέµεινε παγωµένη κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, η 
πιθανότερη εξήγηση για την διακύµανση της ένωσης είναι αυτή της µεταφοράς. 
Όντως, το DMS εµφάνισε αυτή τη τάση, όπως συζητήθηκε και για το Σχήµα 6.3, µε 
άνοδο των τιµών του για τις ηµεροµηνίες όπου η ταχύτητα του ανέµου ήταν 
αυξηµένη. Εστιάζοντας περισσότερο πλέον και στην προέλευση των ανέµων, η 
ένωση έχει την καλύτερη συσχέτιση και µάλιστα µε θετική κλίση (0.18, r2=0.33) για 
τους βορειοδυτικούς ανέµους. Πράγµατι, όπως φαίνεται και από το Σχήµα 6.6, η 
κατηγορία των βορειοδυτικών ανέµων ουσιαστικά περιλαµβάνει µια πιο περίπλοκη 
ρετροπορεία, µε σύντοµα διαστήµατα όπου οι άνεµοι πέρναγαν και από χαµηλότερα 
γεωγραφικά πλάτη (χαρακτηριστικό συνήθως των νοτίων ανέµων). Όπως συνέβη και 
στην περίπτωση της 26/4/01, η πενθήµερη ρετροπορεία των 3 km συνδέει τις µάζες 
που έφτασαν στο Kuujjuarapik µε µεταφορά από τον Ειρηνικό. Το ενδιαφέρον σε 
αυτή την περίπτωση είναι ότι η συγκεκριµένη ρετροπορεία (για το ύψος των 3 km) 
προήλθε από χαµηλότερα στρώµατα ενώ αναµείχθηκε µε την πορεία του 1 km στις 
24/4. Αυτή η πληροφορία προκύπτει αν εξεταστεί η τρισδιάστατη εικόνα της 
ρετροπορείας, όπως στο Σχήµα 6.5. Με την συγκεκριµένη πληροφορία µπορεί να 
αιτιολογηθεί και η αύξηση του DMS που παρατηρείται για την συγκεκριµένη ηµέρα 
(Σχήµα 6.1) δεδοµένου ότι ο χρόνος ζωής της ένωσης δύναται να φτάσει και τις 4 
ηµέρες (Kieber et al., 1996) ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Οι ίδιες 
συνθήκες, δηλαδή η µορφή των πενθήµερων ρετροπορειών για τα δύο διαφορετικά 
ύψη και η διασταύρωση τους, ίσχυαν και στην περίπτωση της 21/4/01 αιτιολογώντας 
την αισθητή άνοδο των τιµών της ένωσης.  

Μία δεύτερη παράµετρος είναι η επίδραση της φωτοχηµείας. ∆εδοµένα σε 
αυτήν την περίπτωση ήταν οι σταθερές ταχύτητας 1ης τάξης JO1D από τις οποίες 
µπορεί έµµεσα να εκτιµηθεί η παρουσία των ριζών ΟΗ στην περιοχή.  
 

Ο1D + H2O → 2 HO 
 
Στο Σχήµα 6.7 συγκρίνονται οι µέσοι όροι ανά 4 ώρες των µετρήσεων των ενώσεων 
(α) DMS, (β) DMSO και (γ) MS- συναρτήσει της διακύµανσης της σταθεράς JO1D 
για το χρονικό διάστηµα 12/4 έως 1/5. Η ελαφρά πτώση των τιµών του DMS κατά τις 
µεσηµβρινές ώρες συµπίπτει µε τα µέγιστα των τιµών της σταθεράς και σε κάποιες 
από τις ηµεροµηνίες η τάση αυτή φαίνεται να εξηγεί την εµφάνιση ορισµένων 
απογευµατινών ή/και βραδινών αυξηµένων τιµών του DMSO. Το MS- φαίνεται να 
ακολουθεί πιστά την ηµερήσια µεταβολή της σταθεράς υποδεικνύοντας τον πιθανό 
σχηµατισµό του από τις αντιδράσεις του DMS ή του DMSO από τις ρίζες ΟΗ. Η 
τάση αυτή συµφωνεί και µε την ηµερήσια διακύµανση των ενώσεων όπως αυτή έχει 
παρουσιαστεί στο Σχήµα 6.2. Εντονότερη ηλιοφάνεια φαίνεται να χαρακτηρίζει 
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κυρίως τις τελευταίες ηµέρες τις δειγµατοληψίας και πιθανά αιτιολογεί την µικρή 
άνοδο των τιµών του DMSO και την αύξηση του MS-. Η διακύµανση του MS- 
ακολουθεί αυτή των JO1D ιδιαίτερα κατά τις απογευµατινές ώρες. Η συσχέτιση της 
ένωσης µε τις σταθερές παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.8. Για την συγκεκριµένη 
απεικόνιση επιλέχθηκαν ηµεροµηνίες χωρίς γεγονότα βροχόπτωσης, ενώ η καλύτερη 
συσχέτιση εµφανίστηκε για τις τιµές των 16:00 (τοπική ώρα). 
 
 
α) 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) 
 
 
 

Σχήµα 6.7  ∆ιακύµανση των ενώσεων (α) DMS, (β) DMSO και (γ) MS- συναρτήσει της διακύµανσης της 
σταθεράς JO1D (έχουν χρησιµοποιηθεί οι µέσοι όροι ανά 4 ώρες) κατά το χρονικό διάστηµα 12/4 έως 
1/5.  

 
Η συσχέτιση των τιµών των DMS και DMSO δεν έδωσε κάποιο αποτέλεσµα 

ακόµα και όταν έγινε η προσπάθεια τα δεδοµένα να χωριστούν σε οµάδες όπου 
επικρατούσαν ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας ή ηλιοφάνειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ένδειξη ότι πιθανά και άλλοι παράµετροι επηρεάζουν την κατανοµή των δύο αυτών 
ενώσεων οι οποίοι συζητούνται στην συνέχεια.  
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Σχήµα 6.8  Συσχέτιση των απογευµατινών τιµών του MS- µε τις σταθερές JO1D για τις 16:00 (τοπική 
ώρα). 

 

 
Αντιθέτως η συσχέτιση των τιµών των DMSO και MS- έδωσε δύο διακριτές 

οµάδες, την πρώτη µε κλίση 3.68 και r2=0.36 για τις ηµεροµηνίες από 15 έως 30/4, 
και την δεύτερη µε κλίση 0.32 και r2=0.51 για τις ηµεροµηνίες από 12 έως 14/4 και 
20/4. Σύµφωνα και µε το Σχήµα 6.9 η κλίση γίνεται 10πλάσια για την πρώτη οµάδα 
των µετρήσεων (15 έως 30/4 µε εξαίρεση τις 20/4) όπου η διακύµανση του λόγου 
φαίνεται να επηρεάζεται ανάλογα µε την διακύµανση των επιπέδων της υγρασίας 
(Σχήµα 6.10). Πράγµατι, την άνοδο της υγρασίας ακολουθούν κατά γενικό κανόνα 
µεγαλύτεροι λόγοι MS-/DMSO υποδεικνύοντας την εύνοια παραγωγής του MS- µέσω 
ετερογενών αντιδράσεων. Η συγκεκριµένη όµως παρατήρηση θα µπορούσε να 
συνδέεται και µε µια δεύτερη διεργασία: ο λόγος MS-/DMSO γίνεται µεγαλύτερος για 

  

Σχήµα 6.9  Συσχέτιση των µετρήσεων των 
ενώσεων DMSO και ΜS- (έχουν χρησιµοποιηθεί 
οι µέσοι όροι ανά 4 ώρες) για όλη τη διάρκεια 
της δειγµατοληψίας.  

Σχήµα 6.10  ∆ιακύµανση του λόγου MS-/DMSO σε 
σχέση µε την υγρασία (µέσοι όροι ανά ηµέρα) για τις 
ηµεροµηνίες όπου υπάρχουν δεδοµένα. 
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πολύ χαµηλές τιµές του παρονοµαστή. Οι υψηλές τιµές υγρασίας συνδέονται και µε 
γεγονότα βροχόπτωσης στα οποία το DMSO συµπαρασύρεται πλέον στις σταγόνες 
τις βροχής εποµένως οι τιµές των µετρήσεων (δειγµατοληψία αέριας φάσης, ενότητα 
3.2.2.2) είναι πολύ χαµηλές. 

Η διακύµανση των ενώσεων DMS και DMSO δεν εξηγείται πλήρως από τα 
µετεωρολογικά δεδοµένα και την έµµεση εκτίµηση των επιπέδων των ριζών ΟΗ. Σε 
αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπενθυµισθεί η ιδιάζουσα χηµεία της περιοχής η οποία 
και αποτέλεσε έναν από τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριµένης τοποθεσίας, και 
αυτή είναι η σηµαντική παρουσία των BrO ριζών. Παρατηρήσεις δορυφόρων (για την 
συνολική στήλη των BrO) µέσω της συσκευής GOME επιβεβαιώνουν την αφθονία 
των BrO ριζών που καλύπτουν µεγάλες περιοχές του πολικού στρώµατος ανάµειξης 
(Wagner και Platt, 1998; Wagner et al., 2001).  
 Σχετικά πρόσφατα, σηµαντικός αριθµός µελετών (Fickert et al., 1999 και 
αναφορές στο ίδιο άρθρο) έδειξαν ότι η ικανότητα καταστροφής του Ο3 από το Br δεν 
περιορίζεται µόνο στην στρατόσφαιρα. Στην πολική τροπόσφαιρα παρατηρήθηκε ότι 
τα γεγονότα ολικής αποµάκρυνσης Ο3 στο στρώµα ανάµειξης, συνδέονται άµεσα µε 
την παρουσία χηµικά ενεργών ενώσεων Br (Miller et al., 1997; Tuckermann et al., 
1997; Barrie και Platt, 1997; Sander et al., 1997). Η µεγάλη ικανότητα των 
βρωµιούχων ενώσεων να καταστρέφουν το Ο3 έγκειται στο γεγονός ότι δεν δύνανται 
να σχηµατίσουν σταθερές ενώσεις, «δεξαµενές».  
 Μία από τις καθοριστικές αντιδράσεις καταστροφής του Ο3 στο πολικό 
στρώµα ανάµειξης καθορίζεται από την αντίδραση των BrO, όπως παρουσιάζεται 
στις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 

κύκλος Ι  

Br2 + hv → 2 Br (1) 

2 Br + 2 O3 → 2 BrO + 2 O2 (2) 

BrO + BrO → 2 Br + O2 (3) 

Αποτέλεσµα: 
2 O3 → 3 O2 

(4) 

 
Εκτός των BrO ριζών, οι ΗΟx ρίζες (ΗΟx=OH+HO2) συµµετέχουν στην καταστροφή 
του Ο3 µε τον κύκλο ΙΙ ως εξής: 
 

κύκλος ΙΙ  

(2) → BrO + ΗΟ2 → ΗOΒr + O2 (5) 

ΗOΒr + hv → Br + OH (6) 
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Η απόδοση του κύκλου ΙΙ είναι γραµµικά ανάλογη των [BrO] ενώ για τον κύκλο Ι 
από το τετράγωνο των συγκεντρώσεων τους. Για υψηλές συγκεντρώσεις BrO 
επικρατεί ο κύκλος Ι ενώ για χαµηλές ο κύκλος ΙΙ.  
 
 

 
Οι µεγάλες ποσότητες των ενεργών ειδών Br στο πολικό στρώµα ανάµειξης 

εξηγούνται µε τον µηχανισµό αυτοκατάλυσης και απελευθέρωσης τους από την 
επιφάνεια θάλασσας-πάγου (ειδικά κρυστάλλων άλατος σε πρόσφατα σχηµατισµένο 
θαλάσσιο πάγο) και/ή την εναπόθεση αερολύµατος θαλάσσιου άλατος στο στρώµα 
χιονιού. Στον συγκεκριµένο µηχανισµό συµµετέχουν ενεργά οι ετερογενείς 
αντιδράσεις στην επιφάνεια του θαλάσσιου άλατος (Mozurkewich, 1995; Vogt et al., 
1996). Μια απλοποιηµένη προσέγγιση του µηχανισµού θα ξεκινούσε µε το HOBr το 
οποίο και είναι ιδιαίτερα διαλυτό στην υδατική φάση (Σχήµα 6.11): 
 

(ΗΟBr)αέρια κατάσταση → (ΗΟBr)υδατική κατάσταση (8) 

(ΗΟBr)υδατική κατάσταση + Ηυδ
+ + Brυδ- → (Br2)υδ + Η2Ο (9) 

(Br2)υδ → (Br2)αέρια (10) 

 
Κάθε άτοµο Br που εισέρχεται στην υδατική κατάσταση δύναται να απελευθερώσει 2 
άτοµα Br στην αέρια κατάσταση, και ο µηχανισµός αυτός καταλήγει στην εκθετική 
αύξηση των ενεργών αέριων βρωµιούχων ειδών στην αέρια κατάσταση, την λεγόµενη 
«έκρηξη βρωµίου» (Platt και Lehrer, 1997), η οποία έχει µελετηθεί και σε 
εργαστηριακές συνθήκες (Behnke et al., 1999). Στην παρούσα µελέτη, 
χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα GFF (4-ωρες δειγµατοληψίες) για την καταγραφή των 
ειδών Brx όπου ουσιαστικά εκτιµάται το Br στην αέρια κατάσταση. Σύµφωνα και µε 

 

Σχήµα 6.11  Σχηµατική απεικόνιση ορισµένων αντιδράσεων του HOBr στην αέρια και υγρή κατάσταση 
που δύνανται να καταλήξουν στην ενεργοποίηση των αλογόνων στο θαλάσσιο στρώµα ανάµειξης (Fickert 
et al., 1999).  
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το Σχήµα 6.11 ενώσεις όπως το HOBr, το Br2 και το BrCl αντιδρώντας στην αέρια 
κατάσταση καταλήγουν στον σχηµατισµό Br. Αξίζει να υπενθυµιστεί ότι η διάταξη 
των φίλτρων που χρησιµοποιείται σε αυτές τις δειγµατοληψίες (ενότητα 3.2.2.1) 
περιλαµβάνει στο πρώτο στάδιο την χρήση φίλτρου Teflon για την δέσµευση της 
σωµατιδιακής κατάστασης. Κατά την ανάλυση αυτών των φίλτρων (Teflon) δεν 
βρέθηκε Br στην σωµατιδιακή κατάσταση ενώ αντιθέτως στα φίλτρα GFF 
δεσµεύθηκαν οι ενεργές ενώσεις Br στην αέρια κατάσταση. Στο Σχήµα 6.12 
απεικονίζεται η σχέση αυτή των ενεργών ειδών Br (Brx, µέση τιµή=16.6 pptv) ως 
πρόδροµων ενώσεων για την παραγωγή των BrO ριζών κατά τη διάρκεια των 
δειγµατοληψιών στο Kuujjuarapik, µε ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα για τις 
ηµεροµηνίες 13, 22 και 24/4. Οι ενώσεις Brx επιβεβαιώνουν την ύπαρξη BrO ριζών 
µε έµµεσο τρόπο για το χρονικό διάστηµα πριν τις 16/4 που δεν υπάρχουν µετρήσεις 
BrO από το DOAS.  
 
 

Σχήµα 6.12  Συγκριτική διακύµανση του Ο3, των ενεργών ειδών Br (Brx) και των BrO ριζών κατά το 
χρονικό διάστηµα 13/4 έως 1/5.  

 
 Σε µια σύντοµη εκτίµηση, µπορεί να γίνει η σύγκριση µεταξύ του ρυθµού 
κατανάλωσης του DMS από τις ρίζες ΟΗ και από τις BrO ρίζες. Σύµφωνα µε τις 
αντιδράσεις: 
 

νταπροϊόOHDMS DMSOHk  →+  

 
νταπροϊόBrODMS DMSBrOk  →+  
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ο ρυθµός κατανάλωσης του DMS από τις ΟΗ ισούται µε το γινόµενο 
kDMSOH[DMS][OH] ενώ µε τις BrO ρίζες kDMSBrO[DMS][BrO]. Χρησιµοποιήθηκαν οι 
τιµές: [ΟΗ]=0.4x106 molecules cm-3 (Tsigaridis, προσωπική επικοινωνία), 
[BrO]=4.9x107 molecules cm-3, kDMSOH=6.1x10-12 cm3molecules-1 s-1 (De More et al., 
1997) και kDMSBrO=2.6x10-13 cm3 molecules-1 s-1 (Sander et al., 2003). Η τιµή των BrO 
προκύπτει λαµβάνοντας ως κατώτερο όριο την τιµή των 2 pptv.  
Ο λόγος των δύο ρυθµών κατανάλωσης γίνεται: 
 
ρυθµός κατανάλωσης από ΟΗ/ρυθµός κατανάλωσης από BrO=2.44x10-6/1.27x10-5 
 
δηλαδή η κατανάλωση του DMS από τις ρίζες ΒrO είναι 5.2 φορές µεγαλύτερη από 
αυτή των ΟΗ ριζών. Εποµένως για την συγκεκριµένη περιοχή, επαληθεύεται και από 
τις µετρήσεις των BrO ότι η αντίδραση του DMS µε τις συγκεκριµένες ρίζες αποκτά 
µεγάλη βαρύτητα. Αξίζει µάλιστα να αναφερθεί ότι οι τιµές των ΟΗ που 
εφαρµόστηκαν για το υπολογισµό είναι υπερεκτιµηµένες (συζήτηση τελευταίας 
παραγράφου) εποµένως η πενταπλάσια διαφορά µεταξύ των ρυθµών κατανάλωσης 
της ένωσης θεωρείται και ως η ελάχιστη.  
 
 

Σχήµα 6.13  Συγκριτική διακύµανση των DMS, DMSO και των BrO ριζών για το χρονικό διάστηµα 15/4 
έως 1/5.  
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Επιστρέφοντας λοιπόν στα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης δειγµατοληψίας, 
παρατηρήθηκαν ανάλογα φαινόµενα, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 6.12. Για τα 
χρονικά διαστήµατα όπου οι ρίζες BrO είναι αυξηµένες παρατηρείται και έντονη 
µείωση των τιµών του Ο3. Εκτός όµως από την συµµετοχή των συγκεκριµένων ριζών 
στην αποµάκρυνση Ο3, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και η αντίδραση τους µε το 
DMS µια και οι συγκεντρώσεις τους έφταναν έως και τα 30 ppt καθιστώντας την 
αντίδραση DMS+BrO ιδιαίτερα σηµαντική για την περιοχή. Από την συγκεκριµένη 
αντίδραση µοναδικό προϊόν και µάλιστα µε απόδοση σχεδόν ίση της µονάδας είναι το 
DMSO.  

Η συγκριτική διακύµανση των DMS και DMSO σε σχέση µε τις BrO ρίζες 
καταγράφεται στο Σχήµα 6.13. Η συσκευή DOAS λειτούργησε συστηµατικά από τις 
15/4 και µετά µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν δεδοµένα για το προηγούµενο 
χρονικό διάστηµα. Οι µεγαλύτερες όµως συγκεντρώσεις των BrO ριζών 
καταγράφηκαν ακριβώς για αυτό το διάστηµα (15 µε 19/4) γεγονός που συµβαδίζει 
και µε την πτώση των τιµών του Ο3 (Σχήµα 6.12) αλλά και µε τις αυξηµένες αρχικές 
τιµές του DMSO που παρατηρήθηκαν στο ξεκίνηµα των µετρήσεων (Σχήµα 6.1, β και 
Σχήµα 6.7, β). Είναι λοιπόν έκδηλο ότι στο χρονικό αυτό διάστηµα καταγράφηκε το 
τέλος της ανοιξιάτικης αυτής έκρηξης των BrO ριζών και µε την οποία 
αιτιολογούνται οι αρχικές σχετικά αυξηµένες συγκεντρώσεις του DMSO. Για τις 
ηµεροµηνίες πριν τις 15/4 η έκρηξη των BrO ριζών επιβεβαιώνεται και από τις 
µετρήσεις των Brx ειδών (Σχήµα 6.12). 

Για την υπόλοιπη δειγµατοληψία σηµειώθηκαν κάποια µικρότερης έντασης 
γεγονότα αύξησης των BrO οι οποίες και συµφωνούν µε την παροδική αύξηση των 
τιµών του DMSO όπως για παράδειγµα στις 22 µε 29/4. Η συσχέτιση των τιµών των 
δύο ενώσεων µε τις BrO δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Εστιάζοντας όµως 
περισσότερο σε ορισµένες χαρακτηριστικές µέρες, όπως για παράδειγµα στο Σχήµα 
6.13, όπου στο σκουρόχρωµο πλαίσιο φαίνονται κάποιες ηµεροµηνίες µε πιο έντονα 
τα αποτελέσµατα της επίδρασης της χηµείας των BrO ριζών στις δύο ενώσεις, 
παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις του DMSO παρουσιάζουν µία ελαφρά αύξηση 
για χρονικά διαστήµατα όπως στις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) σε συνδυασµό µε την 
ταυτόχρονη µείωση των τιµών του DMS και των BrO.  

Σε µία προσπάθεια εκτίµησης της βαρύτητας της συγκεκριµένης αντίδρασης, 
επιλέχθηκε το χρονικό διάστηµα 22-30/4 για το οποίο και τα επίπεδα των JO1D (>5E-
07 s-1) είναι ικανοποιητικά αλλά και η παρουσία των BrO ριζών είναι σηµαντική 
([BrO]>2 pptv). Οι λόγοι εξοµάλυνσης για κάθε ένωση επαναπροσδιορίσθηκαν και 
συγκρίθηκαν µε τους αντίστοιχους λόγους εξοµάλυνσης των JO1D και BrO. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.14. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες η 
παρουσία των BrO είναι ιδιαίτερα αισθητή µε αποτέλεσµα την σταδιακή πτώση των 
τιµών του DMS και την ταυτόχρονη άνοδο αυτών του DMSO. Με µία 
απλουστευµένη προσέγγιση, µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός µείωσης του DMS από 
τις BrO ρίζες. Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για την παραπάνω σχέση είναι 
kDMSBrO=2.6x10-13 cm3 molecules-1 s-1 (Sander et al., 2003) και ως κατώτερο όριο η 
τιµή των [BrO]=2 pptv δηλαδή 4.9x107 molecules cm-3. Σε αυτή την περίπτωση 
υπολογίζεται ο ρυθµός µείωσης του DMS από τις συγκεκριµένες ρίζες να είναι της 
τάξης του 1.25x10-5 s-1. Χρησιµοποιώντας, στη συνέχεια, την λογαριθµική µεταβολή 
του DMS για τις τιµές από τα µεσάνυχτα έως τις 8:00 το πρωί υπολογίστηκε η τιµή 
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1.43x10-5 s-1. Η τιµή αυτή, αν και λίγο µεγαλύτερη από το κατώτερο όριο, 
παραπέµπει στην αποµάκρυνση της ένωσης για αυτό το χρονικό διάστηµα κυρίως 
από την αντίδραση µε τις συγκεκριµένες ρίζες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αντίδραση 
µε τις ρίζες ΟΗ υπολογίστηκε να έχει ένα ρυθµό της τάξεως του 2.44x10-6 s-1. Για τον 
προσδιορισµό αυτό χρησιµοποιήθηκε η τιµή που προκύπτει από υπολογιστική 
προσοµοίωση για την συγκεκριµένη περιοχή και περίοδο, [ΟΗ]=0.4x106 molecules 
cm-3 (µέση µηνιαία τιµή 24-ώρου), η οποία αντιστοιχεί σε JO1D=1.6x10-5 s-1 ενώ οι 
αντίστοιχες τιµές στο πεδίο ήταν 4.7x10-7 s-1 (µέση τιµή 12-ωρου). Από τη διαφορά 
στις σταθερές φωτοδιάσπασης προκύπτει ότι η τιµή των ΟΗ είναι υπερεκτιµηµένη σε 
σχέση µε τα πραγµατικά επίπεδα των ριζών κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας, 
εποµένως στην πραγµατικότητα ο ρυθµός µείωσης του DMS από τις συγκεκριµένες 
ρίζες ήταν ακόµα µικρότερος.  
 
 

Σχήµα 6.14  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης για τις ενώσεις DMS, DMSO, και MS- ανά 4 
ώρες σε σχέση µε τις BrO ρίζες και τις σταθερές JO1D όπως επαναπροσδιορίζεται για το διάστηµα  22-
30/4. 

 

6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΕΡΙΟΧΗ KUUJJUARAPIK 

Κατά την πραγµατοποίηση της δεύτερης δειγµατοληψίας στα πλαίσια του 
προγράµµατος El CID, στην περιοχή Kuujjuarapik (Καναδάς) καταγράφηκε η 
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διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO, MS-, nss SO4
2- και SO2. Τα σηµαντικότερα 

σηµεία αυτής της µελέτης ήταν:  
 Λόγω των µετεωρολογικών δεδοµένων που επικράτησαν την συγκεκριµένη 
περίοδο (πάγος στην επιφάνεια της θάλασσας πάχους 1 m) οι µετρήσεις του DMS 
κυµάνθηκαν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στο όριο ανίχνευσης. Ως εκ τούτου, 
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η ερµηνεία και η συσχέτιση των µετρήσεων της ένωσης 
και των προϊόντων οξείδωσης. 

 ∆εδοµένου του ότι η θάλασσα ήταν παγωµένη, οι αυξητικές τάσεις του DMS 
βρέθηκαν να συσχετίζονται κυρίως µε τη µεταφορά αέριων µαζών νότιας και 
βορειοδυτικής προέλευσης. Παρόµοιες διακυµάνσεις εµφανίστηκαν και για τις 
άλλες δύο ενώσεις, το DMSO και το MS-. 

 Ο λόγος MS-/DMSO εµφάνισε δύο διακριτές τάσεις µε κλίσεις 3.7 και 0.3 
αντίστοιχα. Η δεύτερη τάση θεωρείται αντιπροσωπευτική της περιοχής µια και 
στην πρώτη περίπτωση οι µετρήσεις σχετίζονταν µε υψηλές τιµές υγρασίας, 
γεγονός που θα µπορούσε να συντελεί στην αποµάκρυνση του DMSO εποµένως 
στην εικονική άνοδο των τιµών του λόγου MS-/DMSO.  

 Η περίοδος των µετρήσεων χαρακτηρίστηκε από γεγονότα αύξησης ενεργών 
ενώσεων Br που συνδέονταν άµεσα µε µείωση των τιµών του Ο3. Η παρουσία των 
BrO ριζών ήταν ιδιαίτερα σηµαντική ενισχύοντας την παραγωγή του DMSO. 

 Η ηµερήσια διακύµανση του DMS επηρεάστηκε από την αντίδραση της ένωσης 
µε τις ρίζες ΟΗ και BrO. Ιδιαίτερα για την δεύτερη περίπτωση η ένωση εµφάνισε 
πτωτική τάση για τις πρώτες πρωινές ώρες. Για τα ίδια χρονικά διαστήµατα οι 
τιµές του DMSO αυξάνονται ενώ κατά τις µεσηµεριανές ώρες η ένωση φαίνεται 
να καταναλώνεται από την αντίδραση µε τις ΟΗ ρίζες προς την παραγωγή MS-. 
Οι τιµές του MS- συσχετίζονται µε τις σταθερές JO1D, σχέση που επιβεβαιώνεται 
και από την ηµερήσια µεταβολή της ένωσης η οποία εµφανίζει της µέγιστες τιµές 
της στις 12:00 το µεσηµέρι. 
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7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 

 
 
 
 

 
Στις προηγούµενες ενότητες (5, 6) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
για τις περιοχές Φινοκαλιά και Kuujjuarapik, δίνοντας έµφαση στην ατµοσφαιρική 
πορεία του DMS και των προϊόντων οξείδωσης του. Στο τρίτο και τελευταίο κοµµάτι 
των εντατικών δειγµατοληψιών ανήκει και η παρούσα ενότητα όπου θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από τον Νότιο Ινδικό 
Ωκεανό.  
 

 
Η συγκεκριµένη δειγµατοληψία έλαβε χώρα στο Νότιο Ωκεανό ο οποίος 

εκπροσωπεί και το 1/3 των ατµοσφαιρικών εκποµπών DMS σε ετήσια βάση 
(Baboukas et al., 2002). Οι µετρήσεις έγιναν ταυτόχρονα για τα τρία γαλλικά νησιά 
(Amsterdam 37.7°S-77°E; Crozet 45.5°S-50°E; Kerguelen, 49.5°S-69.5°E) των 
οποίων η τοποθεσία παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στην ενότητα 3.1.3, (Σχήµα 7.1). 
Τα νησιά αυτά ανήκουν στην αυτόνοµη Γαλλική Υπερπόντια Επικράτεια των 
Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), που ιδρύθηκε το 
1955 και περιλαµβάνει εκτός από τα τρία προαναφερθέντα νησιά, το νησί Saint-Paul 
και την περιοχή Terre Adelie στην Ανταρκτική. 
 Ο Νότιος Ινδικός Ωκεανός αποτελεί ιδανική περιοχή µελέτης µια και δέχεται 
την µικρότερη ανθρωπογενή συνεισφορά εκποµπών θείου ενώ ταυτόχρονα είναι 
σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικού DMS (Sciare et al., 1999; Kettle et al., 1999). Η 
περιοχή θεωρείται από τις πιο αποµονωµένες µε σχεδόν έλλειψη τοπικών 

 

Σχήµα 7.1  Τοποθεσία των γαλλικών νήσων του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού. 
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ανθρωπογενών επιδράσεων εµφανίζοντας πολύ χαµηλά επίπεδα ρυπαντών µε µικρό 
χρόνο ζωής. Οι ατµοσφαιρικές µετρήσεις που αναφέρονται στην βιβλιογραφία 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση των πολύ καθαρών συνθηκών (Moody et al. 1991, 
Putaud et al. 1992; Nguyen et al., 1992; Baboukas, 2000).  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιλογή των νησιών του Νοτίου Ινδικού 
Ωκεανού παρείχε την εξαιρετική ευκαιρία να πραγµατοποιηθεί: 
 Η ταυτοποίηση και µέτρηση των βασικότερων προϊόντων οξείδωσης του DMS σε 

µεσαία γεωγραφικά πλάτη υπό συνθήκες µη ρυπασµένης θαλάσσιας ατµόσφαιρας. 
Όσον αφορά στην κατανοµή των προϊόντων οξείδωσης, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε 
στον ρόλο των ετερογενών αντιδράσεων και µάλιστα στον λόγο DMSO/MS-.  

 Η διερεύνηση του ρόλου της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας στην κατανοµή των 
προϊόντων αυτών µια και ο µέσος όρος των τιµών διαφέρει από 10 έως 15 0C 
µεταξύ του νησιού Amsterdam (18–20 0C ) και των δύο άλλων νησιών Crozet και 
Kerguelen (6–9 0C).  
Ο σταθµός µετρήσεων του νησιού Crozet βρίσκεται στην περιοχή των 

υποανταρκτικών ωκεάνιων µετώπων του Νοτίου Ινδικού και παρέχει µακροχρόνιες 
µετρήσεις για αρκετά από τα προϊόντα οξείδωσης του DMS που συναντώνται στο 
βρόχινο νερό και στα αερολύµατα (Baboukas, 2000). 
 Ο σταθµός µετρήσεων του συµπλέγµατος Kerguelen εντοπίζεται στο πολικό 
µέτωπο. Στο παρελθόν δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις για το DMS στο 
συγκεκριµένο νησί και η εντατική δειγµατοληψία του El CID αποτέλεσε και την 
πρώτη προσπάθεια καταµέτρησης της ένωσης στην περιοχή. Εκτός αυτού το 
Kerguelen επιλέχθηκε και για έναν δεύτερο λόγο, για την εγκατάσταση της συσκευής 
DOAS µια και τα δύο άλλα νησιά δεν διέθεταν την απαιτούµενη απόσταση για να 
λειτουργήσει η ακτίνα 10–15 km.  

Το νησί Amsterdam βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη του Ινδικού Ωκεανού και 
αποτελεί µέχρι στιγµής τον µόνο σταθµό παγκοσµίως που παρέχει µακροχρόνιες 
µετρήσεις ατµοσφαιρικού DMS και των συνδεόµενων µε αυτή την ένωση προϊόντων 
οξείδωσης στο βρόχινο νερό και τα αερολύµατα (Mihalopoulos et al., 1993; 
Baboukas et al., 1996; 2002; Baboukas, 2000). Παρά το γεγονός ότι η εποχική 
µεταβολή της ένωσης αλλά και αρκετών από τα προϊόντα της έχει εκτενώς µελετηθεί 
στην περιοχή (Nguyen et al., 1990, 1992; Putaud et al., 1992; Mihalopoulos et al., 
1993; Sciare et al., 1998, 1999, 2000a, 2000c, 2001; Baboukas et al., 2002; Baboukas, 
2000), δεν υπάρχουν αρκετές µελέτες για τις βραχυπρόθεσµες µεταβολές τους και 
τους παράγοντες που τις ελέγχουν. Συστηµατικές µελέτες αυτού του είδους είναι 
πολύ σηµαντικές µια και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες ώστε να κατανοηθεί και να 
διευκρινισθεί η µεταβολή της σύστασης των θειούχων ενώσεων κατά τη διάρκεια του 
έτους στην περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού (Sciare et al., 2000c). Ο Sciare και οι 
συνεργάτες του (2001) πραγµατοποίησαν την πρώτη βραχυπρόθεσµη µελέτη στο νησί 
Amsterdam τον Ιανουάριο του 1998 όπου συνδυάστηκαν οι ταυτόχρονες µετρήσεις 
για τις ενώσεις DMS, DMSO, SO2, MS- και nss-SO4

2-.  
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για 

τις ίδιες ενώσεις µε την σηµαντική διαφορά ότι οι εντατικές δειγµατοληψίες έλαβαν 
χώρα ταυτόχρονα και για τις τρεις περιοχές του Νότιου Ινδικού. Η προσπάθεια αυτή 
πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή και παρέχει την ευκαιρία να 
προσδιοριστούν καλύτερα οι βραχυπρόθεσµοι παράγοντες που επιδρούν στην 
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διακύµανση των συγκεκριµένων ενώσεων όπως επίσης και να διερευνηθεί η επίδραση 
της θερµοκρασίας στην αντίδραση DMS+OH σε κυµαινόµενες µετεωρολογικές 
συνθήκες (η θερµοκρασία του ατµοσφαιρικού αέρα µεταβάλλονταν από 5 έως 25 0C).  

Επιπλέον, οι ίδιες ενώσεις που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των εντατικών 
δειγµατοληψιών, µελετήθηκαν και ως προς την εποχιακή τους µεταβολή κατά το έτος 
2001 για το νησί Amsterdam. Κατά αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσµατα της εντατικής 
δειγµατοληψίας του El CID εντάχθηκαν και επανεξετάστηκαν σε σχέση µε την 
εποχική διακύµανση των ενώσεων στην περιοχή. 
 

7.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  

7.1.1 Εντατική δειγµατοληψία 2002 (El CID) 
Η εντατική δειγµατοληψία έλαβε χώρα και στα τρία νησιά του Νότιου Ινδικού 

Ωκεανού. Για το νησί Amsterdam διήρκεσε από τις 22/1 έως την 21/2 του 2002. Για 
το νησί Crozet οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν από τις 24/1 έως τις 19/2, ενώ 
για το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen από τις 20/1 έως τις 22/2 του ίδιου έτους. Στον 
Πίνακα 7.1 γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των ενώσεων που συλλέχθηκαν στο 
νησί Amsterdam, καθώς επίσης και άλλων στοιχείων όπως η συχνότητα 
δειγµατοληψίας, ο µέσος όρος, ο αριθµός των δειγµάτων και η τυπική απόκλιση των 
µετρήσεων. Αντίστοιχες πληροφορίες παρέχουν ο Πίνακας 7.3 για το νησί Crozet και 
ο Πίνακας 7.2 για το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen.  
 

Πίνακας 7.1  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) κατά την εντατική δειγµατοληψία (El CID) στο νησί Amsterdam του Νότιου Ινδικού 
Ωκεανού. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

έν
ω
ση

 

 DMS  1 ώρα 484 327.8 245.6 257.4 

SO2  3 ώρες 186 218.4 308.3 130.9 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO  3 ώρες 177 5.8 4.1 4.7 

MS-  3 ώρες 186 6.5 7.3 3.1 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2-  3 ώρες 186 39.2 42.5 25.5 
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Πίνακας 7.2  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) κατά την εντατική δειγµατοληψία (El CID) στο σύµπλεγµα νησιών Kerguelen του Νότιου 
Ινδικού Ωκεανού. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

έν
ω
ση

 

 DMS  1 ώρα 620 207.4 121.9 183.9 

SO2  3 ώρες 195 77.1 33.4 73.1 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO  3 ώρες 229 5.0 3.5 4.1 

MS-  3 ώρες 229 8.6 9.1 5.2 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2-  3 ώρες 236 59.0 109.2 22.1 

 

Πίνακας 7.3  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) κατά την εντατική δειγµατοληψία (El CID) στο νησί Crozet του Νότιου Ινδικού Ωκεανού. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

SO2  3-4 ώρες 155 148.1 115.7 128.5 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO  3-4 ώρες 144 1.1 1.2 0.6 

MS-  3-4 ώρες 154 17.6 15.2 13.9 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2-  3-4 ώρες 155 48.2 34.4 43.6 

 
∆ειγµατοληψίες για το DMS πραγµατοποιήθηκαν µόνο για τα δύο νησιά, το 

Amsterdam και το Kerguelen. Η συλλογή και ανάλυση των δειγµάτων έγινε όπως έχει 
περιγραφεί στην ενότητα 3.2.3 µε την µόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση 
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χρησιµοποιήθηκε αέριος χρωµατογράφος Shimadzu µε ανιχνευτή χηµιφωταύγειας 
(Sievers 355 SCD) µε όριο ανίχνευσης χαµηλότερο από 0.02 pptv. Στο νησί 
Amsterdam οι δειγµατοληψίες διακόπτονταν µεταξύ 21:00 και 6:00 το πρωί. Στο 
σύµπλεγµα νησιών Kerguelen αναλύσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν για το διάστηµα 
24:00 µε 6:00 το πρωί (τοπική ώρα). 

Για την συλλογή των δειγµάτων DMSO χρησιµοποιήθηκαν και στις τρεις 
περιοχές οι συσκευές εκνέφωσης Cofer (ενότητα 3.2.2.2). Για το Amsterdam και το 
Crozet οι δειγµατοληψίες σταµατούσαν µεταξύ 21:00 και 3:00 το πρωί ενώ για το 
Kerguelen µεταξύ 3:00 µε 6:00 (τοπικές ώρες). Η συλλογή των δειγµάτων του SO2 
έγινε µε τη χρήση φίλτρων GFF, ενώ για τα δύο νησιά (Amsterdam και Kerguelen) 
χρησιµοποιήθηκαν και οι συσκευές Cofer. Οι διακοπές στην δειγµατοληψία ήταν οι 
ίδιες µε αυτές της συλλογής του DMSO. Τέλος, υπάρχουν µετεωρολογικά δεδοµένα 
(θερµοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου) ενώ για το νησί Kerguelen 
χρησιµοποιήθηκαν και οι συσκευές ακτινικών ραδιοµέτρων για την καταγραφή των 
σταθερών φωτοδιάσπασης (για παράδειγµα JO1D) µε ρυθµό καταγραφής δεδοµένων 
ανά περίπου 1 λεπτό.  
 

7.1.2 Ετήσια δειγµατοληψία 2001-2002 στο νησί Amsterdam 
 

Πίνακας 7.4  Είδη ενώσεων, συχνότητα δειγµατοληψίας και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις 
(pptv) για το έτος 2001 στο νησί Amsterdam του Νότιου Ινδικού Ωκεανού. 

  ∆εδοµένα Συχνότητα 
Αριθµός 
δειγµάτων 

Μέσος 
όρος 

Απόκλιση 
Γεωµετρικός 
µέσος όρος 

SO2  24 ώρες 289 180.2 273.8 92.9 

αέ
ρι
α 
κα
τά
στ
ασ
η 

DMSO  24 ώρες  386 3.0 3.3 1.7 

MS-  24 ώρες  386 9.5 13.5 4.1 

πρ
οϊ
όν
τα

 

αε
ρο
λύ

µα
τα

 

nss-SO4
2-  24 ώρες  385 73.1 70.2 54.9 

 
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, οι ίδιες ενώσεις που 

µελετήθηκαν κατά τη διάρκεια των εντατικών δειγµατοληψιών, εξετάστηκαν και ως 
προς την εποχιακή τους µεταβολή και για το έτος 2001, για το νησί Amsterdam. Οι 
αναλύσεις και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων για την συγκεκριµένη χρονιά 
παρείχαν επιπλέον πληροφορίες για τα επίπεδα όπως και την εποχική διακύµανση 
των ενώσεων. Οι δειγµατοληψίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγµατοποιήθηκαν 
από το εθελοντικό επιστηµονικό προσωπικό της βάσης του Amsterdam µε βήµα 
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συλλογής ενός δείγµατος ανά ηµέρα. Για την συλλογή των DMSO και SO2 
χρησιµοποιήθηκαν εκνεφωτές Cofer, ενώ για τη συλλογή των αερολυµάτων φίλτρα 
PTFE 0.5 µm. Οι αναλύσεις των ενώσεων DMSO και SO2 πραγµατοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο περιβαλλοντικών χηµικών διεργασιών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) ενώ των 
υπόλοιπων ενώσεων από το εργαστήριο LSCE περιβαλλοντικών επιστηµών της 
Γαλλίας (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environement). 
 

7.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ DMS 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2001 ΣΤΟ ΝΗΣΙ AMSTERDAM 

 
 

Σχήµα 7.2  Εποχική διακύµανση των ενώσεων DMSO και MS- για το έτος 2001 στο νησί Amsterdam. 
Στο σκουρόχρωµο πλαίσιο στο τέλος του διαγράµµατος µε τις ανοιχτόχρωµες κουκίδες περιλαµβάνονται 
και τα αποτελέσµατα της εντατικής δειγµατοληψίας (µέσοι όροι ανά ηµέρα, ενότητα 7.3.1).  

 
Στο Σχήµα 7.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις 

ενώσεις DMSO και MS-. Πρόκειται για δείγµατα που συλλέχθηκαν από την 1/1/2001 
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έως και το τέλος της εντατικής δειγµατοληψίας, δηλαδή την 21/2/2002. Αντίστοιχα 
στο Σχήµα 7.3 παρουσιάζεται η διακύµανση της πρόδροµής τους ένωσης DMS κατά 
τη διάρκεια του έτους 2001. Τα αποτελέσµατα της εντατικής δειγµατοληψίας έχουν 
συµπεριληφθεί χρησιµοποιώντας τους µέσους όρους ανά ηµέρα. Κατά το έτος 2001 
οι τιµές του DMSO µεταβλήθηκαν µεταξύ 0.03 και 24 pptv µε µία µέση τιµή, 3 pptv. 
Αντίστοιχα, οι τιµές του MS- κυµάνθηκαν από 0.03 έως 78 pptv µε µία µέση τιµή, 9.5 
pptv. 
 
 

Σχήµα 7.3  Εποχική διακύµανση του DMS συναρτήσει της θερµοκρασίας για το έτος 2001 στο νησί 
Amsterdam.  

 
Η διακύµανση των ενώσεων είναι χαρακτηριστική εµφανίζοντας και στις δύο 

περιπτώσεις τις µέγιστες τιµές κατά τη διάρκεια του νότιου καλοκαιριού (κατά τους 
µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, και Φεβρουάριο) ενώ τα κατά τους χειµερινούς µήνες 
(Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο) λαµβάνουν τις χαµηλότερες τιµές τους. Όπως φαίνεται 
και από το Σχήµα 7.2 η εντατική δειγµατοληψία του 2002 πραγµατοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ουσιαστικά οι τιµές των ενώσεων συναντώνται σε 
υψηλά επίπεδα αλλά τα µέγιστα των τιµών τους έχουν ήδη προηγηθεί και 
σηµειώθηκαν για το µήνα ∆εκέµβριο του 2001 µε µέγιστη τιµή (µέσος όρος για όλο 
τον µήνα) για το DMSO τα 7.5 pptv και τα 30 pptv για το MS-. Αντίστοιχα τα µέγιστα 
των τιµών (µέσοι όροι ανά µήνα) για το προηγούµενο καλοκαίρι (Ιανουάριος και 
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Φεβρουάριος του 2001, διάστηµα για το οποίο υπάρχουν δεδοµένα) ήταν 5 pptv 
DMSO για τον Φεβρουάριο και 24 pptv MS- για τον Ιανουάριο. Συγκρίνοντας τις 
µετρήσεις για τα δύο συνεχόµενα καλοκαίρια φαίνεται ότι οι µέγιστες τιµές και των 
δύο ενώσεων εµφανίστηκαν νωρίτερα για το καλοκαίρι του 2001-2002. Η 
διακύµανση και των δύο ενώσεων συνδέεται µε µία σειρά από παράγοντες, όπως τις 
µετεωρολογικές συνθήκες, τις εκποµπές DMS, την οξειδωτική ικανότητα της 
ατµόσφαιρας και τις ετερογενείς διεργασίες που εµπεριέχονται σε αυτή. Στη συνέχεια 
λοιπόν θα γίνει η προσπάθεια κατανόησης και απόδοσης των διακυµάνσεων αυτών 
σύµφωνα µε υπάρχοντα στοιχεία για την περιοχή του Amsterdam. 
 
 

Σχήµα 7.4  Εποχική διακύµανση (µέσοι όροι ανά µήνα) µετεωρολογικών δεδοµένων όπως η ταχύτητα 
και διεύθυνση του ανέµου, η θερµοκρασία, η υγρασία και η ατµοσφαιρική πίεση για το έτος 2001 και την 
εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam.  
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Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα µετεωρολογικά δεδοµένα για το νησί Amsterdam 
για το 2001 (Σχήµα 7.4) παρατηρείται ότι η διεύθυνση των ανέµων ήταν κυρίως 
νότια-νοτιοδυτική (µέση διεύθυνση ανά εποχή) µε τις µεγαλύτερες ταχύτητες να 
φτάνουν τα 16.4 m s-1 (12/7/2001) κατά τη διάρκεια του νότιου χειµώνα. Κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες η µέση ταχύτητα του ανέµου ήταν 5.3 m s-1 για το καλοκαίρι 
του 2001 ενώ για το καλοκαίρι του 2002 ήταν 6 m s-1. Αντίστοιχα η θερµοκρασία 
συναντάται στα χαµηλότερα επίπεδα τον χειµώνα µε µέση τιµή για την εποχή 12.5 0C 
ενώ οι µέσες τιµές για το καλοκαίρι ήταν 16.9 0C για το καλοκαίρι του 2001 και 14.9 
0C για το καλοκαίρι του 2002. Η υγρασία δεν εµφανίζει κάποιο εποχικό µοτίβο αλλά 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες λαµβάνει τις χαµηλότερες τιµές.  

Η εποχική µεταβολή των DMSO και MS- παρουσιάζει τις µεγαλύτερες τιµές 
κατά τις εποχές που σηµειώνεται και η άνοδος της θερµοκρασίας. Αυτή όµως η 
φαινοµενική συσχέτιση δεν οφείλεται στην άµεση εξάρτηση των δύο ενώσεων από 
την θερµοκρασία αλλά στο γεγονός ότι και οι δύο ενώσεις αποτελούν προϊόντα του 
βιογενούς DMS του οποίου η παραγωγή λόγω φυτοπλαγκτονικής δραστηριότητας 
σχετίζεται και µε την θερµοκρασία. Πράγµατι, για τα δεδοµένα του 2001 
επιβεβαιώνεται αυτή η εποχιακή µεταβολή του DMS παρουσιάζοντας τα µέγιστα των 
τιµών τις εποχές που η θερµοκρασία αυξάνεται (Σχήµα 7.3).  
 
 

Σχήµα 7.5  Εποχική µεταβολή του DMS (µέσοι όροι ανά µήνα) και της θερµοκρασίας επιφάνειας της 
θάλασσας για την περίοδο 1990 – 1999 (Sciare et al., 2000c). 

 
Η σχέση αυτή απεικονίζεται και στο Σχήµα 7.5 σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

µελέτης 10 χρόνων των Sciare et al. (2000c) για το νησί Amsterdam. Η παραγωγή της 
ένωσης στην περιοχή σηµειώνει άνοδο κατά το τέλος της άνοιξης (Σεπτέµβριο, 
Οκτώβριο, Νοέµβριο) ενώ οι µέγιστες τιµές της σηµειώνονται κατά το νότιο 
καλοκαίρι και ιδιαίτερα τον Ιανουάριο. Οι µεταβολές της θερµοκρασίας (επιφάνεια 
της θάλασσας) µεταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο ενώ στην ίδια µελέτη (Sciare et 
al., 2000c) δίνεται για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία η άµεση συσχέτιση των 
µεταβολών της ένωσης µε αυτές της θερµοκρασίας της θαλάσσιας επιφάνειας, 
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παρατήρηση που βρίσκεται σε συµφωνία και µε την υπόθεση CLAW (Charlson et al., 
1987). Ο έντονος εποχικός χαρακτήρας του ατµοσφαιρικού DMS συνδέεται µε 
ανάλογη εποχική διακύµανση της ένωσης στα θαλάσσια ύδατα η οποία και 
προκαλείται από την έντονη δραστηριότητα των φυτοπλαγκτονικών οµάδων για τις 
συγκεκριµένες εποχές (Nguyen et al., 1990; Andreae, 1990, Σχήµα 7.6; 
http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS.html). Για τις ίδιες εποχές παρατηρούνται και 
οι µεγαλύτερες ροές της ένωσης (flux) προς την ατµόσφαιρα οι οποίες και 
αιτιολογούν τα υψηλά επίπεδα DMS που παρατηρούνται στην περιοχή (Sciare et al., 
1999). Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στα επίπεδα του DMS στο νησί 
Amsterdam δεν τίθεται θέµα τοπικής/παράκτιας επίδρασης λόγω απουσίας υψιπέδου 
(στα γύρω ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά) µια και στα 2 km απόστασης από τις 
ακτές του νησιού το βάθος φτάνει τα 1000 m (Nguyen et al., 1992). 
 
 

Σχήµα 7.6  Ετήσιος µέσος όρος της χλωροφύλλης a για τον Νότιο Ινδικό Ωκεανό (οι ανοιχτόχρωµες 
αποχρώσεις αντιστοιχούν σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις).  

 
Όσον αφορά πάντως στην εποχική διακύµανση των ενώσεων ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εµφανίζει η απότοµη αύξηση των επιπέδων του DMSO για τον Μάιο του 
2001 την οποία φαίνεται να ακολουθεί σε µικρότερο βαθµό και το MS-. Στις 23/5/01 
σηµειώνεται µία ιδιαίτερα αισθητή αύξηση του DMSO το οποίο φτάνει τα 12.2 pptv 
(Σχήµα 7.2). Οι τιµές της ένωσης για τις υπόλοιπες µέρες του µήνα τείνουν να 
φθίνουν µέχρι που επιστρέφουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συγκρίνοντας 
τις τιµές της ένωσης µε τις µετρήσεις 222Rn (Σχήµα 7.7) παρατηρείται εντυπωσιακή 
αύξηση και στις τιµές του 222Rn  για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Το 222Rn  είναι ένα 
ραδιενεργό αέριο που απελευθερώνεται σε συνεχή βάση από το έδαφος µέσω της 
ραδιενεργούς διάσπασης. Για ηπείρους οι χαρακτηριστικές τιµές είναι µεταξύ 80-200 
pCi m-3 (Lambert et al., 1982). Το 222Rn ανιχνεύεται και στις αποµακρυσµένες 
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θαλάσσιες περιοχές έχοντας χρόνο ηµίσειας ζωής 3.8 ηµέρες, και για τον λόγο αυτό 
χρησιµοποιείται ως δείκτης των αέριων µαζών ηπειρωτικής προέλευσης. Σύµφωνα µε 
τον Lambert et al. (1970) οι καταιγίδες 222Rn χαρακτηρίζονται από την απότοµη 
άνοδο των τιµών συνήθως µέσα σε τέσσερις ώρες ενώ στη συνέχεια οι τιµές 
σηµειώνουν πτώση 2 µε 6 ώρες αργότερα. Στην περίπτωση πάντως του Μαίου του 
2001 οι τιµές τουλάχιστον 10 ηµερών συσχετίζονται µε τις υψηλές τιµές 222Rn που 
φτάνουν και τα 16.25 pCi m-3. Για τις ίδιες ηµεροµηνίες η ταχύτητα του ανέµου 
σηµείωσε έντονες διακυµάνσεις φτάνοντας µέχρι και 11 m s-1. Ο συνδυασµός των 
παραπάνω πληροφοριών οδηγεί το συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη άνοδος των 
τιµών του DMSO οφείλεται σε φαινόµενο µεταφοράς. 
 
 

Σχήµα 7.7  Συσχέτιση των τιµών του DMSO µε τις µετρήσεις 222Rn για τον µήνα Μάιο του 2001 για το 
νησί Amsterdam. Συγκριτικά παρουσιάζεται και η διακύµανση του MS-.  
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Σε αυτό το σηµείο όµως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεταφορά του DMSO 
δεν είναι ηπειρωτική µια και η συγκεκριµένη ένωση έχει βιογενείς πηγές. Η πορεία 
των αέριων µαζών στον Ινδικό Ωκεανό υπόκειται σε ορισµένες δυναµικές 
διαταραχές. Όσον αφορά στον άξονα βορρά-νότου, η κίνηση είναι ανερχόµενη στα 
χαµηλά γεωγραφικά πλάτη και κατερχόµενη στα µεσαία και υψηλά γεωγραφικά 
πλάτη. Στον άξονα δύσης-ανατολής, τα ορογραφικά χαρακτηριστικά της γήινης 
επιφάνειας (για παράδειγµα τα βουνά) επίσης διαταράσσουν την αέρια κυκλοφορία 
προκαλώντας την άνοδο των αέριων µαζών προς τα πάνω. Η µεταφορά λοιπόν αυτή 
του DMSO ουσιαστικά συνδέεται µε παρείσδυση αέριων µαζών από ανώτερα 
στρώµατα της τροπόσφαιρας (Sciare et al., 2001). Μάλιστα υπό τις συγκεκριµένες 
συνθήκες η ένωση µεταφέρεται ατόφια. Για τις αέριες µάζες που εισέρχονται από την 
ελεύθερη τροπόσφαιρα τα επίπεδα υγρασίας είναι ιδιαίτερα χαµηλά όπως επίσης και 
ο αριθµός των σωµατιδίων. Οι συνθήκες αυτές συνηγορούν στον ελάσσονα 
χαρακτήρα των ετερογενών αντιδράσεων άρα και στην διατήρηση των επιπέδων 
DMSO ως έχουν.  

Εστιάζοντας λοιπόν και πάλι το ενδιαφέρον µας στα δύο προϊόντα οξείδωσης 
του DMS, DMSO και MS- είδαµε ότι η εποχική µεταβολή τους οφείλεται στην 
αντίστοιχη εποχική µεταβολή της πρόδροµης τους ένωσης. Οι µήνες από τον 
∆εκέµβριο µέχρι τον Μάρτιο αντιπροσωπεύουν της παραγωγικότερες περιόδους όσον 
αφορά στην εκποµπή του DMS και εκπροσωπούν σχεδόν τα 2/3 των συνολικών 
ετήσιων εκποµπών της ένωσης (Nguyen et al., 1990). Κατά παρόµοιο τρόπο τα 
επίπεδα του DMSO για τους ίδιους µήνες καλύπτουν το 71% των συνολικών 
µετρήσεων για το διάστηµα που εστιάζει η παρούσα ενότητα (έτος 2001 και τους 2 
µήνες της εντατικής δειγµατοληψίας, Σχήµα 7.9) και για το MS- το 78%. Το εύρος 
των τιµών (µικρότερη τιµή χειµώνας/µεγαλύτερη τιµή καλοκαίρι) ήταν 11 για το DMSO και 
21 για το MS-.  
 

 
Οι δύο ενώσεις συσχετίζονται αν χρησιµοποιηθούν οι µηνιαίοι µέσοι όροι 

(Σχήµα 7.8) µε κλίση 3.2 και r2 0.7. Αν µάλιστα χρησιµοποιηθούν µόνο τα δεδοµένα 
του 2001 η συσχέτιση γίνεται καλύτερη µε κλίση 4 και r2 0.8. Η διαφοροποίηση αυτή 
είναι αναµενόµενη µια και σε κάθε χρονιά παρατηρούνται µεταβολές τόσο στην 

 

Σχήµα 7.8  Συσχέτιση (µέσοι όροι ανά µήνα) των ενώσεων DMSO και MS- για το έτος 2001 και την 
εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam.  
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ένταση όσο και στη διάρκεια των µέγιστων εκποµπών της πρόδροµης ένωσης DMS 
κάτι που έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο στα επίπεδα των ενώσεων DMSO και MS- 
που αποτελούν και ορισµένα από τα κύρια προϊόντα οξείδωσης του. Κατευθυντήριες 
αιτίες για αυτές τις ετήσιες µεταβολές στην περιοχή του Amsterdam είναι οι 
µεταβολές στις ωκεάνιες πηγές του DMS, οι µετεωρολογικοί παράγοντες, και/ή 
οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας. Μάλιστα για την εντατική δειγµατοληψία 
του 2002, παρατηρήθηκε ότι οι σχετικά χαµηλότερες τιµές του DMS αποδίδονται στο 
µικρότερο ποσοστό βόρειων ανέµων κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας, οι οποίοι 
όπως συζητείται και στην παράγραφο 7.3.1 συνδέονται πάντα για την περιοχή του 
Amsterdam µε µεγαλύτερη διαφυγή της ένωσης, και κατά συνέπεια µεγαλύτερες 
τιµές στην ατµόσφαιρα.  
 

 

Σχήµα 7.9  Εποχική διακύµανση (µέσοι όροι ανά µήνα) των ενώσεων DMSO και MS- για το έτος 2001 
και την εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η µηνιαία 
διακύµανση του λόγου MS-/DMSO για τους ίδιους µήνες.  

 
Η ετήσια αυτή µεταβολή παρατηρήθηκε και στα επίπεδα των DMSO και MS- 

για το εξεταζόµενο διάστηµα της παρούσας εργασίας. Αν για παράδειγµα συγκριθούν 
οι ίδιοι µήνες, Ιανουάριος και Φεβρουάριος, για τα έτη 2001 και 2002 (Σχήµα 7.9) 
παρατηρείται ότι για το DMSO οι µέσες τιµές για αυτούς τους µήνες ήταν 4.5 και 5.1 
pptv για το 2001, ενώ είχαν µεγαλύτερες τιµές, 5.9 και 6.0 pptv για το 2002. Το 
αντίστροφο αποτέλεσµα παρατηρείται για το MS- µε τις µεγαλύτερες τιµές να 
εµφανίζονται το 2001, 24 και 14.9 pptv, ενώ το 2002 οι τιµές ήταν αντίστοιχα 13.6 
και 9.4 pptv. Το ίδιο αποτέλεσµα ουσιαστικά καταγράφεται και από τον λόγο MS-

/DMSO που παρουσιάζεται ταυτόχρονα µε τις µετρήσεις των ενώσεων στο Σχήµα 
7.9. Ο λόγος έλαβε πολύ µεγαλύτερες τιµές το καλοκαίρι του 2001 φτάνοντας την 
τιµή 9.7 για τον Ιανουάριο του 2001 ενώ τον Ιανουάριο του 2002 ήταν 2.8. Η 
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συσχέτιση του λόγου µε την θερµοκρασία φαίνεται στο Σχήµα 7.10 µε θετική κλίση 
(0.6) και r2 0.4.  

Εν µέρει η σχέση αυτή εξηγεί την διακύµανση του λόγου µια και σε χαµηλές 
θερµοκρασίες ευνοείται ο σχηµατισµός του DMSO κάτι που επιβεβαιώνεται και από 
τις µετρήσεις πεδίου. Για παράδειγµα, για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 
µεταξύ των δύο ετών παρατηρήθηκε αύξηση σχεδόν 20% στο DMSO (µέση τιµή για 
τους δύο συγκεκριµένους µήνες) ενώ η αντίστοιχη πτώση της θερµοκρασίας ήταν 1 
0C (µέσος όρος θερµοκρασίας για τους δύο µήνες). Πάντως οι µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες του Σχήµατος 7.10 αφορούν και σε εποχές όπως το καλοκαίρι που στο 
νησί επικρατεί και µεγαλύτερη ηλιοφάνεια. ∆υστυχώς, τα αντίστοιχα δεδοµένα δεν 
υπήρχαν στην διάθεση µας για το διάστηµα υπό µελέτη, αλλά ουσιαστικά το Σχήµα 
7.10 απεικονίζει και την επίδραση της φωτοχηµείας στις δύο ενώσεις. 
 

 

 
Η συσχέτιση του λόγου DMS/DMSO µε την θερµοκρασία παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 7.11. Ο λόγος λαµβάνει τις µεγαλύτερες τιµές του για τους µήνες που 

 

Σχήµα 7.10  Συσχέτιση (µέσοι όροι ανά µήνα) του λόγου και MS- /DMSO µε την θερµοκρασία για το 
έτος 2001 στο νησί Amsterdam.  

 

Σχήµα 7.11  Συσχέτιση (µέσοι όροι ανά µήνα) του λόγου DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας για 
το έτος 2001 στο νησί Amsterdam.  
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επικρατούν υψηλότερες θερµοκρασίες µια και σε αυτές ευνοείται λιγότερο η 
παραγωγή του DMSO. 

Εάν θεωρήσουµε ότι ο ρυθµός παραγωγής του DMSO ισούται µε τον ρυθµό 
κατανάλωσης της ένωσης από τις ρίζες ΟΗ θα ισχύει ότι:  
 

POHDMSO
DMSOOHDMS

OHDMSO

OHDMS

k

k

 →+

 →+
+

+

 

 
Πρόκειται για µία απλουστευµένη προσέγγιση µια και δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
υπόλοιπες συνιστώσες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και θεωρώντας ότι η ένωση 
βρίσκεται σε συνθήκες σταθερής κατάστασης προκύπτει η Εξίσωση 7.1.  
 

[ ]
[ ] BRk

k
DMSO
DMS

OHDMS

OHDMSO

×
=  

Εξίσωση 7.1 

 

 
Και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται από την Εξίσωση 7.1 ο 

αναµενόµενος λόγος συναρτήσει της θερµοκρασίας ο οποίος και παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 7.12. Στον θεωρητικό αυτό υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν οι σταθερές 
kOHDMSO=8.7x10-11 cm3 molecule-1 s-1 (Urbanski et al., 1998), ενώ η σταθερά kOHDMS 
υπολογίστηκε συναρτήσει της θερµοκρασίας όπως και η συνεισφορά του καναλιού 
της προσθήκης (BR). Για τις συνθήκες τις δειγµατοληψίας µία µέση τιµή για τις δύο 
παραπάνω παραµέτρους είναι kOHDMS=8.6x10-12 cm3 molecule-1 s-1 και BR=0.45. Οι 
αναµενόµενες τιµές του λόγου υπολογίζονται τουλάχιστον 4.7 φορές µικρότερες από 
τις τιµές που τελικά µετρήθηκαν στο πεδίο. Η διαφορά γίνεται ακόµα πιο έντονη για 
τις εποχές που παρατηρείται η φυτοπλαγκτονική άνθιση και κατά συνέπεια η αύξηση 
των τιµών του DMS. Οι περίοδοι αυτοί, όπως φαίνεται και από το Σχήµα 7.12, είναι 

 

Σχήµα 7.12  ∆ιακύµανση (µέσοι όροι ανά µήνα) του λόγου DMS/DMSO για τις µετρήσεις και τις 
αναµενόµενες τιµές για το έτος 2001 στο νησί Amsterdam.  
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κυρίως οι καλοκαιρινοί µήνες (για το νότιο ηµισφαίριο). Στο ίδιο σχήµα είναι 
αισθητή η διαφορά του λόγου γενικότερα για τις εποχές που χαρακτηρίζονται από 
ηλιοφάνεια. Εκτός λοιπόν από τις περιόδους της φυτοπλαγκτονικής άνθισης µε 
αποτέλεσµα την αύξηση του DMS, δηλαδή αύξηση του αριθµητή της Εξίσωσης 7.1, 
οι περίοδοι µε ηλιοφάνεια συντελούν στην άνοδο του λόγου λόγω της µείωσης του 
DMSO, δηλαδή λόγω χαµηλότερων τιµών του παρονοµαστή για την ίδια εξίσωση. 
Αυτό εξηγείται µε την συµµετοχή των φωτοχηµικών αντιδράσεων (ετερογενών και 
οµογενών) στην αποµάκρυνση του DMSO. Η απόκλιση µεταξύ θεωρητικού 
υπολογισµού και µετρήσεων δεν έγκειται τόσο στις τιµές του DMS αλλά περισσότερο 
σε αυτές του DMSO. Καθώς οι διεργασίες αποµάκρυνσης της ένωσης αποκτούν όλο 
και πιο σηµαντικό χαρακτήρα, και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται µε την ετερογενή 
χηµεία, ο παρονοµαστής αποκτά µικρότερες τιµές µε αποτέλεσµα ο λόγος να γίνεται 
µεγαλύτερος. 
 
 
 

7.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ DMS ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2002 (EL CID) 

7.3.1 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO, και MS- στο νησί Amsterdam 
Η εντατική δειγµατοληψία στα πλαίσια του 3ου µέρους του προγράµµατος El CID 
έλαβε χώρα για το νησί Amsterdam κατά το διάστηµα 22/1 έως 21/2 του 2002. Οι 
µετρήσεις των ενώσεων DMS, DMSO και MS- για την περίοδο αυτή παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 7.13. Το DMS (Σχήµα 7.13, α) κυµάνθηκε από 46 pptv έως 1478 pptv µε 
µία µέση τιµή, 328 pptv. Οι τιµές του DMSO (Σχήµα 7.13, β) ξεκινούσαν από 1 pptv 
και έφταναν τα 26 pptv µε µία µέση τιµή της τάξεως των 5.8 pptv. Αντίστοιχα, για 
την ίδια περίοδο οι τιµές του MS- (Σχήµα 7.13, γ) µεταβάλλονταν µεταξύ 0.1 pptv 
έως 33 pptv µε µία µέση τιµή, 6.5 pptv.  

Εστιάζοντας στις µετρήσεις του DMS, ο µέσος όρος των τιµών, 328 pptv, για 
την εντατική δειγµατοληψία του El CID βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε τον αντίστοιχο 
µέσο όρο, 395 pptv, που αναφέρεται για το ίδιο νησί από τον Sciare και τους 
συνεργάτες του (2001) σε προηγούµενη βραχυπρόθεσµη µελέτη, τον Ιανουάριο του 
1998. Μάλιστα για στην συγκεκριµένη αναφορά χρησιµοποιούνται οι τιµές του DMS 
για τις δειγµατοληψίες που έγιναν στις 8:00 (τοπική ώρα). Ο µέσος όρος των τιµών 
της ένωσης, για την παρούσα µελέτη, από τα δείγµατα των 8:00 είναι 428.9 τιµή που 
µπορεί επίσης να συγκριθεί µε τις τιµές της παραπάνω αναφοράς. Οι τιµές που 
αναφέρονται για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, κατά τους οποίους έλαβε 
χώρα και η παρούσα µελέτη, φτάνουν µέχρι και τα 570 και 364 pptv αντίστοιχα 
σύµφωνα µε την µελέτη 10 χρόνων της ένωσης για το νησί Amsterdam (1990–1999, 
Sciare et al., 2000c). Από την άλλη πλευρά, η µέση τιµή των 140 pptv που 
αναφέρεται για τον µήνα Ιανουάριο (µελέτη 4 χρόνων 1989–1993) για το Cape Grim 
(Ayers et al., 1995) είναι τουλάχιστον 2 φορές χαµηλότερη από αυτή του Amsterdam. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ατµοσφαιρικά επίπεδα της ένωσης για την περιοχή είναι 
από τα υψηλότερα που σηµειώνονται στην βιβλιογραφία (Yvon et al., 1996; Bates et 
al., 1992; Legrand et al., 2001). Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η µεταβλητότητα 
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(Σχήµα 7.13, α) που παρουσίασαν οι τιµές ακόµα και στο συγκεκριµένο 
βραχυπρόθεσµο διάστηµα της τάξεως του 75%.  
 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) 
 
 

Σχήµα 7.13  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων των ενώσεων α) DMS, β) DMSO και γ) MS- για 
το νησί Amsterdam, από τις 22/1 έως 21/2 του 2002 στα πλαίσια του 3ου µέρους του προγράµµατος El 
CID. 

 
Όλα τα παραπάνω µπορούν να αποδοθούν στο συνδυασµό αρκετών 

παραµέτρων όπως για παράδειγµα τις θαλάσσιες εκποµπές της ένωσης για κάθε 
περιοχή, την προέλευση των αέριων µαζών, την επίδραση µετεωρολογικών 
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παραµέτρων (ταχύτητα ανέµου, θερµοκρασία) όπως επίσης και των ατµοσφαιρικών 
µηχανισµών οξείδωσης της ένωσης. Στη συνέχεια εκτιµάται η επίδραση των 
παραπάνω παραµέτρων στα επίπεδα του DMS που σηµειώθηκαν στην παρούσα 
δειγµατοληψία για το νησί Amsterdam.  

Σύµφωνα µε τον Baboukas (2000), στο Amsterdam επικρατούν οι ηπιότερες 
καιρικές συνθήκες σε σύγκριση µε τα άλλα δύο νησιά. Το σχεδόν µόνιµο 
αντικυκλωνικό σύστηµα έχει ως αποτέλεσµα στην περιοχή να επικρατούν ισχυροί 
άνεµοι µε διεύθυνση κυρίως δυτική. Η µεγαλύτερη ένταση των ανέµων σηµειώνεται 
τους χειµερινούς µήνες φτάνοντας και τα 20 m s-1 (ετήσια µέση τιµή της ταχύτητας 
του ανέµου είναι 7.6 m s-1) ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού µειώνεται 
(Ramage 1984). Στην ίδια µελέτη (Baboukas, 2000), η στατιστική ανάλυση των 
δεδοµένων της ταχύτητας για τα έτη 1992–1998 έδειξε ότι η προέλευση των ανέµων 
είναι σχεδόν αποκλειστικά δυτικές/νοτιοδυτικές ενώ οι υψηλότερες ταχύτητες ανέµου 
συσχετίζονται κυρίως µε τους βόρειους ανέµους. Σύµφωνα µε τον Sciare et al. 
(2001), η µελέτη 10 χρόνων (1990–1999) έδειξε ότι κατά τον µήνα Ιανουάριο το 58% 
των ανέµων ήταν βόρειοι, µε µία µέση ταχύτητα της τάξης του 6.3 m s-1, κατά 22% 
µεγαλύτερη από αυτή των νοτίων ανέµων.  
 
 

Σχήµα 7.14  Ακτινικό διάγραµµα της διεύθυνσης του ανέµου µε οµαδοποίηση ανά 20 µοίρες για το νησί 
Amsterdam κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας από τις 22/1 έως την 21/2/2002. Στον άξονα µε τους 
ενισχυµένους χαρακτήρες παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό.  

 
Στην περίπτωση της δειγµατοληψίας του 2002, οι άνεµοι ήταν κυρίως νότιοι 

όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 7.14, όπου τα αποτελέσµατα έχουν οµαδοποιηθεί 
ανά 20 µοίρες και οι ενισχυµένοι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν το ποσοστό επί τοις 
εκατό. Η απλοποιηµένη παρουσίαση της διεύθυνσης των ανέµων έγινε ορίζοντας ως 
νότιους τους ανέµους από 90 0–270 0, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτηρίστηκαν βόρειοι. 
Επιπλέον, εξετάστηκαν οι πενθήµερες ρετροπορείες των αέριων µαζών που έφταναν 
στην περιοχή κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Ορισµένες από τις ηµεροµηνίες 
δέχονταν αέρια µέτωπα µε ρετροπορείες που πέρναγαν και από τον νότιο και από τον 
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βόρειο τοµέα. Οι άνεµοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως µεικτοί. Με αυτή την λογική οι 
βόρειοι και µεικτοί άνεµοι αντιπροσώπευσαν ποσοστό 45% µε µέση ταχύτητα 5.7 m 
s-1 ενώ αντίστοιχα για τους νότιους ανέµους το ποσοστό ήταν 54% µε µέση ταχύτητα 
5.6 m s-1. Η µέση ένταση των ανέµων δεν εµφανίζει σηµαντική διαφορά συναρτήσει 
της διεύθυνσης. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στο Σχήµα 7.16, όπου χαρακτηριστικά 
παρατηρούνται µέγιστα ταχύτητας και στις δύο περιπτώσεις, για παράδειγµα στην 
31/1 για βόρειους ανέµους µε τιµή 12 m s-1 και αντίστοιχα για νότιους ανέµους στην 
21/2 µε την ίδια τιµή. Για όλο το διάστηµα της δειγµατοληψίας η ταχύτητα του 
ανέµου κυµάνθηκε από 1 έως 20 m s-1 (µέγιστη τιµή που παρατηρήθηκε για νότιους 
ανέµους) µε µία µέση τιµή 5.3 m s-1.  
 

 
Στο Σχήµα 7.16 παρουσιάζεται η συσχέτιση του DMS µε την ταχύτητα του 

ανέµου για όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Η διακύµανση της ένωσης 
εµφανίζει πολύ καλή ανταπόκριση στις µεταβολές της ταχύτητας του ανέµου γεγονός 
που αποδεικνύει την άµεση επίδραση της ροής (flux) της ένωσης από την θάλασσα σε 
συµφωνία µε προηγούµενη µελέτη (Sciare et al., 2001) στην ίδια περιοχή για το 
καλοκαίρι του 1998. Ο Sciare και οι συνεργάτες του (1999) τον ∆εκέµβριο του 1997 
κατέγραψαν συγκεντρώσεις της τάξεως από 4.1 έως 17.6 nM DMS στο θαλασσινό 
νερό στην περιοχή γύρω από το Amsterdam (37–39 0S). Στην ίδια αναφορά (Sciare et 
al., 2001), οι µετρήσεις του DMS οµαδοποιήθηκαν σε τοµείς όπου επικρατούσαν 
άνεµοι βόρειας και νότιας διεύθυνσης µοτίβο που εφαρµόστηκε και στην περίπτωση 
των δειγµάτων για το 2002. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 7.15, η κλίση της 
συσχέτισης διαφοροποιείται συναρτήσει της διεύθυνσης του ανέµου. Για τους 
βόρειους ανέµους η κλίση που προέκυψε ήταν 85.7 µε r2 0.7 ενώ για τους νότιους 
ανέµους ήταν 41.3 µε r2 0.45. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε παρόµοια αντιστοιχία στις 
κλίσεις κατέληγε και η προηγούµενη βραχυπρόθεσµη µελέτη για τον Ιανουάριο του 
1998 (Sciare et al., 2001) µε αντίστοιχες τιµές 62 (r2=0.6) και 34 (r2=0.5). Ο Sciare 

 

Σχήµα 7.15  Σχέση µεταξύ των µετρήσεων του DMS και της ταχύτητας του ανέµου ανά βόρειο και νότιο 
τοµέα. 
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και οι συνεργάτες του το 1999 έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι για τον 
µήνα ∆εκέµβριο οι ροές του θαλάσσιου DMS από τον βορά ήταν διπλάσιες των 
αντίστοιχων από το νότο για το νησί Amsterdam. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 
επιβεβαιώνουν ότι η επίδραση του ανέµου είναι ένας από τους καθοριστικούς 
παράγοντες όσον αφορά στα επίπεδα του DMS στο Amsterdam.  
 
 

Σχήµα 7.16  ∆ιακύµανση του ατµοσφαιρικού DMS σε σχέση µε την ταχύτητα του ανέµου και το ύψος του 
θαλάσσιου στρώµατος ανάµειξης (ΘΣΑ) για την δειγµατοληψία µεταξύ 22/1–21/2/2002 στο νησί 
Amsterdam. Στα πλαίσια µε τη σκίαση αναπαρίστανται οι ηµεροµηνίες που οι άνεµοι ήταν βόρειοι και 
µεικτοί.  

 
Στο ίδιο σχήµα (Σχήµα 7.16) απεικονίζεται ταυτόχρονα και η διακύµανση του 

ύψους του θαλάσσιου στρώµατος ανάµειξης (ΘΣΑ) κατά την διάρκεια των 
δειγµατοληψιών. Λίγες µελέτες αναφέρονται στην κατανοµή του DMS σε σχέση µε 
το ύψος (Berresheim et al., 1990; Andreae et al., 1988) και την πιθανή επίδραση του 
ύψους ΘΣΑ στα επίπεδα ατµοσφαιρικού DMS σε µετρήσεις εδάφους (Yvon et al., 
1996; Sciare et al., 2001). Σύµφωνα µε µελέτη 10 χρόνων (1990–1999) το µέσο ύψος 
ΘΣΑ για την περιοχή υπολογίζεται στα 1270±170 m για τον µήνα Ιανουάριο, ενώ 
στην παρούσα δειγµατοληψία η µέση τιµή ήταν µέσα στο εύρος αυτών των τιµών, 
στα 1412 m. Στο Σχήµα 7.16 διακρίνονται χρονικά διαστήµατα όπου παρατηρούνται 
υψηλές τιµές της ένωσης (DMS) ενώ ταυτόχρονα το ύψος ΘΣΑ είναι χαµηλό, όπως 
για παράδειγµα στις 28–31/1, 17-18/2 και στις 20/2. Από τις µεταβολές του ύψους 
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ΘΣΑ είναι δυνατό να προκύψουν φαινόµενα όπως αραίωση ή εµπλουτισµός των 
επιπέδων της ένωσης όπως φαίνεται να συµβαίνει και στην συγκεκριµένη περίπτωση. 
Παρόλα αυτά η συσχέτιση του DMS µε το ύψος ΘΣΑ δεν έδωσε σηµαντικά 
αποτελέσµατα µε r2=0.2.  

Μία δεύτερη σηµαντική παράµετρος είναι η επίδραση της θερµοκρασίας. Η 
παραγωγή ορισµένων προϊόντων, όπως για παράδειγµα το DMSO, ευνοείται στις 
χαµηλότερες θερµοκρασιακές συνθήκες (ενότητα 2.1.1.2.) για το κανάλι προσθήκης 
της αντίδρασης DMS+ΟΗ (Arsene et al., 1999; Barnes et al., 1996; Hynes et al., 
1986). Είναι επόµενο λοιπόν ο λόγος DMS/DMSO να συµφωνεί µε τις διακυµάνσεις 
της θερµοκρασίας εµφανίζοντας τις µεγαλύτερες τιµές για τις µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες, κάτι εξάλλου που παρατηρήθηκε και στις δειγµατοληψίες της 
Φινοκαλιάς (ενότητα 5.3.1.1).  
 
 

Σχήµα 7.17  ∆ιακύµανση του λόγου DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας για το νησί Amsterdam 
(µέσοι ηµερήσιοι όροι). Με την ενιαία γραµµή απεικονίζεται η θερµοκρασία (0C) κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας. Στα πλαίσια µε τη σκίαση επισηµαίνονται οι ηµεροµηνίες µε βροχές ή τιµές υγρασίας 
άνω του 85%. 

 
 Στην δειγµατοληψία του 2002 ο λόγος DMS/DMSO (n=152) φαίνεται να 
ακολουθεί τις αυξήσεις της θερµοκρασίας ιδιαίτερα για ορισµένα διαστήµατα όπως 
για τις ηµεροµηνίες 11-18/2 (Σχήµα 7.17). Όπως όµως φαίνεται και από την σκίαση 
στο ίδιο σχήµα, για τις ηµέρες µε βροχή ή ιδιαίτερα υψηλές τιµές υγρασίας (>85%) ο 
λόγος γίνεται πολύ µεγάλος φτάνοντας τιµές όπως 371 για την 31/1 (ηµερήσιος µέσος 
όρος). Για αυτά τα διαστήµατα ο λόγος DMS/DMSO δεν συµβαδίζει µε την 
διακύµανση της θερµοκρασίας και αυτή η συµπεριφορά ουσιαστικά οφείλεται στην 
αποµάκρυνση του DMSO στην υδατική φάση (λόγω βροχής) εποµένως σε 
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πλασµατικά µικρότερη µέτρηση της ένωσης για την αέρια φάση. Κατά αυτόν τον 
τρόπο ο αριθµητής έχει µικρή τιµή και ο λόγος γίνεται πολύ µεγάλος.  
 

 
Η σχέση αυτή επιβεβαιώνεται και από την συσχέτιση του λόγου DMS/DMSO 

µε την υγρασία σύµφωνα µε την οποία παρατηρείται δεκαπλασιασµός της κλίσης για 
υγρασία µεγαλύτερη από 85%. Αφαιρώντας τις συγκεκριµένες περιόδους, οι τιµές του 
λόγου κυµάνθηκαν από 25 έως 94, µε µέση τιµή 51 (ηµερήσιοι µέσοι όροι) για 
αντίστοιχο εύρος θερµοκρασίας 13–24 0C (µέση θερµοκρασία ~19 0C). Στο Σχήµα 
7.18 οι τιµές του λόγου οµαδοποιήθηκαν σε σχέση µε την προέλευση των αέριων 
µαζών. Για τους βόρειους ανέµους η µέση τιµή του λόγου ήταν 55.1±17.2 ενώ για 
τους νότιους 48.0±18.3. Σύµφωνα µε την Εξίσωση 7.1 οι αναµενόµενες τιµές που 
προκύπτουν συναρτήσει της θερµοκρασίας είναι πολύ διαφορετικές µε µέση τιµή για 
τους βόρειους ανέµους 29.0±1.7 και για τους νότιους 34.2±1.4. Οι υπολογισµοί αυτοί 
προϋποθέτουν ότι ισχύουν συνθήκες σταθερής κατάστασης και δεν λαµβάνονται 
υπόψη άλλες διεργασίες αποµάκρυνσης της ένωσης. Στην πραγµατικότητα κατά τις 
περιόδους µε βόρειους ανέµους σηµειώθηκαν και τα περισσότερα γεγονότα 
βροχόπτωσης. Επίσης, οι βόρειοι άνεµοι σχετίζονται µε αέριες µάζες που έχουν 
υποστεί εντονότερη φωτοχηµεία. Γι’ αυτό το λόγο, οι βόρειοι άνεµοι µε τις περιόδους 
βροχών και αυξηµένων επιπέδων υγρασίας, συνδέονται και µε τις απότοµες αυξήσεις 
του λόγου DMS/DMSO εµφανίζοντας την απόκλιση από την σχέση του λόγου µε την 
θερµοκρασία, όπως παρουσιάστηκε στο Σχήµα 7.17.  

Σύµφωνα πάντα µε την Εξίσωση 7.1 µπορούν να υπολογιστούν οι 
αναµενόµενες τιµές του λόγου DMS/DMSO οι οποίες για το εύρος θερµοκρασίας 13–
24 0C κυµάνθηκαν από 21 έως 44 (µέση τιµή 31). Στον θεωρητικό αυτό υπολογισµό 
χρησιµοποιήθηκαν οι σταθερές kOHDMSO=8.7x10-11 cm3 molecule-1 s-1 (Urbanski et al., 
1998), ενώ η σταθερά kOHDMS υπολογίστηκε συναρτήσει της θερµοκρασίας όπως και 
ο λόγος συνεισφοράς του καναλιού της προσθήκης (BR). Για τις συνθήκες τις 

 

Σχήµα 7.18  ∆ιακύµανση του λόγου DMS/DMSO (µετρήσεις και αναµενόµενες τιµές) συναρτήσει της 
διεύθυνσης των ανέµων για το νησί Amsterdam (µέσοι ηµερήσιοι όροι). 
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δειγµατοληψίας µία µέση τιµή για τις δύο παραπάνω παραµέτρους είναι kOHDMS=7.6 x 
10-12 cm3 molecule-1 s-1 και BR=0.4. Συγκρίνοντας τις αναµενόµενες τιµές του λόγου 
µε αυτές των µετρήσεων, Σχήµα 7.19, παρατηρείται ότι οι τιµές των µετρήσεων είναι 
1.6 φορές µεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν από τον θεωρητικό υπολογισµό. 
 
 

Σχήµα 7.19  Σύγκριση των αναµενόµενων και των πραγµατικών τιµών του λόγου DMS/DMSO για το 
νησί Amsterdam κατά τη διάρκεια της εντατικής δειγµατοληψίας. Συγκριτικά παρουσιάζεται και η 
θερµοκρασία (0C). Για τον λόγο µετρήσεων και την θερµοκρασία έχουν χρησιµοποιηθεί οι ηµερήσιοι 
µέσοι όροι. 

 
Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στις τιµές του DMSO µια και η ένωση, 

εκτός από την θερµοκρασία, επηρεάζεται από επιπλέον παράγοντες, όπως για 
παράδειγµα οι φωτοχηµικά καθοδηγούµενες ετερογενείς αντιδράσεις της ένωσης στα 
αερολύµατα ή/και στις σταγόνες συννέφων. Οι διεργασίες αυτές φαίνεται να 
λαµβάνουν ενεργό χαρακτήρα στην κατανοµή της ένωσης οπότε και οι µετρήσεις να 
συναντώνται σε χαµηλότερα επίπεδα από τα αναµενόµενα. Επίσης αξίζει να 
σηµειωθεί ότι σε ηµεροµηνίες όπως στις 30/1, ο λόγος των µετρήσεων διαφέρει 
σηµαντικά από τον αναµενόµενο λόγο αλλά και από την διακύµανση της 
θερµοκρασίας. Γι’ αυτές τις ηµεροµηνίες, όπως συζητήθηκε και στο Σχήµα 7.16, 
παρατηρήθηκε µείωση του ύψους του ΘΣΑ µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό του 
DMS εποµένως και την σχετική έντονη αύξηση του λόγου DMS/DMSO. 
 Όπως παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην ενότητα 7.2, στην ετήσια 
διακύµανση του ίδιου λόγου επαληθεύτηκε ότι τελικά δεν ισχύουν οι συνθήκες 
σταθερής κατάστασης. Και στην περίπτωση της ετήσιας διακύµανσης ο λόγος των 
µετρήσεων υπερέβαινε σηµαντικά τον αναµενόµενο ενισχύοντας τον ρόλο των 
ετερογενών αντιδράσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο, και για τις βραχυπρόθεσµες 
δειγµατοληψίες στο Amsterdam, επιβεβαιώνεται για δεύτερη φορά ότι δεν ισχύουν 
συνθήκες σταθερής κατάστασης. Τα επίπεδα του DMSO δεν εξηγούνται µόνο από τις 
αντιδράσεις παραγωγής και κατανάλωσης της ένωσης λόγω των ΟΗ ριζών.  

Στη συνέχεια, προσπαθώντας να κατανοήσουµε καλύτερα τους παράγοντες 
που επηρέασαν τα επίπεδα των ενώσεων για το νησί Amsterdam, θα εστιάσουµε σε 
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ορισµένα από τα προϊόντα της ένωσης, το DMSO και το MS-, και θα προσπαθήσουµε 
να εξηγήσουµε τις συνιστώσες που επέδρασαν στην κατανοµή των ενώσεων αυτών.  
 
 

Σχήµα 7.20  Συγκριτική διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO και MS- µε τα επίπεδα υγρασίας και 
θερµοκρασίας για την εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam. Τα πλαίσια µε τη σκίαση 
δίνουν έµφαση στις ηµεροµηνίες µε γεγονότα χαµηλής ταχύτητας ανέµου, και µείωσης των επιπέδων 
υγρασίας και θερµοκρασίας. 

 
Στο Σχήµα 7.20 παρουσιάζονται συγκριτικά οι διακυµάνσεις των ενώσεων 

DMS, DMSO και MS- σε σχέση µε τα επίπεδα θερµοκρασίας και υγρασίας. Στις 
ηµεροµηνίες µε τη σκίαση σηµειώνονται γεγονότα ταυτόχρονης µείωσης της 
υγρασίας αλλά και της θερµοκρασίας. Όπως αναφέρεται και από τον Sciare et al. 
(2001) τα χαρακτηριστικά αυτά δύνανται να περιγράφουν επεισόδια παρείσδυσης 
αεροµεταφερόµενων µαζών από την ελεύθερη τροπόσφαιρα. Πράγµατι για τις ίδιες 
ηµεροµηνίες οι ενώσεις DMSO αλλά και MS- εµφανίζουν αισθητή άνοδο των τιµών 
τους που πιθανά αιτιολογείται από αυτού του είδους µεταφορά. Η περίπτωση αυτή 
εξετάζεται και σε ακόλουθη παράγραφο. 

Ξεκινώντας από τη σχέση του DMSO µε τα επίπεδα της πρόδροµης του 
ένωσης, DMS, παρατηρείται ότι οι δύο ενώσεις συσχετίζονται (r2=0.44) αν γίνει η 
εξαίρεση τριών ηµερών (30/1 έως 1/2). Η συσχέτιση αυτή ουσιαστικά δίνει µία 
εικόνα των διεργασιών µέσω των οποίων παράγεται το DMSO από την πρόδροµη του 
ένωση. Εκτός όµως από τις διεργασίες παραγωγής, τα επίπεδα της ένωσης 
καθορίζονται και από τις διεργασίες αποµάκρυνσης και κατανάλωσης της. Οι ηµέρες 
που έχουν εξαιρεθεί είναι τα διαστήµατα που παρατηρήθηκε µείωση στο ύψος ΘΣΑ 
(Σχήµα 7.16). Επίσης στις 30 και 31/1 επικράτησαν βόρειοι άνεµοι (Σχήµα 7.16). Ο 
συνδυασµός των δύο παραπάνω παρατηρήσεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα 
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επίπεδα του DMS για αυτό το χρονικό διάστηµα ήταν υψηλότερα από το σύνηθες 
λόγω εµπλουτισµού ή/και µεταφοράς. Επίσης την 31/1 οι βροχοπτώσεις είχαν ως 
αποτέλεσµα την έκπλυση του DMSO µε αποτέλεσµα ο λόγος να έχει ιδιαίτερα 
χαµηλή τιµή. Η συσχέτιση των µετρήσεων, και όχι των µέσων ηµερησίων όρων, είναι 
σηµαντική όταν χρησιµοποιηθούν οι τιµές όπου έχουµε την µέγιστη παραγωγή του 
DMSO από το DMS και αυτές είναι οι µεσηµεριανές ώρες. Στο Σχήµα 7.21 
απεικονίζεται η συσχέτιση αυτή όπου πλέον και το r2 που προκύπτει είναι 
µεγαλύτερο, σχεδόν 0.6.  
 

 
α)                                                                      β)  

Σχήµα 7.22  Συσχέτιση (µέσοι όροι ανά ηµέρα) των ενώσεων MS--DMS και MS--DMSΟ για την 
εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam. 

 
Εστιάζοντας στην αντίστοιχη συσχέτιση του MS- µε την πρόδροµη ένωση 

DMS (Σχήµα 7.22, α) εµφανίζονται δύο διακριτές τάσεις. Σε µια προσεκτικότερη 
προσέγγιση οι δύο διαφορετικές αυτές τάσεις δεν σχετίζονται µε την ηµερήσια 
διακύµανση των δύο ενώσεων (Σχήµα 7.20) αλλά µε τις συνθήκες που επικράτησαν. 
Ο µεγαλύτερος λόγος MS-/DMS παρατηρήθηκε κυρίως για εκείνες τις ηµεροµηνίες 

 

Σχήµα 7.21  Συσχέτιση των µετρήσεων που έγιναν στις 13:30 (τοπική ώρα) των ενώσεων DMSO και 
DMS για την εντατική δειγµατοληψία του 2002 στο νησί Amsterdam.  
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που έχουν γραµµοσκιαστεί στο Σχήµα 7.20, δηλαδή για τα πιθανά γεγονότα 
παρείσδυσης αέριων µαζών από ανώτερα στρώµατα της τροπόσφαιρας. 
Χαρακτηριστικές ηµεροµηνίες είναι οι 2, 4, 11 και 12/2. Η ίδια διαφοροποίηση 
εµφανίζεται και στην περίπτωση του λόγου MS-/DMSΟ. Αν αφαιρεθούν αυτές οι 
ηµεροµηνίες τότε και η συσχέτιση του MS- µε το DMSO (Σχήµα 7.22, β) έχει κλίση 
0.3 (για τους ηµερήσιους µέσους όρους).  
 
 

7.3.2 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMSO, και MS-στο νησί Crozet 
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 7.23  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων των ενώσεων α) DMSO και β) MS- για το νησί 
Crozet, από τις 24/1 έως 19/2 του 2002 στα πλαίσια του 3ου µέρους του προγράµµατος El CID. 

 
Οι εντατικές δειγµατοληψίες στο νησί Crozet διήρκεσαν από τις 24/1 έως τις 

19/2 του έτους 2002. Στα πλαίσια τους συλλέχθηκαν δείγµατα για τις ενώσεις DMSO 
και MS- των οποίων οι µετρήσεις παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.23. Το DMSO (Σχήµα 
7.23, α) κυµάνθηκε µεταξύ 0.05 pptv και 6.4 pptv µε µία µέση τιµή, 1.1 pptv, ενώ 
αντίστοιχα το MS- (Σχήµα 7.23, β) κυµάνθηκε µεταξύ 0.06 pptv έως 78 pptv µε µία 
µέση τιµή, 17.6 pptv. 

Για την περιοχή του Crozet, ο Baboukas (2000) αναφέρει ότι πνέουν συνεχείς 
άνεµοι από τα δυτικά φέρνοντας µόνιµα χαµηλά βαροµετρικά. Για το νησί η ετήσια 
µέση τιµή της ταχύτητας του ανέµου που αναφέρεται είναι 10.5 m s-1. Στην παρούσα 
δειγµατοληψία τα δεδοµένα της διεύθυνσης του ανέµου αναπαριστώνται στο Σχήµα 
7.24. Πρόκειται για αποτελέσµατα από τη χρήση πενθήµερων ρετροπορειών µια και 
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λόγω τεχνικών προβληµάτων του µετεωρολογικού σταθµού υπάρχουν δεδοµένα µόνο 
για τα χρονικά διαστήµατα 24–26/1 και 9–13/2. Για αυτά τα διαστήµατα οι άνεµοι 
είχαν ένταση από 1 µέχρι 13 m s-1 µε µία µέση τιµή 6.3 m s-1. 
 
 

Σχήµα 7.24  Ακτινικό διάγραµµα της διεύθυνσης του ανέµου µε οµαδοποίηση ανά 20 µοίρες για το νησί 
Crozet σύµφωνα µε τις πενθήµερες ρετροπορείες. Στον άξονα µε τους ενισχυµένους χαρακτήρες 
παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό.  

 
 

Σχήµα 7.25  Συγκριτικό διάγραµµα των ενώσεων DMSO και MS- για το Crozet σε σχέση µε την υγρασία 
και την θερµοκρασία (ηµερήσιοι µέσοι όροι).  
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 Λόγω του τεχνικού προβλήµατος µε τον µετεωρολογικό σταθµό τα δεδοµένα 
και των υπολοίπων παραµέτρων (θερµοκρασία, υγρασία) περιορίζονται µόνο στα 
χρονικά διαστήµατα που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Γι’ αυτό τον 
λόγο τα δεδοµένα συµπληρώθηκαν µε ενδεικτικές τιµές από τις πενθήµερες 
ρετροπορείες (Σχήµα 7.25). Σύµφωνα πάντως µε τον Baboukas (2000) οι 
θερµοκρασίες που χαρακτηρίζουν το νησί είναι χαµηλότερες (6.7 0C) από αυτές του 
Amsterdam (16.4) αλλά και του Kerguelen (7.5) κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το 
Kerguelen αν και βρίσκεται 3 µοίρες νοτιότερα από το Crozet έχει µεγαλύτερη 
θερµοκρασία το καλοκαίρι και αυτό πιθανά να οφείλεται στις ψυχρές αέριες µάζες 
που δέχεται το Crozet από την Ανταρκτική. Σύµφωνα µε την σύµπτυξη των 
δεδοµένων µε αυτά των ρετροπορειών, η µέση τιµή της θερµοκρασίας για την 
διάρκεια της δειγµατοληψίας ήταν 8.4 0C ενώ αντίστοιχα της υγρασίας ήταν 75.6%.  
 

 
Στο Σχήµα 7.25 παρουσιάζεται η ταυτόχρονη διακύµανση των ενώσεων 

DMSO και MS- συναρτήσει της υγρασίας και της θερµοκρασίας. Για ορισµένα 
διαστήµατα η άνοδος του DMSO συµβαδίζει µε την πτώση της θερµοκρασίας, όπως 
για παράδειγµα στις 24-26/1 ή στις 8 και 18/2. Το MS- αντίστοιχα φαίνεται να 
ακολουθεί τις µεταβολές του DMSO ιδιαίτερα τις περιόδους που σηµειώνεται άνοδος 
της υγρασίας. Η συσχέτιση των δύο ενώσεων (Σχήµα 7.26) έδωσε δύο διακριτές 
τάσεις ανάλογα µε την διεύθυνση των ανέµων. Για τους βόρειους ανέµους όπου 
σηµειώθηκαν µεγαλύτερες θερµοκρασίες, εντονότερη φωτοχηµεία και υψηλά επίπεδα 
υγρασίας λαµβάνεται η µεγαλύτερη κλίση, 17.9 µε r2=0.8. Αντίστοιχα, οι νότιοι 
άνεµοι προερχόµενοι από την Ανταρκτική ήταν ψυχρότεροι και ξηροί µε αποτέλεσµα 
ο λόγος MS-/DMSO να λαµβάνει µικρότερες τιµές. Η συσχέτιση σε αυτή την 
περίπτωση είχε κλίση 7 και r2=0.5. Πάντως και για τις δύο περιπτώσεις οι κλίσεις 
είναι από τις υψηλότερες που παρατηρήθηκαν υποδεικνύοντας την έντονη µετατροπή 
του DMSO προς MS- για τη συγκεκριµένη περιοχή εποµένως και την µεγαλύτερη 
βαρύτητα των ετερογενών αντιδράσεων. Οι ενώσεις nss-SO4

2- και MS- 
µεταβάλλονται κατά το πλείστον µε τον ίδιο τρόπο υποδηλώνοντας ότι προέρχονται 
και από τις ίδιες διεργασίες (Σχήµα 7.27, α). Μάλιστα η συσχέτιση των δύο ενώσεων 

 

Σχήµα 7.26  Συσχέτιση των ενώσεων DMSO και MS- για το Crozet (ηµερήσιοι µέσοι όροι).  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ      

 217 

0

40

80

120

160

200

24/1 29/1 3/2 8/2 13/2 18/2

ηµεροµηνία

ns
s-

SO
42-

(p
pt

v)

-20

0

20

40

60

80

100

M
S- (pptv)

MS
nss-SO

-

4
2-

y = 1.51x + 9.26
R2 = 0.76

νότιοι άνεµοι

y = 1.88x + 32.37
R2 = 0.52

βόρειοι άνεµοι

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50

MS- (pptv)

ns
s-

SO
42-

 (p
pt

v)

διαφοροποιείται για τις δύο διευθύνσεις των ανέµων (Σχήµα 7.27, β). Τα nss-SO4
2- 

έχουν βιογενείς αλλά και ανθρωπογενείς πηγές οπότε µε τους βόρειους ανέµους 
εµφανίζεται η επίδραση των πηγών της νοτιοαφρικανικής ηπείρου. 
 
 
α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 

Σχήµα 7.27  α) Συγκριτικό διάγραµµα των ενώσεων nss-SO4
2- και MS- για το Crozet και β) συσχέτιση 

των δύο ενώσεων συναρτήσει της διεύθυνσης των ανέµων.  

 
 
 

7.3.3 Χρονική διακύµανση των ενώσεων DMS, DMSO, και MS- στο σύµπλεγµα νησιών 
Kerguelen 
Η εντατική δειγµατοληψία στο σύµπλεγµα των νησιών Kerguelen διήρκεσε από τις 
20/1 έως τις 22/2 του 2002. Στο διάστηµα αυτό συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 
δείγµατα για τις ενώσεις DMS, DMSO και MS- (Σχήµα 7.28). Το DMS (Σχήµα 7.28, 
α) µεταβλήθηκε µεταξύ 9.5 και 887 pptv ενώ η µέση τιµή της ένωσης ήταν περίπου 
207 pptv. Οι µετρήσεις του DMSO (Σχήµα 7.28, β) για το ίδιο χρονικό διάστηµα ήταν 
µεταξύ 0.5 και 24.3 pptv µε µία µέση τιµή, 5 pptv. Οι τιµές του MS- (Σχήµα 7.28, γ) 
µεταβλήθηκαν µεταξύ 0.01 και 56 pptv ενώ η µέση τιµή ήταν περίπου στα 8.6 pptv.  
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α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) 
 
 

Σχήµα 7.28  ∆ιακύµανση των ατµοσφαιρικών επιπέδων των ενώσεων α) DMS, β) DMSO και γ) MS- 
για το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen, από τις 20/1 έως 22/2 του 2002 στα πλαίσια του 3ου µέρους του 
προγράµµατος El CID. 
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Το κλίµα που επικρατεί στο Kerguelen χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερές 
θερµοκρασίες ενώ οι άνεµοι που διέπουν την περιοχή είναι κυρίως από τα δυτικά µε 
ταχύτητα µεγαλύτερη από 17 m s-1 τις 300 ηµέρες του χρόνου ενώ για 140 από αυτές 
γίνεται µεγαλύτερη από 25 m s-1 (ετήσια µέση ταχύτητα 9.6 m s-1). Σύµφωνα µε 
αναφορές (έτη 1992–1998; Baboukas, 2000) οι διευθύνσεις των ανέµων είναι κυρίως 
δυτικές/βορειοδυτικές (µεταξύ 200 και 320 µοιρών). Σε συµφωνία µε την 
συγκεκριµένη αναφορά, κατά την δειγµατοληψία του 2002 οι άνεµοι που έπνεαν στην 
περιοχή είχαν κυρίως νοτιοδυτική και βορειοδυτική διεύθυνση όπως φαίνεται και από 
το Σχήµα 7.29. 
 
 

Σχήµα 7.29  Ακτινικό διάγραµµα της διεύθυνσης του ανέµου µε οµαδοποίηση ανά 20 µοίρες για το νησί 
Kerguelen κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας από την 21/1 έως 22/2/2002. Στον άξονα µε τους 
ενισχυµένους χαρακτήρες παρουσιάζεται το ποσοστό επί τοις εκατό.  

 
Τα αποτελέσµατα έχουν οµαδοποιηθεί ανά 20 µοίρες και οι ενισχυµένοι χαρακτήρες 
αντιπροσωπεύουν το ποσοστό επί τοις εκατό. Η οµαδοποίηση σε νότια και βόρεια 
διεύθυνση έγινε µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση των νησιών Amsterdam 
και Crozet. Οι νότιοι άνεµοι παρουσιάστηκαν σε ποσοστό 54.5% και µέση ταχύτητα 
9.7 m s-1 ενώ αντίστοιχα οι βόρειοι εµφανίστηκαν σε ποσοστό 45.4% και µέση 
ταχύτητα 7.4 m s-1. Για το σύνολο των δεδοµένων η ταχύτητα του ανέµου κυµάνθηκε 
από 1 έως 20 m s-1 (µέγιστη τιµή που παρατηρήθηκε για νότιες διευθύνσεις) µε µία 
µέση τιµή 8.7 m s-1. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι πιθανή επίδραση στη διεύθυνση 
αλλά και στην ταχύτητα των ανέµων, ιδιαίτερα αυτών µε σχετικά µικρή ένταση, έχει 
και η θέση του µετεωρολογικού σταθµού όπως διαµορφώνεται από την γύρω 
τοπολογία (Σχήµα 7.29). Παρατηρείται ότι σε σχέση µε την µέση ταχύτητα του 
βόρειου και νότιου τοµέα του Amsterdam και του Crozet, στο Kerguelen 
επικράτησαν ισχυρότερης έντασης άνεµοι, εντούτοις τα επίπεδα DMS ήταν 
χαµηλότερα (µέση τιµή 207 pptv για το Kerguelen έναντι 328 pptv για το 
Amsterdam). Όπως συζητείται και στην συνέχεια, τα επίπεδα της ένωσης για το 
Kerguelen δεν καθορίζονται άµεσα από την διαφυγή της από την θάλασσα (flux) 
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όπως παρατηρήθηκε για την περίπτωση του Amsterdam αλλά περισσότερο ενεργό 
χαρακτήρα αποκτούν και άλλες παράµετροι.  
 
 

Σχήµα 7.30  ∆ιακύµανση του ατµοσφαιρικού DMS σε σχέση µε την ταχύτητα του ανέµου και την 
ατµοσφαιρική πίεση  για την δειγµατοληψία µεταξύ 20/1–22/2/2002 στο νησί Kerguelen. Στα πλαίσια µε 
τη σκίαση αναπαρίστανται οι ηµεροµηνίες όπου οι άνεµοι ήταν βόρειοι.  

 
Στο Σχήµα 7.30 απεικονίζεται η σχέση των επιπέδων του DMS µε την 

ταχύτητα του ανέµου για το σύνολο των µετρήσεων στο νησί Kerguelen. Σε αντίθεση 
µε την περίπτωση του Amsterdam (Σχήµα 7.16) η διακύµανση της ένωσης δεν 
συµβαδίζει µε τις µεταβολές της εντάσεως του ανέµου. Ακόµα και όταν τα δεδοµένα 
οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη διεύθυνση του ανέµου δεν προέκυψε κάποια 
συσχέτιση. Στο ίδιο σχήµα απεικονίζεται και η διακύµανση της ατµοσφαιρικής 
πίεσης µια και δεδοµένα για το ύψος ΘΣΑ δεν υπήρχαν για το Kerguelen. Η µέση 
τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών ήταν 1000 
milibars και παρατηρείται ότι σε ορισµένα διακριτά διαστήµατα, όπως για 
παράδειγµα στις 1, 5, και 18-22/2, οι τιµές της βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα. 
Ταυτόχρονα για τις ίδιες ηµεροµηνίες σηµειώνεται σηµαντική αύξηση του 
ατµοσφαιρικού DMS. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.30, τα χαµηλά αυτά µέτωπα 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια νότιων και πιο συγκεκριµένα νοτιοδυτικών ανέµων. 
Στη συνέχεια (Σχήµα 7.31) συζητείται η επίδραση των θαλάσσιων µετώπων της 
περιοχής. Οι νοτιοδυτικοί άνεµοι µε τα χαµηλά µέτωπα πιθανά συνεισφέρουν στην 
µεταφορά DMS από το θαλάσσιο πολικό µέτωπο.  
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Σύµφωνα µε τον Sciare και τους συνεργάτες του (1999) για µετρήσεις 
θαλάσσιου DMS που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή τον ∆εκέµβριο του 1997 
παρατηρήθηκε σηµαντική χωρική µεταβολή των συγκεντρώσεων (0.9 έως 35.8 nM) 
µε τα µέγιστα να συµπίπτουν κυρίως µε τα κυρίαρχα θερµοκρασιακά µέτωπα της 
περιοχής. Στο Σχήµα 7.31 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών 
αλλά και τα θαλάσσια µέτωπα των οποίων οι συντµήσεις αντιπροσωπεύουν (Belkin 
and Gordon., 1996): 
 AF (Agulhas Front): µέτωπο Agulhas 
 SAF (Subantarctic Front): Υποανταρκτικό µέτωπο 
 PF (Polar Front): Πολικό µέτωπο 
 NSTF, SSTF (North, South Subtropical Front): Βόρειο και Νότιο υποτροπικό 

µέτωπο 
 
 

Σχήµα 7.31  Ενδεικτικές µεταβολές του θαλάσσιου DMS στην υπό µελέτη περιοχή του Νότιου Ινδικού 
Ωκεανού για τον ∆εκέµβριο του 1997 (Sciare et al., 1999) σε σχέση µε τα διαφορετικά θαλάσσια µέτωπα 
της περιοχής.  

 
Τα θαλάσσια αυτά µέτωπα σε συνδυασµό µε τις µεγάλες ταχύτητες ανέµων που 

παρατηρούνται στην περιοχή είναι υπεύθυνα για ροές της ένωσης που φτάνουν και τα 
40 µmol m−2 d−1. Στη ίδια αναφορά επισηµαίνεται ότι οι µεγάλες αυτές ροές του DMS 
συνεχίζουν να είναι υψηλές για τουλάχιστον ακόµα 3 µήνες, δηλαδή και για τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο, µήνες κατά την διάρκεια των οπίων έλαβε χώρα και η 
δειγµατοληψία του 2002. Οι µεγαλύτερες τιµές εντοπίστηκαν µεταξύ Kerguelen και 
Amsterdam στο σηµείο όπου τέµνονται ουσιαστικά τέσσερα µέτωπα (45.5 0S–47.5 
0S, AF+SSTF+SAF+PF) µε µέση τιµή 9.5 nM DMS. Συνδυάζοντας τις παραπάνω 
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παρατηρήσεις από την µελέτη του Sciare et al. (1999) µε τις διευθύνσεις των ανέµων 
για την δειγµατοληψία του 2002 οι διακυµάνσεις της ένωσης αιτιολογούνται βάσει 
των τοπικών εκποµπών αλλά και λόγω πιθανής µεταφοράς.  
 
 

Σχήµα 7.32  ∆ιακύµανση του λόγου DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας για το νησί Kerguelen 
(µέσοι ηµερήσιοι όροι). Με την ενιαία γραµµή απεικονίζεται η θερµοκρασία (0C) κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας. Στα πλαίσια µε τη σκίαση επισηµαίνονται οι ηµεροµηνίες µε βροχές ή τιµές υγρασίας 
άνω του 85%. 

 
Στη συνέχεια, εξετάζεται η επίδραση της θερµοκρασίας για το νησί Kerguelen 

όπως έγινε και στην περίπτωση του Amsterdam (ενότητα 7.3.1). Στο Σχήµα 7.32 
παρουσιάζεται ο λόγος DMS/DMSO συναρτήσει της θερµοκρασίας. Ο λόγος σε 
γενικές γραµµές ακολουθεί την διακύµανση της θερµοκρασίας, όπως παρατηρήθηκε 
και στην περίπτωση του Amsterdam, µε την εξαίρεση ορισµένων γεγονότων όπως για 
παράδειγµα στην 21/1 που πιθανότερα οφείλεται σε αποµάκρυνση του DMSO λόγω 
βροχής. Με την αφαίρεση των γεγονότων βροχής, ο λόγος µεταβλήθηκε από 14 έως 
89. Η αντίστοιχη διακύµανση της θερµοκρασίας ήταν από 3 έως 21 0C (µέση 
θερµοκρασία ~10 0C). 

Εφαρµόζοντας τον ίδιο θεωρητικό υπολογισµό όπως έγινε και για το νησί 
Amsterdam (ενότητα 7.3.1, Εξίσωση 7.1) υπολογίστηκαν οι αναµενόµενες τιµές του 
λόγου DMS/DMSO όπως προκύπτουν από την επίδραση της θερµοκρασίας. Σε αυτή 
την περίπτωση µία µέση τιµή για τις δύο παραπάνω παραµέτρους είναι 
kOHDMS=9.7x10-12 cm3 molecule-1 s-1 και BR=0.5. Στο Σχήµα 7.33 ο αναµενόµενος 
λόγος συγκρίνεται µε τις πραγµατικές µετρήσεις. Ο λόγος των µετρήσεων είναι 2.5 
φορές µεγαλύτερος από αυτόν που αναµένεται θεωρητικά ενώ για το Amsterdam 
ήταν 1.6 φορές µεγαλύτερος. Η διαφορά αυτή και πάλι αποδίδεται στις επιπλέον 
διεργασίες που δεν συνυπολογίζονται στην θεωρητική προσέγγιση, όπως για 
παράδειγµα η ετερογενής αποµάκρυνση του DMSO. 

Με µία σύντοµη σύγκριση για τα δύο νησιά (Πίνακας 7.5), Amsterdam και 
Kerguelen, αφού για το Crozet δεν υπάρχουν µετρήσεις του DMS, φαίνεται η σχετικά 
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µεγαλύτερη παραγωγή του DMSO σε σχέση πάντα µε τα επίπεδα DMS που εµφάνισε 
η κάθε περιοχή. Και για τις δύο όµως περιπτώσεις ο λόγος που προκύπτει από τις 
µετρήσεις είναι διπλάσιος των αναµενόµενων τιµών γεγονός που υποδεικνύει ότι το 
DMSO αποµακρύνεται µε επιπλέον διαδικασίες (ετερογενείς αντιδράσεις). Μάλιστα 
στο Kerguelen παρόλο που η ένωση σηµειώνει σηµαντικότερη παραγωγή, βάσει των 
επιπέδων του DMS, φαίνεται και να αποµακρύνεται σε µεγαλύτερο ποσοστό µέσω 
της ετερογενούς χηµείας, σε σχέση µε το Amsterdam. 
 
 

Σχήµα 7.33  Σύγκριση των αναµενόµενων και των πραγµατικών τιµών του λόγου DMS/DMSO για το 
νησί Kerguelen κατά τη διάρκεια της εντατικής δειγµατοληψίας. Παράλληλα παρουσιάζεται και η 
θερµοκρασία (0C). Για τον λόγο µετρήσεων και την θερµοκρασία έχουν χρησιµοποιηθεί οι ηµερήσιοι 
µέσοι όροι. 

 

Πίνακας 7.5  Σύγκριση του λόγου DMS/DMSO για τις περιοχές Amsterdam και Kerguelen. 

Μέσος όρος DMS (pptv) DMSO (pptv) DMS/DMSO T (0C) 

Amsterdam 328 5.8 51 19 

Kerguelen 207 5.0 45 10 

 
Όπως έγινε και στην περίπτωση του Amsterdam (ενότητα 7.3.1), για το 

Kerguelen ο αριθµός των µετεωρολογικών δεδοµένων και των µετρήσεων αρκετών 
προϊόντων του DMS παρείχε την δυνατότητα της επιπλέον διερεύνησης των 
διεργασιών που εµπλέκονται στη τελική διαµόρφωση των επιπέδων των ενώσεων για 
την συγκεκριµένη περιοχή. Στο Crozet δεν υπήρχαν τα ανάλογα στοιχεία γι’ αυτό τον 
λόγο και δεν έγινε σύγκριση. Επιπλέον για το Kerguelen υπάρχουν δεδοµένα των 
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σταθερών φωτοδιάσπασης JO1D µε τις οποίες εκτιµάται έµµεσα η παρουσία των ΟΗ 
ριζών στην περιοχή. Στη συνέχεια λοιπόν της παραγράφου εκτιµάται η πιθανή 
συνεισφορά της φωτοχηµείας στο νησί. Η ηλιοφάνεια στο Kerguelen είναι 
περιορισµένη κατά τη διάρκεια του έτους και µάλιστα υπάρχουν µόνο 125 µέρες 
ηλιοφάνειας στο νησί. Κατά την διάρκεια της παρούσας µελέτης, η διακύµανση των 
σταθερών JO1D (µέσοι όροι ανά ώρα) παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.34 µε την 
ταυτόχρονη διακύµανση και των ενώσεων DMS, DMSO και MS-. Κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας οι τιµές των DMS και DMSO εµφανίζονται αυξηµένες λίγο πριν το 
µέγιστο της ηλιοφάνειας, ενώ και οι δύο ενώσεις εµφανίζουν µείωση κατά τη 
διάρκεια των µεσηµβρινών ωρών (Σχήµα 7.34 α, β). Η κατανάλωση των δύο αυτών 
ενώσεων από τις ρίζες ΟΗ, όσον αφορά στην ηµερήσια διακύµανση τους, συζητείται 
και στην παράγραφο 7.4. Το MS- φαίνεται για ορισµένα γεγονότα να ακολουθεί τα 
µέγιστα των JO1D, αρκετές όµως από τις µέρες εµφανίζει µέγιστα και πριν τις 
µεσηµεριανές ώρες. Η διακύµανση της συγκεκριµένης ένωσης φαίνεται να 
καθορίζεται από τον συνδυασµό των αντιδράσεων DMS+OH αλλά και DMSO+OH.  
 
α)  
 
 
 
 
 
 
 
β) 
 
 
 
 
 
 
γ) 

Σχήµα 7.34  ∆ιακύµανση των ενώσεων α) DMS, β) DMSO και γ) MS- συναρτήσει της σταθεράς JO1D 
(µέσοι όροι ανά 1 ώρα) για τις 20/1-21/2/02 στο Kerguelen.  
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Σχήµα 7.35  Συσχέτιση των µέσων ηµερησίων όρων για το DMS µε τις σταθερές JO1D για τις 
δειγµατοληψίες του Kerguelen. 

 
Η συσχέτιση των ενώσεων DMS και DMSO µε τις σταθερές JO1D έδειξε ότι και οι 
δύο ενώσεις παρουσιάζουν µείωση µε την αύξηση των τιµών των σταθερών. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του DMS εµφανίστηκαν δύο διακριτές κλίσεις (Σχήµα 
7.35). Η µεγαλύτερη από τις δύο κλίσεις, µε r2=0.84, χαρακτηρίζει ηµεροµηνίες µε 
µεγαλύτερη θερµοκρασία. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να δοθεί έµφαση ότι για το νησί 
Kerguelen υπάρχουν και οι µετρήσεις της συσκευής DOAS. Οι NO3 και BrO ρίζες 
δεν ανιχνεύτηκαν καθόλου για όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Σύµφωνα µε 
αυτές τις πληροφορίες και µε το Σχήµα 7.35 ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι η 
αντίδραση µε τις ΟΗ ρίζες αποτελεί και την µοναδική οδό κατανάλωσης της ένωσης.  

Στο Σχήµα 7.36 (α) συσχετίζονται οι ηµερήσιοι µέσοι όροι των ενώσεων DMS 
και DMSO. Από το διάγραµµα έχουν αφαιρεθεί δύο ηµεροµηνίες :23 και 30/1 οι 
οποίες είναι µέσα στον κύκλο. Για τις µέρες αυτές παρατηρήθηκαν αντιθέτως µεγάλες 
τιµές του MS-. Εστιάζοντας στα µετεωρολογικά δεδοµένα οι ηµεροµηνίες αυτές 
χαρακτηρίζονταν από χαµηλά επίπεδα υγρασίας και χαµηλές θερµοκρασίες. Το ίδιο 
µοτίβο εµφανίστηκε και στην περίπτωση του Amsterdam, παράγραφος 7.3.1, όπου οι 
παράµετροι αυτοί συνδέθηκαν µε παρείσδυση αέριων µαζών από τα ανώτερα 
στρώµατα της τροπόσφαιρας. Και για το Kerguelen στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
τα υψηλότερα επίπεδα DMSO και MS- πιθανότερα οφείλονται σε αυτά τα γεγονότα. 
Από το διάγραµµα α φαίνεται η σχέση του DMSO ως άµεσο προϊόν του DMS. Αξίζει 
ωστόσο να υπενθυµιστεί ότι η ίδια συσχέτιση για το Amsterdam ήταν καλύτερη 
(r2=0.59) µια και στην περιοχή επικρατεί εντονότερη ηλιοφάνεια. Όσον αφορά στη 
σχέση του MS- µε το DMSO απεικονίζεται στο Σχήµα 7.36 (β). Παρατηρήθηκε ότι τις 
µέρες χωρίς ηλιοφάνεια η κλίση ήταν διαφορετική (σκουρόχρωµα σηµεία). Από την 
συγκεκριµένη συσχέτιση επιβεβαιώνεται και η σχέση των δύο ενώσεων. Η παραγωγή 
του MS- εξαρτάται από την αντίδραση DMSO+OH για τις οµογενείς και ετερογενείς 
αντιδράσεις. Όπως όµως παρατηρήθηκε στην περίπτωση της Φινοκαλιάς (ενότητα 
5.3.4.2.1) η απόδοση στην αέρια κατάσταση είναι υποδεέστερη αυτής των 
ετερογενών διεργασιών. Κατά τον ίδιο τρόπο η κλίση 1.8 για την συσχέτιση του MS- 
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µε το DMSO στο Kerguelen περικλείει και τα δύο είδη αντιδράσεων, στην 
πραγµατικότητα όµως περιγράφει κυρίως τις ετερογενείς αντιδράσεις λόγω του 
χαµηλού ποσοστού απόδοσης των αντιδράσεων στην αέρια φάση. 
 
      α)                                                          β) 

 
 

Σχήµα 7.36  Συσχέτιση των µέσων ηµερησίων όρων για τις ενώσεις DMS και DMSO (α) και για τις 
DMSO και MS- (β) για τις δειγµατοληψίες του Kerguelen. 

 

Πίνακας 7.6  Παρουσίαση των µετρήσεων του DMSO στο Νότιο Ινδικό σε σχέση µε άλλες 
µελέτες για την ίδια περιοχή και αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. 

Μετρήσεις DMSO (pptv) Περιοχή-περίοδος Αναφορά 

2.3 (0.2 – 25) 
παράκτια, Ανταρκτική 

Ιανουάριος, Φεβρουάριος 1994 
Berresheim et al., 1998 

3.4 (0.4 – 57) 
παράκτια, Ανταρκτική 

∆εκέµβριος 1998 – Φεβρουάριος 1999 
Legrand et al., 2001 

3.2 (0.36 – 11.6) 
3.8 (0.2 – 14.9) 
0.5 (0.1 – 1.4) 

Amsterdam 
2/1 – 2/2/1998 

µέγιστες τιµές: Ιανουάριος – Μάρτιος  
ελάχιστες τιµές: Ιούλιος-Σεπτέµβριος 

(1997, 1998, 1999) 

Sciare et al., 2000a 

3 (0.4 – 7.9) 
Amsterdam 

1 µήνα, 1/1998 
Sciare et al., 2001 

5.8 (1 – 26) 
Amsterdam 

22/1-21/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.1 

3 (0.03 – 24) 
Amsterdam 

1/1/2001–22/1/2002 
ενότητα 7.2 

1.1 (0.05 – 6.4) 
Crozet 

24/1–19/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.2 

5 (0.5 – 24.3) 
Kerguelen 

20/1–22/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.3 
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 Στον Πίνακα 7.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του 
DMSO ενώ γίνεται και αναφορά σε υπάρχουσες µελέτες για την ίδια περιοχή ή 
αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. Οι µετρήσεις της εντατικής δειγµατοληψίας 
του 2002 βρίσκονται στο εύρος των τιµών που έχουν παρατηρηθεί και για άλλες 
αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές όπως η Ανταρκτική (Berresheim et al., 1998; 
Legrand et al., 2001). Για το Amsterdam η µέση τιµή για το χρονικό διάστηµα πριν 
την εντατική δειγµατοληψία (έτος 2001) συµφωνεί µε τις προηγούµενες µετρήσεις 
στην ίδια περιοχή (Sciare et al., 2000a). Οι µετρήσεις για τα άλλα δύο νησιά έδωσαν 
χαµηλότερες τιµές της ένωσης και ιδιαίτερα για το Crozet. Τα επίπεδα του Kerguelen 
είναι υψηλά σε σχέση µε τα χαµηλότερα επίπεδα του πρόδροµου DMS, διαφορά που 
εν µέρει αιτιολογείται από τις χαµηλότερες θερµοκρασίες που επικράτησαν στο νησί. 
Για τον ίδιο λόγο θα περίµενε κανείς ότι το DMSO στο Crozet θα είχε µεγαλύτερες 
τιµές. Βέβαια, δεν υπάρχουν και οι συγκριτικές µετρήσεις της πρόδροµης ένωσης 
DMS ώστε να γίνει και η ανάλογη σύγκριση µε τα άλλα δύο νησιά. Ιδιαίτερο πάντως 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολύ µεγάλες τιµές του MS- που σηµειώθηκαν γι ΄αυτό 
το νησί τονίζοντας τον ενεργό ρόλο των ετερογενών αντιδράσεων ο οποίος και 
συζητήθηκε στην παράγραφο 7.3.2.  
 

Πίνακας 7.7  Παρουσίαση των µετρήσεων του MS- στο Νότιο Ινδικό σε σχέση µε άλλες µελέτες 
για την ίδια περιοχή και αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές. 

Μετρήσεις MS- (pptv) Περιοχή-περίοδος Αναφορά 

13.9 
Cape Grim 
1988-1990 

Andreae et al., 1999 

6.6 
Cape Grim 

12/1995 
Huebert et al., 1998 

17.0 
Cape Grim 
καλοκαίρι 

Ayers et al., 1996 

12.2 (0.9 – 28.9) 
Amsterdam 

1 µήνα, 1/1998 
Sciare et al., 2001 

6.5 (0.1 – 33) 
Amsterdam 

22/1-21/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.1 

9.5 (0.03 – 78) 
Amsterdam 

1/1/2001–22/1/2002 
ενότητα 7.2 

 
17.6 
0.7 

Crozet (1996–1998) 
∆εκέµβριος (µέγιστες τιµές) 
Ιούλιος (ελάχιστες τιµές) 

Baboukas, 2000 

17.6 (0.06 – 78) 
Crozet 

24/1–19/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.2 

9 (0.01 – 56) 
Kerguelen 

20/1–22/2/2002 
El CID, ενότητα 7.3.3 

 
Η σύγκριση των επιπέδων MS- γίνεται στον Πίνακα 7.7. Οι τιµές της ένωσης 

συναντώνται στο ίδιο εύρος τιµών που δίνονται και για άλλες περιοχές όπως το Cape 
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Grim (Andreae et al., 1999; Huebert et al., 1998). Οι τιµές που δίνονται από τον 
Sciare et al. (2001) επίσης αναφέρονται σε καλοκαιρινούς µήνες (Ιανουάριο) και 
µάλιστα οι µέγιστες τιµές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Σηµαντική οµοιότητα 
σηµειώνεται και για την περιοχή του Crozet µε τις µετρήσεις του 2002 να έχουν τον 
ίδιο µέσο όρο µε αυτές του Baboukas (2000). Όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούµενη παράγραφο, είναι πιθανή η έντονη συνεισφορά της ετερογενούς 
χηµείας ώστε τελικά να σηµειώθηκαν αυτά τα αυξηµένα επίπεδα MS- σε σχέση 
βέβαια µε τα άλλα δύο νησιά. Για το Kerguelen δεν υπάρχουν προηγούµενες µελέτες 
και στην περίπτωση του MS-. Τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στο νησί βρίσκονται 
ανάµεσα σε αυτά των Amsterdam και Crozet.  
 
 
 
 

7.4 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ DMS, DMSO, ΚΑΙ MS- ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ 2002 (EL CID) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ (ΝΗΣΙΑ AMSTERDAM, CROZET, KERGUELEN) 

Οι λόγοι εξοµάλυνσης όπως προκύπτουν για τα τρία νησιά παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 6.2. Οι λόγοι για τις ενώσεις DMS, DMSO και MS- εξάχθηκαν ανά 3 ώρες. 
Για τα νησιά Amsterdam και Crozet καταγράφουν την ηµερήσια διακύµανση από τις 
4:30 το πρωί µέχρι τις 19:30 το απόγευµα (τοπική ώρα) ενώ για το σύµπλεγµα των 
νησιών Kerguelen οι δειγµατοληψίες καλύπτουν ένα επιπλέον τρίωρο, µέχρι τις 22:30 
το βράδυ (τοπική ώρα).  
 Αναλυτικότερα, για το νησί Amsterdam, οι ηµερήσιες διακυµάνσεις των 
ενώσεων DMS και DMSO έχουν ήδη µελετηθεί στο παρελθόν από τον Sciare και 
τους συνεργάτες του (2000a, 2001) κατά τον Ιανουάριο του 1998 για χρονικό 
διάστηµα που κάλυπτε 6 ηµέρες. Σε συµφωνία µε την συγκεκριµένη µελέτη, η 
ηµερήσια διακύµανση του DMS εµφανίζει το µέγιστο των τιµών στις 7:30 το πρωί, 2 
ώρες περίπου µετά την ανατολή του ηλίου, ενώ το ελάχιστο παρουσιάζεται στις 13:30 
(τοπική ώρα). Το µοτίβο αυτό φαίνεται να καθορίζεται από την αντίδραση DMS+OH, 
ενώ έχει καταγραφεί και σε άλλες αποµακρυσµένες θαλάσσιες περιοχές (Andreae et 
al., 1985; Ayers et al., 1995; Sciare et al., 2000b). 

Οι ηµερήσιες µεταβολές του DMSO για το νησί Amsterdam, διαφέρουν από 
αυτές του DMS. Η ένωση παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση κατά τις πρωινές ώρες 
φτάνοντας το µέγιστο µεταξύ 7:30 και 10:30 το πρωί. Στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις 
φθίνουν φτάνοντας σε µία ελάχιστη τιµή τις απογευµατινές ώρες όπου και 
παραµένουν σταθερές. Η διακύµανση αυτή συµφωνεί µε την µελέτη του Sciare και 
των συνεργατών του (2000a). Η πρωινή αύξηση του DMSO εµφανίζεται λίγες ώρες 
µετά την αντίστοιχη µέγιστη τιµή του DMS. Η εικόνα αυτή επίσης επιβεβαιώνει ότι η 
ένωση προέρχεται από την φωτοοξείδωση του DMS. Τα επίπεδα του DMSO 
κατά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες παραµένουν σταθερά µια και οι 
συγκεντρώσεις του DMS είναι χαµηλές, όπως επίσης και οι ρίζες ΟΗ. Η πτώση όµως 
των τιµών της ένωσης ξεκινά αρκετά νωρίς, συµβάν που υποδεικνύει ότι και το 
DMSO καταναλώνεται αντιδρώντας µε τις ίδιες ρίζες. 
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Σχήµα 7.37   Η
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Η άποψη αυτή ενισχύεται αν εστιάσουµε στην ηµερήσια διακύµανση 
αντίστοιχα του MS- για το νησί Amsterdam. Για την ένωση αυτή δεν έχει καταγραφεί 
στο παρελθόν η µεταβολή του κατά την διάρκεια του 24ώρου στην συγκεκριµένη 
περιοχή. Η ένωση παρουσιάζει σχετικά µικρές µεταβολές (σε σχέση µε αυτές των 
ενώσεων DMS και DMSO) ξεκινώντας από χαµηλές συγκεντρώσεις κατά τις πρώτες 
πρωινές ώρες και εµφανίζοντας δύο µικρά µέγιστα, ένα στις 7:30 και ένα στις 16:30. 
Η πρώτη αύξηση των τιµών ακολουθεί χρονικά τις αντίστοιχες αυξήσεις των 
πρόδροµων ενώσεων, σε πολύ µικρότερη βέβαια κλίµακα. Η δεύτερη αύξηση της 
ένωσης ακολουθεί την πτώση του DMSO µε διαφορά περίπου 3 ωρών. Η αντίδραση 
του DMSO µε τις ρίζες ΟΗ είναι περίπου 10 φορές γρηγορότερη της αντίστοιχης 
αντίδρασης του DMS και για την ίδια συγκέντρωση ΟΗ ριζών της περιοχής (1.16 x 
106 για το µήνα ∆εκέµβριο; Kanakidou et al., 1995) ενώ υπολογίζεται ότι το DMSO 
χρειάζεται περίπου αυτό το χρονικό διάστηµα για να αντιδράσει προς την παραγωγή 
MS-. Στη συνέχεια, η ελαφρά πτώση των τιµών του MS- κατά τη νύχτα πιθανότερα 
οφείλεται σε εναπόθεση (Huebert et al., 1996).  

Για το νησί Crozet δεν πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες για το DMS και 
δεν υπάρχει η αντίστοιχη ηµερήσια µεταβολή. Για τις ενώσεις DMSO και MS- οι 
µεταβολές που καταγράφηκαν είναι και οι πρώτες που πραγµατοποιούνται στην 
περιοχή. Το µοτίβο που εµφάνισαν οι δύο αυτές ενώσεις διαφέρει σε ορισµένα σηµεία 
σε σχέση µε το αντίστοιχο που παρουσιάστηκε για το νησί Amsterdam. Για το DMSO 
δεν σηµειώνεται το πρωινό µέγιστο, αντιθέτως θα λέγαµε ότι παρατηρείται κυρίως η 
µεσηµβρινή πτώση των τιµών (13:00, τοπική ώρα) η οποία και αποδίδεται στην 
αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ. Την πτώση του DMSO φαίνεται να ακολουθεί η 
παραγωγή του MS- το οποίο αρχίζει να αυξάνει από τις 13:00 και µετά και φτάνει µία 
µέγιστη τιµή στις 16:30. Στην περίπτωση του MS- δεν παρατηρείται το πρώτο πρωινό 
µέγιστο όπως στην περίπτωση του νησιού Amsterdam, κάτι που συνέβη και στην 
περίπτωση του DMSO. Λόγω έλλειψης επιπλέον στοιχείων η παραπάνω παρατήρηση 
δεν µπορεί να αιτιολογηθεί.  

Για το σύµπλεγµα νησιών Kerguelen, κατεγράφησαν οι µεταβολές και των 
τριών ενώσεων. Υπάρχουν µάλιστα περισσότερα δεδοµένα (µετρήσεις ανά 3ωρο µε 
αντιστοιχία και στις 22:30, τοπική ώρα). Και σε αυτή την περίπτωση είναι πρώτη 
φορά που καταγράφεται η ηµερήσια διακύµανση αυτών των ενώσεων στην 
συγκεκριµένη περιοχή. Η διακύµανση του DMS δεν είχε έντονες µεταβολές όπως 
παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Amsterdam. Οι τιµές του λόγου εξοµάλυνσης 
ήταν αισθητά χαµηλότερες. Η χαµηλότερη τιµή του λόγου εµφανίζεται για την ίδια 
ώρα, 13:30, όπως και στην περίπτωση του Amsterdam και οφείλεται κατά παρόµοιο 
τρόπο στην φωτοοξείδωση του DMS. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την 
σύγκριση µε τον λόγο εξοµάλυνσης των σταθερών JO1D (Σχήµα 7.38, α). Παρόµοια 
µεταβολή εµφάνισε και το DMSO εµφανίζοντας ένα πρώτο πρωινό µέγιστο µεταξύ 
7:30 και 10:30 (τοπική ώρα) ενώ η ελάχιστη τιµή του λόγου ήταν και σε αυτή την 
περίπτωση το µεσηµέρι λόγω αντίδρασης µε τις ρίζες ΟΗ (Σχήµα 7.38, β). Στο 
Amsterdam επικρατούσαν συνθήκες εντονότερης ηλιοφάνειας από ότι στο Kerguelen, 
µε αποτέλεσµα οι µεταβολές στην ηµερήσια διακύµανση του DMS και του DMSO να 
είναι εντονότερες. Ωστόσο, διαφορετική ήταν η µεταβολή των ενώσεων DMSO αλλά 
και MS- κατά τις απογευµατινές ώρες όταν και οι δύο ενώσεις εµφάνισαν µία αύξηση 
(ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση του MS-, Σχήµα 7.38, γ).  
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γ) 
 

Σχήµα 7.38  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης των ενώσεων DMS, DMSΟ, και MS- 
συναρτήσει του λόγου εξοµάλυνσης των σταθερών JO1D για το Kerguelen. 

 
Όσον αφορά στο DMS ο λόγος µέγιστης/ελάχιστης τιµής των τιµών 

εξοµάλυνσης είναι 1.5 για το Amsterdam και 1.2 για το Kerguelen. Η τιµή του 
Amsterdam πλησιάζει περισσότερο την τιµή 1.6 που αναφέρεται στην βιβλιογραφία 
από τους Sciare et al. (2001) και Putaud et al. (1992) για την ίδια περιοχή, ενώ σε 
µελέτη για την περιοχή του Cape Grim (Ayers et al., 1995) προσδιορίζεται η τιµή 1.7. 
Ο λόγος αυτός (µέγιστο/ελάχιστο) είναι ένα δείγµα της µεταβολής της συγκέντρωσης 
της ένωσης όπως αυτή προκύπτει από τον µηχανισµό οξείδωσης. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι ο λόγος αυτός θα ήταν σχετικά µεγαλύτερος αν κατά τις µεσηµβρινές ώρες δεν 
επικρατούσαν άνεµοι µεγαλύτερης εντάσεως όπως φαίνεται και από το Σχήµα 7.39. 
Οι ισχυρότεροι άνεµοι είχαν ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη διαφυγή της ένωσης από 
την θάλασσα εποµένως το ελάχιστο που εµφανίζεται τις συγκεκριµένες ώρες 
βρίσκεται σε µεγαλύτερα επίπεδα εξ’ αιτίας της επίδρασης αυτής. Την ίδια εικόνα 
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εµφανίζει και ο λόγος εξοµάλυνσης του DMS συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου 
για το Kerguelen. Επιπλέον, ο πιθανός ρόλος των ΝΟ3 ριζών στην συγκεκριµένη 
περιοχή δεν έχει καµία βαρύτητα σε αντίθεση µε τις µετρήσεις της Φινοκαλιάς 
(ενότητα 5.3.2.2). Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων στο Kerguelen δεν ανιχνεύθηκαν 
καθόλου οι συγκεκριµένες ρίζες (αλλά και οι BrO ρίζες) µε τη συσκευή DOAS όπως 
και ήταν αναµενόµενο λόγω της µη ρυπασµένης ατµόσφαιρας. Ταυτόχρονα τα 
επίπεδα του DMS κατά τις βραδινές ώρες παραµένουν σταθερά. Και οι δύο αυτές 
παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι ΟΗ ρίζες αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα 
στην οξείδωση της ένωσης για την περιοχή.  
 
 

Σχήµα 7.39  Ηµερήσια διακύµανση του λόγου εξοµάλυνσης του DMS και της ταχύτητας ανέµου για το 
σύνολο της δειγµατοληψίας στο νησί Amsterdam. 

 
 

7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΙΝ∆ΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 

Στα πλαίσια του 3ου και τελευταίου µέρους του προγράµµατος El CID 
πραγµατοποιήθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστηµα τρεις εντατικές δειγµατοληψίες στα 
νησιά Amsterdam, Crozet και Kerguelen του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού. Κατά τις 
συγκεκριµένες µετρήσεις έγινε για πρώτη φορά η ταυτόχρονη καταµέτρηση τόσο της 
πρόδροµης ένωσης DMS όσο και των προϊόντων οξείδωσης DMSO, και MS- και για 
τις τρεις περιοχές. Τα αποτελέσµατα αυτά για το νησί Amsterdam συγκρίθηκαν και 
µε την ετήσια καταγραφή των ιδίων ενώσεων. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της 
µελέτης ήταν: 
 Για το νησί Amsterdam παρατηρήθηκε µεγάλη συσχέτιση των επιπέδων του DMS 

µε την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέµου σε συµφωνία µε προηγούµενες 
µελέτες. Αυξηµένα επίπεδα της ένωσης συσχετίζονται κυρίως µε βόρειους 
ανέµους. Αντιθέτως, για το Kerguelen τα επίπεδα της ένωσης φαίνεται να 
καθορίζονται περισσότερο από τις τοπικές εκποµπές και λιγότερο από την 
ταχύτητα του ανέµου.  

 Οι ενώσεις DMSO και MS- ακολουθούν την εποχική µεταβολή του DMS, 
σύµφωνα και µε τις µετρήσεις για όλη τη διάρκεια του 2001 των συγκεκριµένων 
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ενώσεων για το Amsterdam. Για το έτος 2001 παρατηρήθηκαν φαινόµενα 
µεταφοράς που αύξησαν παροδικά τα επίπεδα του DMSO.  

 Ο λόγος DMS/DMSO βρέθηκε να ακολουθεί την αύξηση της θερµοκρασίας στην 
εποχική µελέτη για το έτος 2001 στο Amsterdam. Κατά τις εντατικές 
δειγµατοληψίες του 2002 ο ίδιος λόγος µεταβλήθηκε συναρτήσει των µεταβολών 
της θερµοκρασίας όταν εξαιρέθηκαν γεγονότα βροχοπτώσεων και υψηλών τιµών 
υγρασίας για το Amsterdam και το Kerguelen. Οι αναµενόµενες τιµές του λόγου 
διέφεραν σηµαντικά για τις δύο περιοχές αλλά και σε σχέση µε την ετήσια µελέτη 
στο Amsterdam. Σύµφωνα µε τον θεωρητικό υπολογισµό βάσει της θερµοκρασίας 
ο λόγος των µετρήσεων ήταν 1.6 φορές µεγαλύτερος για το Amsterdam και 2.5 
φορές για το Kerguelen. Η διαφορά µεταξύ των µετρήσεων και των θεωρητικών 
υπολογισµών είναι ενδεικτική του ενεργού χαρακτήρα των ετερογενών 
αντιδράσεων. 

 Τα χαµηλότερα επίπεδα DMSO βρέθηκαν για το νησί Crozet παρόλο που κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο επικρατούν χαµηλότερες θερµοκρασίες από τα αλλά δύο 
νησιά. Αντιθέτως, στο ίδιο νησί σηµειώθηκαν οι µεγαλύτερες τιµές για τις 
µετρήσεις του MS-. Η παραγωγή του DMSO από την αντίδραση DMS+OH 
επιβεβαιώνεται από τις συσχετίσεις των ενώσεων ιδιαίτερα κατά τις µεσηµεριανές 
ώρες αλλά δεν αποτελεί την µοναδική παράµετρο όσον αφορά στα επίπεδα της 
ένωσης. Η συνεισφορά της ένωσης στα επίπεδα του MS- επιβεβαιώθηκε κυρίως 
από την εποχική µελέτη των δύο ενώσεων για το Amsterdam. Οι δύο ενώσεις 
συσχετίζονται πολύ καλά µε κλίση 4 και r2=0.8. Η συσχέτιση των MS- και DMSO 
είχε κλίσεις 1.9 και 1.8 για την εντατική δειγµατοληψία στα νησιά Amsterdam και 
Kerguelen, ενώ έφτασε στην τιµή 17.9 για βόρειους ανέµους στο Crozet. Οι 
παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ετερογενείς διεργασίες 
στις οποίες εµπλέκεται η ένωση (DMSO) λαµβάνουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο και 
συντελούν στην αποτελεσµατική αποµάκρυνση της ένωσης και στην παραγωγή 
του MS-.  

 Η ηµερήσια µεταβολή των ενώσεων DMS, DMSO και MS-, στην ευρύτερη 
περιοχή των τριών νησιών του Νότιου Ινδικού Ωκεανού, ελέγχεται κυρίως από 
την διακύµανση των ριζών ΟΗ. Για το νησί Amsterdam οι µετρήσεις των 
ενώσεων DMS και DMSO βρίσκονται σε συµφωνία µε την προγενέστερη µελέτη 
(Sciare et al., 2000a) ενώ για το MS- ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε η 
ηµερήσια διακύµανση στην συγκεκριµένη περιοχή. Για τις δύο άλλες περιοχές 
(Crozet και Kerguelen) ήταν επίσης η πρώτη φορά που µελετήθηκε ο ηµερήσιος 
κύκλος των τριών αυτών ενώσεων.  
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Σύνοψη 
 

 Οι ωκεάνιες εκποµπές του DMS εκτιµάται ότι κατέχουν έναν ρόλο κλειδί 
στην ρύθµιση του κλίµατος, διαµέσου των προϊόντων οξείδωσης του, ιδιαίτερα στο 
αποµακρυσµένο θαλάσσιο περιβάλλον. Η ένωση µετά την εκποµπή της στην 
ατµόσφαιρα µπορεί να αντιδράσει µε ρίζες όπως οι ΟΗ, ΝΟ3, BrO καταλήγοντας 
στον σχηµατισµό πλειάδας προϊόντων όπως για παράδειγµα SO2, MSA και DMSO. Ο 
προτεινόµενος µηχανισµός ανάδρασης του DMS µε το κλίµα εξαρτάται από την 
παραγωγή θειϊκών σωµατιδίων τα οποία είτε σκεδάζουν την ηλιακή ακτινοβολία είτε 
λειτουργώντας ως πυρήνες συµπύκνωσης συννέφων (CCN) επηρεάζουν την γήινη 
διαθλαστικότητα και το κλίµα. Ο πλήρης µηχανισµός οξείδωσης του DMS παραµένει 
υπό µελέτη παρά το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος µελετών 
εστίασαν στην διευκρίνηση του µηχανισµού οξείδωσης της ένωσης µέσω µετρήσεων 
πεδίου, κινητικά πειράµατα και υπολογιστικές προσοµοιώσεις.  
 Στο πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης διερευνήθηκε ο µηχανισµός 
οξείδωσης και τα προϊόντα της αντίδρασης των ενώσεων DMSO και MSI- παρουσία 
ριζών ΟΗ και Η2Ο2 στην υδατική κατάσταση. Το DMSO βρέθηκε να είναι πολύ 
σταθερό σε υδατικά διαλύµατα µε και χωρίς Η2Ο2. Η αντίδραση της ίδιας ένωσης µε 
τις ρίζες ΟΗ εκτιµήθηκε να είναι πολύ γρήγορη (k=4.5 x 109 M-1s-1). Το MSI- 
ταυτοποιήθηκε ως το κύριο ενδιάµεσο προϊόν ενώ το MS- και τα θειϊκά ήταν τα 
τελικά προϊόντα λόγω της επίσης πολύ γρήγορης αντίδρασης του MSI- µε τις ρίζες 
ΟΗ (k=1.2 x 1010 M-1s-1). Και για τις δύο αντιδράσεις (DMSO+OH, MSI-+OH) το 
τελικό προϊόν ήταν το MS- µε απόδοση µεγαλύτερη από 95%. Οι αντιδράσεις και των 
δύο ενώσεων, DMSO και MSI-, µε τις ρίζες ΟΗ γίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές για τις 
ατµοσφαιρικές συνθήκες µια και ο χρόνος ζωής που υπολογίζεται κυµαίνεται από 
λίγα λεπτά έως 1 ώρα. Ειδικά για το DMSO η αντίδραση στην υδατική κατάσταση 
φαίνεται να έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την αντίστοιχη αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ 
στην αέρια κατάσταση. 
 Στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης, έγινε η προσπάθεια επαλήθευσης 
των παραπάνω κινητικών εργαστηριακών αποτελεσµάτων στις µετρήσεις πεδίου. Οι 
δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές του πλανήτη: 
στην Φινοκαλιά, Ελλάδα (35.24 0N, 25.60 0E), στο Kuujjuarapik, Καναδά (55.22 0N, 
77.44 0E) και στα νησιά Kerguelen, νότιο Ινδικό Ωκεανό (49.50 0S, 50.00 0E). Οι 
µετρήσεις πεδίου συνδύαζαν την ταυτόχρονη καταµέτρηση των οξειδωτικών που 
εµπλέκονται στην ατµοσφαιρική οξείδωση του DMS, και των κυριοτέρων προϊόντων 
του στην αέρια και σωµατιδιακή φάση.  
i) Ιδιαίτερα κατά την δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Ιούλιο-
Αύγουστο του 2001 στην Κρήτη, καταγράφηκαν τα επίπεδα των ενώσεων DMS, 
DMSO, SO2, H2SO4, MSA και σωµατιδιακού SO4

2- and MS-, όπως και των ριζών ΟΗ 
και ΝΟ3. Η διακύµανση του DMS καθορίστηκε κυρίως από τις ΝΟ3 ρίζες και την 
προέλευση των αέριων µαζών. Η απόδοση του MSA στην σωµατιδιακή κατάσταση 
υπολογίστηκε να είναι της τάξεως του 1.9×10−3 και εµφανίζεται ως η χαµηλότερη 
τιµή µέχρι στιγµής στην βιβλιογραφία. Με εξαίρεση διαστηµάτων µε χαµηλή 
υγρασία, η µετατροπή του αέριου MSA προς σωµατιδιακό δεν αρκεί για να 
αιτιολογηθούν τα επίπεδα MS- που παρατηρήθηκαν. Σύµφωνα µε τις παραπάνω 
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παρατηρήσεις, στις συνθήκες υγρασίας ΘΣΑ (υγρασία> 40%) τα επίπεδα MS- 
εξηγούνται µόνο από την συνεισφορά των ετερογενών αντιδράσεων του DMSO.  
ii) Στο Kuujjuarapik οι διακυµάνσεις των ενώσεων DMS, DMSO και MS-, 
καθορίστηκαν κυρίως από µεταφορά αέριων µαζών βορειοδυτικής προέλευσης. Οι 
ρίζες BrO ενίσχυσαν την παραγωγή DMSO. Η ηµερήσια µεταβολή του DMS 
καθορίστηκε από την παρουσία ριζών ΟΗ και BrO. 
iii) Στην περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού, πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
βραχυπρόθεσµες ταυτόχρονες µετρήσεις του DMS και των βασικών προϊόντων 
οξείδωσής του και για τα τρία νησιά. Στο Amsterdam οι µεγαλύτερες τιµές DMS 
συσχετίσθηκαν µε βόρειους άνεµους. Ο λόγος DMS/DMSO των µετρήσεων ήταν 
µεγαλύτερος σε σχέση µε τον αναµενόµενο από θεωρητικούς υπολογισµούς. Η 
διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο των ετερογενών αντιδράσεων που 
συντελούν στην αποµάκρυνση του DMSO. Ειδικά στο Crozet παρατηρήθηκαν τα 
χαµηλότερα επίπεδα DMSO ενώ αντίστοιχα το MS- έλαβε τις µεγαλύτερες τιµές. Ο 
λόγος MS-/DMSO στο Crozet ήταν 17.9 για βόρειους ανέµους ενώ οι αντίστοιχες 
τιµές στο Amsterdam και Kerguelen ήταν 1.9 και 1.8. Και για αυτές τις µετρήσεις 
πεδίου επιβεβαιώνεται η εκτίµηση ότι τα επίπεδα MS- εξηγούνται κατά το πλείστον 
από την συνεισφορά των ετερογενών αντιδράσεων του DMSO.  
 
 

Προτεινόµενη µελλοντική έρευνα 
 

Ο µηχανισµός οξείδωσης του DMS βρίσκεται ακόµα υπό διερεύνηση παρά το 
γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες κινητικές µελέτες, υπολογιστικά µοντέλα και 
µετρήσεις πεδίου έχουν εστιάσει σε αυτό το θέµα. Στην παρούσα µελέτη 
συνδυάστηκαν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών κινητικών πειραµάτων µε τις 
µετρήσεις πεδίου µε έµφαση στις ετερογενείς αντιδράσεις αποµάκρυνσης του DMSO 
στην ατµόσφαιρα.  

Σύµφωνα µε τα εργαστηριακά αποτελέσµατα η αντίδραση του DMSO στην 
υδατική κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενώ και από τις µετρήσεις πεδίου 
επιβεβαιώνεται ότι σε ατµοσφαιρικές συνθήκες οι ετερογενείς διεργασίες 
αποµάκρυνσης της ένωσης έχουν ενεργό ρόλο και οδηγούν στον σχηµατισµό MS-.  
Ο ακόλουθος µηχανισµός  
 

MSAMSIA

MSIADMSO
OH

OH

→

→  

 
είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί στις υπολογιστικές προσοµοιώσεις τριών 
διαστάσεων (3D). 

Τα αποτελέσµατα τόσο της κινητικής όσο και των µετρήσεων πεδίου 
παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την υλοποίηση υπολογιστικών µοντέλων για 
την περιοχή της Φινοκαλιάς αλλά και για την αποµακρυσµένη θαλάσσια ατµόσφαιρα 
του νότιου Ινδικού Ωκεανού.  

Στην δειγµατοληψία του 2001 στην Κρήτη, καταγράφηκαν τα επίπεδα των 
ενώσεων DMS, DMSO, SO2, H2SO4, MSA και σωµατιδιακού SO4

2- and MS-, όπως 
και των ριζών ΟΗ και ΝΟ3. Η ταυτόχρονη καταµέτρηση του DMS και των προϊόντων 
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οξείδωσης του σε αέρια και σωµατιδιακή κατάσταση όπως και των ριζών που 
εµπλέκονται στον περίπλοκο µηχανισµό οξείδωσης αποτελούν την πληρέστερη 
προσέγγιση του θέµατος όσον αφορά στις µετρήσεις πεδίου. Παρόµοιες 
δειγµατοληψίες είναι περαιτέρω αναγκαίες και για άλλες περιοχές όπως για 
παράδειγµα στην αποµακρυσµένη θαλάσσια ατµόσφαιρα του νότιου Ινδικού 
Ωκεανού. 
 

Abstract 
 

Oceanic dimethylsulfide (DMS) emission is proposed to play a key role in climate 
regulation, through its oxidation products, especially in the remote marine 
atmosphere. Once emitted into the atmosphere DMS can be oxidized by OH, NO3 and 
possibly other radical species as BrO radicals forming a variety of products such as 
SO2, MSA and DMSO. The proposed climatic impact of DMS is decisively 
determined from the formation of new hydroscopic sulfate particles that either scatter 
solar radiation or act as cloud condensation nuclei (CCN) influencing the earth’s 
albedo and climate. The complete mechanism of DMS oxidation is still under 
investigation although considerable effort has been made during the last decades to 
clarify its oxidation scheme via field measurements, kinetic experiments and model 
results.  

In the present study, kinetics and product distribution of the reaction of DMSO 
and MSI- with OH radicals and H2O2 in the aqueous phase had been investigated. 
DMSO was found to be very stable in pure water or in solutions containing H2O2. On 
the other hand, the reaction with OH radicals was found to be very rapid (k = 4.5 x 
109 M-1 s-1). MSI- has been identified as the main intermediate product, while MS- and 
sulfate were the final products due to the very fast reaction of MSI- with OH radicals 
(k = 1.2 x 1010 M-1 s-1). MS- has been identified as the major end product (yield higher 
than 95%) of both DMSO and MSI- reactions by OH radicals in aqueous solutions. 
Reactions of both DMSO and MSI- with OH radicals seem to be very important for 
the atmosphere, since the calculated lifetime range from few minutes to almost 1 h. 
Especially for DMSO, the liquid phase reaction with OH radicals seems to be more 
important compared to the gaseous phase reaction with the same radical.  

In the second part of this study, an effort was made to confirm the results from 
the kinetic lab experiment in the filed. Campaigns had been conducted in three 
locations of the planet: at Finokalia, Greece (35.24 0N, 25.60 0E), Kuujjuarapik, 
Canada (55.22 0N, 77.44 0E) and Kerguelen, South Indian Ocean (49.50 0S, 50.00 0E). 
Field measurements involved concurrent data collection both on the oxidants involved 
in the DMS oxidation and including at least the major oxidation products of DMS in 
gaseous and particulate phase.  
i) Especially during the campaign conducted in Crete in July–August 2001 intensive 
measurements of gaseous DMS, DMSO, SO2, H2SO4 and MSA and particulate SO4

2- 
and MS- have been performed in conjunction with parallel measurements of OH and 
NO3 radicals. DMS variability was mainly governed by NO3 radicals and air mass 
origin. An MSA yield of the order of 1.9×10−3 was estimated presenting the lowest 
values reported so far in the literature. With the exception of the periods with low RH, 
gas to particle conversion of MSA could not account for the observed levels of MS−. 
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The above results indicate that under humidity conditions typical of the marine 
boundary layer (RH higher than 40%), multiphase reactions involving DMSO 
accounts for the observed MS− levels.  
ii) At Kuujjuarapik DMS, DMSO and MS- variations were mainly governed from air 
mass transport of northwestern origin. BrO radicals were found to enhance DMSO 
production. DMS diurnal variation was governed mainly from BrO and OH radicals.  
iii) For the area of South Indian Ocean, the simultaneous measurements of DMS and 
its main oxidation products had been performed for the first time during a short term 
period for all three islands. For Amsterdam DMS highest levels correlated with 
northern winds. DMS/DMSO ratio was significantly higher when compared to 
theoretical estimations. This differentiation confirms the active role of heterogeneous 
chemistry involved in the DMSO removal. Especially at Crozet the lowest DMSO 
levels had been observed while MS- levels were the highest. MS-/DMSO ratio for 
Crozet was 17.9 during northern winds while the analogous values for Amsterdam 
and Kerguelen where 1.9 and 1.8. In this case also, MS- levels are connected to 
DMSO removal from multiphase reactions.  
 
 

 



 

 241 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Όνοµα: 

Επώνυµο: 

Όνοµα Πατρός: 

Όνοµα Μητρός: 

Τηλέφωνα: 

Fax: 

E-mail: 

 

Χάιδω 

Μπαρδούκη 

Σοφοκλής 

Σταυρούλα 

2810-393638 (εργαστήριο) 

2810-393601 (Υπόψη Κας. Μπαρδούκη) 

haido@edu.uoc.gr 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 1991  

Αποφοίτηση από το 1ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου, Αθήνα. 

Ιούνιος 1997  

Πτυχίο Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.  

Νοέµβριος 2000 

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης µε ειδίκευση στις «Επιστήµες και στη 

Μηχανική Περιβάλλοντος», Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

 

Θέµα µελέτης: «Μελέτη της χωρικής και εποχιακής µεταβολής του 

διµεθυλοσουλφιδίου, διµεθυλοσουλφοπροπιονικού ιόντος, και του 

διµεθυλοσουλφοξειδίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου».  

 

Επιβλέπων: Ν. Μιχαλόπουλος. 

Φεβρουάριος 1998-Σήµερα 

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών, 

Τµήµατος Χηµείας, Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

Θέµα µελέτης: «Ο ρόλος του διµεθυλοσουλφοξειδίου στο βιογενή κύκλο του θείου». 

Επιβλέπων: Ν. Μιχαλόπουλος. 

Ηµεροµηνία υποστήριξης διατριβής: Φθινόπωρο 2003 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εργαστηριακή-Ερευνητική Εµπειρία 
 Οκτώβριος 1996- Ιανουάριος 1997                       Ορλεάνη, Γαλλία 

Ερευνητική εργασία στον τοµέα  Οργανικής και Αναλυτικής Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Ορλεάνης, Γαλλία (ICOA).  



 

 242 

 

Θέµα µελέτης: «∆ιαχωρισµός ελεύθερων αµινοξέων µε υγρή χρωµατογραφία 

(HPLC)». Επιβλέπων: M. Dreux. 

 

 Μάρτιος 1997-Απρίλιος 1998                                     Αιγαίο, Ελλάδα  

Στα πλαίσια του προγράµµατος MATER (Mass Transfer and Ecosystem Resposnse), 

µε συµµετοχή στις παρακάτω δειγµατοληψίες µε τα ωκεανογραφικά πλοία:  

ΑΙΓΑΙΟ του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) 

ΦΙΛΙΑ του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.Θ.Α.Β.Ι.Κ.) 

 

Θέµα µελέτης: «Μελέτη της χωρικής και εποχικής µεταβολής του DMS 

(διµεθυλοσουλφίδιο) και των πρόδροµων ενώσεων του DMSO 

(διµεθυλοσουλφοξείδιο) και DMSP (διµεθυλοσουλφοπροπιονικό ιόν) στην περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου». Εργαστήριο Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών, Τµήµα 

Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Επιβλέπων: Ν. Μιχαλόπουλος. 

 

 Μάιος 1998- ∆εκέµβριος 1999                                       Κρήτη, Ελλάδα 

Στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατος 

DOMAC (Dimethyl Sulphide (DMS): Oxidation Mechanism in Relation to Aerosols and 

Climate, EUR 19569 EN), Εργαστήριο Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών, Τµήµα Χηµείας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης.  

Θέµα µελέτης: Μελέτη της κινητικής και του µηχανισµού οξείδωσης του DMSO, 

καθώς και των προϊόντων του, από ρίζες OH σε υδατικά διαλύµατα. Επιβλέπων: Ν. 

Μιχαλόπουλος. 

 

 Ιανουάριος, Οκτώβριος 1999                                    Ανόβερο, Γερµανία 

Μέρος της ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια του προγράµµατος DOMAC στο 

Ινστιτούτο Fraunhofer-Institut fόr Toxikologie und Aerosolforschung, FhG-ITA, 

Ανόβερο, Γερµανία.  

Θέµα µελέτης: Κινητική και µηχανισµός της οξείδωσης του DMSO από ρίζες OH σε 

υδατικά διαλύµατα. Υπό την επίβλεψη: C. Zetzsch. 

 

 Ιούλιος 2000                                                        Κρήτη, Ελλάδα 

Στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατος EL 

CID (EvaLuation of the Climatic Importance of Dimethyl Sulphide, ENVK2-CT-1999-

00033) και του προγράµµατος SUB-AERO (Subgrid Scale Investigations of Factors 

Determining the Occurrence of Ozone and Fine Particles, ENVK2-CT-1999-000052), 

συµµετοχή στις εντατικές δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς, Κρήτη.  

Θέµα µελέτης: Ταυτοποίηση και µέτρηση των κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης του 

διµεθυλοσουλφιδίου υπό τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την συγκεκριµένη περιοχή 

(γεωγραφικό πλάτος και µέτρια ρυπασµένη θαλάσσια περιοχή). Επιβλέπων: Ν. 

Μιχαλόπουλος. 



 

 243 

 

 Απρίλιος 2001                                       Κόλπος Χουδσών, Καναδάς 

Στα πλαίσια του προγράµµατος EL CID, συµµετοχή στις εντατικές δειγµατοληψίες 

που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή του Kuujjuarapik, Κόλπος Hudson, Καναδάς.  

Θέµα µελέτης: Μελέτη της επίδρασης των ριζών BrO στο µηχανισµό οξείδωσης του 

διµεθυλοσουλφιδίου, καθώς και της επίδρασης της χαµηλής θερµοκρασίας στην 

κατανοµή των προϊόντων οξείδωσής του, στην Αρκτική. Επιβλέπων: Ν. 

Μιχαλόπουλος. 

 

 Αύγουστος 2001                                               Κρήτη, Ελλάδα 

Στα πλαίσια του προγράµµατος MINOS (Mediterranean Intensive Oxidant Study), µε 

συµµετοχή στις εντατικές δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς, Κρήτη.  

Θέµα µελέτης: Ταυτοποίηση και µέτρηση του διµεθυλοσουλφιδίου και των 

κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης του, καθώς και των κυριοτέρων ατµοσφαιρικών 

ριζών που συντελούν στην κατανοµή τους. Επιβλέπων: Ν. Μιχαλόπουλος. 

 

 Ιανουάριος-Μάρτιος 2002 Σύµπλεγµα νήσων Kerguelen, Ινδικός Ωκεανός 

Στα πλαίσια του προγράµµατος EL CID, συµµετοχή στις εντατικές δειγµατοληψίες 

που πραγµατοποιήθηκαν στο σύµπλεγµα νησιών Kerguelen, Ινδικό Ωκεανό.  

Θέµα µελέτης: Ταυτοποίηση και µέτρηση του διµεθυλοσουλφιδίου και των 

κυρίαρχων προϊόντων οξείδωσης του, υπό τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την 

συγκεκριµένη περιοχή (αποµακρυσµένη µη ρυπασµένη περιοχή). Επιβλέπων: Ν. 

Μιχαλόπουλος 

 
 
 ∆ιδακτική Εµπειρία 

Βοηθός στα εργαστήρια Αναλυτικής Χηµείας για τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα: 

Εαρινό εξάµηνο 1998 

Χειµερινό και εαρινό εξάµηνο 1999 

 

Υπεύθυνη για την διεκπεραίωση της διπλωµατικής εργασίας 5 προπτυχιακών 

φοιτητών του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών (Τµήµατος Χηµείας, 

Πανεπιστηµίου Κρήτης) και του Πανεπιστηµίου Hertfordshire (Αγγλία).  

Γνώσεις Υπολογιστών 
Χρήση λειτουργικών UNIX, Microsoft Windows 95, 98, ME, XP 

Γνώση Microsoft Word 7.0, 2000 

Γνώση Microsoft Excel 7.0, 2000 

Γνώση Microsoft Power Point 7.0, 2000 

Γνώση Photoshop 

Ξένες Γλώσσες 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency: Cambridge και Michigan) 

Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (Certificat: Sorbonne) 

 
 
 



 

 244 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

ΚΑΙ 

WORKSHOPS 

 

  E.D. Baboukas, J. Sciare, H. Bardouki, A. Gogou, and N. Mihalopoulos, “Spatio-

temporal variability of ionic composition of aerosols, DMSO and Aitken nuclei 

during the Albatross campaign”, XXIII General Assembly of European 

Geophysical Society, 20-24 April 1998, Nice, France. 

 H. Bardouki, G. Kouvarakis, J. Sciare, and N. Mihalopoulos, “Seasonal variation 

of dimethylsulfide (DMS) in the Eastern Mediterranean Sea”, 3rd Workshop on 

the variability of the Mediterranean Sea, MATER, Mediterranean Targeted 

Project II, 15-17 October 1998, Rhodos, Greece. 

 H. Bardouki, S. Belviso, N. Mihalopoulos, and J. Sciare, “DMS fluxes to the 

atmosphere and its impact in producing new particles during the Escape 

campaign at the Norwegian fjords (April 1997)”, Second International 

Symposium on Biological and Environmental Chemistry of DMS (P) and related 

compounds, August 1999, Groningen, The Netherlands. 

 H. Bardouki, N. Mihalopoulos, and C. Zetzch, “Kinetics and mechanism of the 

oxidation of dimethylsulfoxide (DMSO) by OH radicals in aqueous medium”, 

Sixth scientific conference of the International Global Atmospheric Chemistry 

Project (IGAC), 13-17 September 1999, Bolognia, Italy. 

 M. Barcellos da Rosa, C. Zetzsch, H. Bardouki, and N. Mihalopoulos, “Some 

Reactions of DMSO and MSIA in the Aqueous Phase of Sea-Spray”, α 

contribution to CMD-APP and EC-project EL-CID poster presentation at the EC 

cluster/Eurotrac2 CMD meeting, 11-13 September 2000, Lausanne, Swiss. 

 G. Kouvarakis, H. Bardouki, N. Mihalopoulos, and J. Sciare, “Cycling of Biogenic 

Sulfur Above the Eastern Mediterranean Sea”, International Workshop: 

Emissions of Chemical Species and Aerosols into the Atmosphere, 19-22 June 

2001, Paris, France. 

 H. Bardouki, N. Mihalopoulos, and C. Zetzsch, ”Oxidation of Dimethylsulfoxide 

(DMSO) by OH radicals in aqueous medium”, One day-workshop: Multiphase 

Atmospheric Chemistry, during the European Aerosol Conference (EAC), 3 

September 2001, Leipzig, Germany. 

 J. Sciare, B. Bonsang, H. Bardouki, M. Vrekousis, G. Kouvarakis, and N. 

Mihalopoulos, “Chemical and physical characterization of tropospheric aerosols 

in the eastern Mediterranean Sea. Results of the first EL CID campaign”, A 

Changing Atmosphere: the 8th European Symposium on the Physico-Chemical 

Behaviour of Atmospheric Pollutants,17-20 September 2001, Torino, Italy. 

 H. Bardouki, M. Kanakidou, M. Vrekoussis, N. Mihalopoulos, and J. Sciare, 

“Characterisation of DMS oxidation products in the eastern Mediterranean: 

Results of the first EL CID campaign”, A Changing Atmosphere: the 8th 

European Symposium on the Physico-Chemical Behaviour of Atmospheric 

Pollutants,17-20 September 2001, Torino, Italy. 

 M. Lazaridis, I. Colbeck, I. Drossinos, K. Eleftheriadis, V. Havranek, C. 

Housiadas, G. Kallos, N. Mihalopoulos, P. Mikuska, C. Mitsakou, J. Smolik, S. 

Solberg, A. Spyridaki, E. Stefanou, F. Stordal, T. Svendby, H. Bardouki, Z. 



 

 245 

Vecera, and V. Zdimal, “Subgrid scale investigations of factors determining the 

occurrence of ozone and fine particles (SUB-AERO)”, A Changing Atmosphere: 

the 8th European Symposium on the Physico-Chemical Behaviour of 

Atmospheric Pollutants,17-20 September 2001, Torino, Italy. 

 H. Bardouki, H. Berresheim, J. Sciare, G. Kouvarakis, M. Vrekoussis, C. 

Economou, and N. Mihalopoulos, “Gaseous (DMS, MSA, SO2, H2SO4 and DMSO) 

and particulate (sulfate and methansulfonate) sulfur species during the MINOS 

campaign: 1. Experimental data”, Atmospheric Chemistry within the Earth 

System: from regional pollution to global change”, 10th Symposium of the 

IAMAS Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (CACGP), 7th 

Scientific Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project 

(IGAC), 18-25 September 2002, Heraklion, Crete, Greece. 

 M. Kanakidou, M. Vrekoussis, H. Berresheim, H. Bardouki, J. Sciare, G. 

Kouvarakis, C. Economou, J. Schneider, S. Borrman, and N. Mihalopoulos, 

“Gaseous (DMS, MSA, SO2, H2SO4 and DMSO) and particulate (sulfate and 

methansulfonate) sulfur species during the MINOS campaign: 2. A modeling 

approach”, Atmospheric Chemistry within the Earth System: from regional 

pollution to global change”, 10th Symposium of the IAMAS Commission on 

Atmospheric Chemistry and Global Pollution (CACGP), 7th Scientific Conference 

of the International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC), 18-25 

September 2002, Heraklion, Crete, Greece. 

 J. Schneider, S. Borrman, A. Wollny, M. Blasner, N. Mihalopoulos, H. Bardouki, 

and J. Sciare, “Ground based particle measurement during MINOS (Crete, 

August 2001): Size distribution and inorganic chemical composition”, 

Atmospheric Chemistry within the Earth System: from regional pollution to 

global change”, 10th Symposium of the IAMAS Commission on Atmospheric 

Chemistry and Global Pollution (CACGP), 7th Scientific Conference of the 

International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC), 18-25 September 

2002, Heraklion, Crete, Greece. 

 J. Sciare, C. Economou, H. Bardouki, R. Sarda-Esteve, H. Cachier, M. O. 

Andreae, and N. Mihalopoulos, “Chemical, Physical and Optical properties of 

aerosols during the MINOS campaign”, Atmospheric Chemistry within the Earth 

System: from regional pollution to global change”, 10th Symposium of the 

IAMAS Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (CACGP), 7th 

Scientific Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project 

(IGAC), 18-25 September 2002, Heraklion, Crete, Greece. 

 M. Lazaridis, I. Colbeck, I. Drossinos, K. Eleftheriadis, V. Havranek, C. 

Housiadas, G. Kallos, N. Mihalopoulos, P. Mikuska, C. Mitsakou, J. Smolik, S. 

Solberg, A. Spyridaki, T Svendby, H. Bardouki, Z. Vecera, and V. Zdimal, 

“Characterization of physical and chemical factors determining the occurrence of 

ozone and fine particles”, Atmospheric Chemistry within the Earth System: from 

regional pollution to global change”, 10th Symposium of the IAMAS Commission 

on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (CACGP), 7th Scientific 

Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC), 

18-25 September 2002, Heraklion, Crete, Greece. 

 



 

 246 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
  Sciare J., E.D. Baboukas, M. Kanakidou, U. Krischke, S. Belviso, H. Bardouki, 

and N. Mihalopoulos, Spatial and temporal variability of atmospheric sulfur 

containing gases and particles during the Albatross campaign, J. Geophys. Res., 

105, 14433-14448, 2000. 

 Kouvarakis G., H. Bardouki, and N. Mihalopoulos, Sulfur budget above the 

Eastern Mediterranean: Relative contribution of anthropogenic and biogenic 

sources, Tellus B, 54, 201-212, 2002. 

 Bardouki H., M. Barcellos da Rosa, N. Mihalopoulos, W.-U. Palm, and C. Zetzsch, 

Kinetics and mechanism of the oxidation of dimethylsulfoxide (DMSO) and 

methanesulfinate (MSI-) by OH radicals in aqueous medium, Atmos. Environ., 

36, 4627-4634, 2002.  

 Sciare J., H. Bardouki, C. Moulin, and N. Mihalopoulos, Aerosol Sources and 

their contribution to the chemical composition of aerosols in the Eastern 

Mediterranean Sea during summertime, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 2, 1-29, 

2002. 

 Bardouki H., H. Liakakou, C. Economou, J. Sciare, J. Smolík, V. Ždímal, K. 

Eleftheriadis, M. Lazaridis C. Dye and N. Mihalopoulos, Chemical composition of 

size resolved atmospheric aerosols in the eastern Mediterranean during summer 

and winter, Atmos. Environ.,37, 195-208, 2003. 

 Bardouki H., H. Berresheim, M. Vrekoussis, J. Sciare, G. Kouvarakis, K. 

Oikonomou, J. Schneider, and N. Mihalopoulos, Gaseous (DMS, MSA, SO2, H2SO4 

and DMSO) and particulate (sulfate and methanesulfonate) sulfur species over 

the northeastern coast of Crete, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 3, 3869-

3906,2003. 

 Kanakidou M., M. Vrekoussis, H. Berresheim, H. Bardouki, J. Sciare, G. 

Kouvarakis, C. Economou, and N. Mihalopoulos, Gaseous (DMS, MSA, SO2, 

H2SO4 and DMSO) and particulate (sulfate and methanesulfonate) sulfur species 

during the MINOS campaign: 2. A Modelling approach, (in preparation). 

 H. Bardouki, G. Kouvarakis, J. Sciare, and N. Mihalopoulos, DMS(X) species 

variability in the sea water in the Eastern Mediterranean Sea, (in preparation). 

 
 
 




