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Περίληψη 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η ετερογενής αλληλεπίδραση αερίου 

SO2 με επιφάνεια σκόνης, η οποία συλλέχθηκε από την περιοχή της Σαουδικής 

Αραβίας. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο 

στην ατμόσφαιρα, όσο και σε ποικίλες περιβαλλοντικές διεργασίες. Το SO2 αποτελεί 

έναν από τους πλέον άφθονους ανθρωπογενούς προέλευσης ρύπους και η προσρόφησή 

του σε σωματίδια σκόνης δύναται να λειτουργεί ως δεξαμενή του, όπου στις 

περιπτώσεις που τα σωματίδια είναι πλούσια σε υγρασία, μετατρέπεται ετερογενώς σε 

θειικό οξύ (H2SO4) ή μεταβάλλοντας το pH του περιβάλλοντος τροποποιεί τη 

διαλυτότητα του συνόλου των συστατικών της σκόνης στο υδάτινο και θαλάσσιο 

περιβάλλον. Συνεπώς, η προσρόφηση του SO2 σε σωματίδια σκόνης είναι κρίσιμης 

σημασίας καθώς εμπλέκεται σε μείζονα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως 

τα φαινόμενα της όξινης βροχής και του  ευτροφισμού, που επάγονται από την αρχική 

προσρόφηση ρύπων και την επακόλουθη κατακρήμνιση των σωματιδίων. Για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα συνεχούς ροής, 

εφοδιασμένο με έναν κατάλληλα σχεδιασμένο αντιδραστήρα Knudsen, που βρίσκεται 

σε συνθήκες πολύ χαμηλής πίεσης VLPR (Very Low Pressure Reactor) και 

συζευγνύεται  με Τετραπολική Φασματομετρία Μαζών (Quadrupole Mass 

Spectrometry, QMS), ώστε να είναι εφικτή η συνεχής ποιοτική και ποσοτική 

παρακολούθηση αντιδρώντων και σταθερών προϊόντων. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 233-296 Κ, που περιγράφουν  

ικανοποιητικά το εύρος θερμοκρασιών που συναντώνται στην Τροπόσφαιρα και 

εκτείνονται σχεδόν μέχρι την Τροπόπαυση. Στη συγκεκριμένη εργασία 

προσδιορίστηκε η συγγένεια του αερίου με την επιφάνεια της σκόνης και η ένταση της 

αλληλεπίδρασής τους, μέσω μέτρησης του συντελεστή αρχικής κατακράτησης γ0. Η 

συγκεκριμένη παράμετρος, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το μηχανισμό της 

προς μελέτη ετερογενούς αλληλεπίδρασης και με σύγχρονη παρατήρηση των 

χρονομεταβαλλόμενων σχηματομορφών που περιγράφουν την προσρόφηση δύναται 

να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση της προσρόφησης του 

εκάστοτε ρύπου στη διαλυτότητα των μετάλλων αλλά και του συνόλου των 

συστατικών που περιέχονται στο δείγμα  σκόνης που μελετάται.  
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1.Εισαγωγή 

 

Η ατμόσφαιρα αποτελεί το προστατευτικό περίβλημα της Γης, το οποίο εξασφαλίζει 

την ύπαρξη ζωής αλλά και την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των έμβιων όντων. 

Είναι η πηγή διοξειδίου του άνθρακα για τη φωτοσύνθεση των φυτών και του οξυγόνου 

για την αναπνοή. Επιπλέον, παρέχει άζωτο, το οποίο ένα από τα κύρια συστατικά των 

βιομορίων στους οργανισμούς. Παράλληλα, απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της 

κοσμικής ακτινοβολίας από το διάστημα και προστατεύει τους οργανισμούς από τις 

επιρροές της, καθώς και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον ήλιο, 

επιτρέποντας έτσι να διαπερνούν μόνο συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας.  Ως 

ένα βασικό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου, η ατμόσφαιρα μεταφέρει νερό από τους 

ωκεανούς προς το έδαφος, δρώντας ως ένα «συμπυκνωτής». Δυστυχώς, η ατμόσφαιρα 

έχει μετατραπεί σε «δεξαμενή» για πολλούς ρύπους, οι οποίοι ποικίλουν από διοξείδιο 

του θείου μέχρι το λεγόμενο Freon. Αναπόφευκτα, δημιουργεί βλάβες στους φυτικούς 

και ζωικούς οργανισμούς, μικραίνει το προσδόκιμο ζωής για τους ανθρώπους και 

αλλάζει τα ίδια τα χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. 

 Παρόλο που η ατμόσφαιρα της Γης έχει τεράστια ικανότητα στο να αντιστέκεται και 

να διορθώνει κάθε επιβλαβή αλλαγή που συμβαίνει, είναι πιθανό οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες να φτάνουν σε σημείο τέτοιο ώστε να επηρεάζουν τελικά το κλίμα και 

όχι μόνο.1 

 Στην ατμόσφαιρα συμβαίνουν αντιδράσεις οξέων-βάσεων, μεταξύ των χημικών ειδών 

που υπάρχουν σε αυτή. Το pH της φυσιολογικά είναι ελαφρά όξινο, λόγω της 

παρουσίας του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο διαλύεται στα ατμοσφαιρικά 

σταγονίδια του νερού και δίνει τις παρακάτω αντιδράσεις:   

CO2 (g) → CO2 (aq) 

CO2 (aq) + H2O → H+ + HCO3
- 

 

Διάφορα σωματίδια είναι σημαντικά συστατικά της ατμόσφαιρας και ιδίως της 

Τροπόσφαιρας. Τα κολλοειδή σωματίδια στην ατμόσφαιρα καλούνται αερολύματα 

(aerosols) και προέρχονται από τη θάλασσα, τον καπνό, τη σκόνη, τα βακτήρια, τους 
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μύκητες, την ομίχλη, την ηφαιστειακή στάχτη, την εξάτμιση οργανικών ουσιών από 

φυτικούς ιστούς κ.ά. 

Υπάρχουν πολλά σημαντικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα που περιλαμβάνουν κολλοειδή 

σωματίδια, όπως ο σχηματισμός των σύννεφων και της ομίχλης. Επιπλέον, τα 

σωματίδια καθορίζουν την ισορροπία της θερμοκρασίας στη γη, ανακλώντας το φως.1 

Πλήθος αέριων ανόργανων ρυπαντών εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, λόγω της 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Αυτά που βρίσκονται στις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις είναι τα CO, SO2, NO και ΝΟ2( σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα 

οι συγκεντρώσεις τους είναι σχετικά μικρές). Άλλοι αέριοι ανόργανοι ρυπαντές είναι 

NH3,N2O,N2O5,H2S,Cl2,HCl, HF. Σημαντικές ποσότητες αυτών προστίθενται ετησίως 

στην ατμόσφαιρα από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Παγκοσμίως, οι 

ατμοσφαιρικές εκπομπές του μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του θείου και του 

αζώτου είναι της τάξης του ενός έως μερικές εκατοντάδες τόνους το χρόνο.1 

Η Στρατόσφαιρα περιέχει ένα φυσικό στρώμα αερολύματος σε υψόμετρο 12-30 km, το 

οποίο αποτελείται από μικρά σταγονίδια θειικού οξέος με μέγεθος της τάξης των 0.2 

μm σε διάμετρο και σε συγκεντρώσεις από 1-10 cm-3. Στο χαμηλότερο στρώμα της 

Στρατόσφαιρας (περίπου στα 16 km), η θερμοκρασία είναι περίπου 220 Κ και τα 

σωματίδια αυτά που αποτελούνται από  περίπου 70-75% wt H2SO4   είναι σε ισορροπία 

με 5 ppm νερού. Όσο μειώνεται η θερμοκρασία, αυτά τα σωματίδια απορροφούν νερό 

για να διατηρήσουν την υπάρχουσα ισορροπία. Ο ρόλος του καρβονυλικού σουλφιδίου 

(OCS) ως μία πηγή του φυσικού στρώματος στρατοσφαιρικού αερολύματος 

επισημάνθηκε αρχικά από τον Crutzen (1976). Καθώς το OCS είναι σχετικά  αδρανές 

χημικά στην Τροπόσφαιρα, κάποιο ποσοστό αυτού μεταφέρεται στην Στρατόσφαιρα, 

όπου τελικά φωτοδιασπάται και «δέχεται επίθεση» από άτομα οξυγόνου Ο και ρίζες 

υδροξυλίου ΟΗ. Το αέριο προϊόν από αυτή τη χημική διάσπαση είναι το SO2, το οποίο 

ακολούθως μετατρέπεται σε αερόλυμα H2SO4.
2 

Ο κύκλος του θείου περιλαμβάνει κυρίως H2S, SO2, SO3 και σουλφίδια. Υπάρχει 

μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την πηγή και  τις αντιδράσεις τους. Σε παγκόσμια 

βάση, οι ενώσεις του θείου εισέρχονται στην ατμόσφαιρα κατά ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό από την ανθρώπινη δραστηριότητα, Περίπου 100 εκατομμύρια τόνοι το 

χρόνο, κυρίως SO2 προέρχονται από την καύση άνθρακα και καυσίμων. Η μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα ως προς τον κύκλο του θείου, προέρχεται από το μη ανθρωπογενές θείο, 
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το οποίο εισέρχεται στην ατμόσφαιρα ως H2S από τα ηφαίστεια, την αποσύνθεση της 

νεκρής οργανικής ύλης και την αναγωγή του θείου. Η ποσότητα που προστίθεται από 

τις διάφορες βιολογικές διαδικασίες, προσεγγιστικά είναι 1 εκατομμύριο τόνοι το 

χρόνο. Οποιοδήποτε H2S εισέρχεται στην ατμόσφαιρα, μετατρέπεται ταχύτατα σε SO2, 

με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O 

Η αρχική αντίδραση είναι η απόσπαση ενός ιόντος υδρογόνου από τη ρίζα υδροξυλίου, 

H2S + HO. → HS. + H2O 

Η οποία ακολουθείται από δύο αντιδράσεις, ώστε να δώσουν SO2 : 

HS. + O2 → HO. + SO 

SO + O2 → SO2 + O 

Η πρωταρχική πηγή θείου του ανθρωπογενούς διοξειδίου του θείου είναι το κάρβουνο, 

από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το θείο, προκειμένου να διατηρηθούν σταθερά τα 

επίπεδα του διοξειδίου του θείου. Περίπου το 50% του θείου στο κάρβουνο είναι στη 

μορφή FeS2 και το υπόλοιπο είναι σε οργανική μορφή. Η παραγωγή του SO2 από την 

καύση του FeS2, δίνεται από την παρακάτω αντίδραση : 

 

4 FeS2 + 11 Ο2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2 

Σχεδόν όλο το θείο μετατρέπεται σε SO2, ενώ μόνο το 1-2% είναι SO3. Πολλοί 

παράγοντες συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, της υγρασίας και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιφάνειας, μπορεί να επηρεάσουν της αντιδράσεις 

του διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα.1  

Ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται στη NASA, προτείνει ότι οι εκπομπές SO2 από 

την Κίνα, μπορούν να προωθήσουν την οξύνιση του σιδήρου και επομένως την 

κινητοποίησή του σε συσσωματώματα ορυκτής σκόνης, που προέρχεται από την 

Ανατολική Ασία. Ο σίδηρος, δρα ως ένα περιοριστικό μικροθρεπτικό συστατικό στα 

οικοσυστήματα των  Ωκεανών και η ατμοσφαιρική ρύπανση από την Κίνα, θα 

μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την ενίσχυση του φαινομένου του Ευτροφισμού.3 
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Παράλληλα, οι επιπτώσεις του διοξειδίου του θείου μπορεί να είναι άμεσες στην υγεία 

των έμβιων όντων, καθώς κατά την εισπνoή του προκαλεί αλλοίωση και διάρρηξη 

ιστών και μεμβρανών με κύριες επιπτώσεις τη δύσπνοια και καρδιαγγειακές νόσους. 

Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο γίνονται γρήγορα εμφανείς, με την πλειονότητα των 

ανθρώπων να αισθάνονται την κορύφωση των συμπτωμάτων μέσα σε 10-15 λεπτά. 

Άνθρωποι με άσθμα, κινδυνεύουν περισσότερο από την έκθεση στο διοξείδιο του 

θείου. 4 

Όσον αφορά στη σκόνη που περιέχει ορυκτά, προέρχεται από στερεά σωματίδια που 

αιωρούνται λόγω του ανέμου. Οι ξηρές και οι ημι-ξηρές περιοχές του πλανήτη, οι 

οποίες καλύπτουν περίπου το 1/3 της παγκόσμιας γης, είναι οι κύριες πηγές σκόνης. Η 

μεγαλύτερη παγκόσμια πηγή είναι η περιοχή της Σαχάρα-Σάχελ, που βρίσκεται στη 

βόρεια Αφρική. Η εκπομπή των σωματιδίων σκόνης ελέγχεται τόσο από την ταχύτητα 

των ανέμων, όσο και από τη φύση της ίδιας της επιφάνειας. Επιπρόσθετα, το μέγεθος 

των σωματιδίων σκόνης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην εκπομπή σκόνης.2 
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2. Στόχος Πτυχιακής Εργασίας  

 

Η ετερογενής χημεία αποτελεί μία κρίσιμη ατμοσφαιρική διεργασία και σχετίζεται με 

φαινόμενα που επηρεάζουν την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των έμβιων όντων, 

καθώς και τη βιωσιμότητα της Γης. 

Υπάρχουν στοιχεία για την αξιοσημείωτη απώλεια του όζοντος σε όλες τις εποχές του 

χρόνου και στα δύο ημισφαίρια, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990.2 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο παγκόσμιος μέσος όρος μείωσης του όζοντος για 

την περίοδο 1979-1989, βασίζοντας τα αποτελέσματα μόνο στη χημεία αέριας φάσης 

2. Η διαδικασία της διαλεύκανσης της χημείας που είναι υπεύθυνη για την αραίωση της 

στοιβάδας του όζοντος στην Ανταρκτική, οδήγησε στη συνειδητοποίηση της ζωτικής 

σημασίας των αντιδράσεων ετερογένειας στην πολική στρατόσφαιρα, καθώς η 

παρατήρηση καταστροφής όζοντος στην Στρατόσφαιρα δε μπορούσε να βασιστεί 

αποκλειστικά στη χημεία αέριας φάσης και συμπεριλήφθηκαν ετερογενείς διεργασίες 

στη σωματιδιακή επιφάνεια.2 Πιο συγκεκριμένα, τις κρίσιμες  διεργασίες τις αποτελούν 

αντιδράσεις που συμβαίνουν σε σωματίδια πάγου (Polar Stratospheric Clouds, PSC) , 

πλούσια σε θειικό και νιτρικό οξύ, που συναντώνται κυρίως στην Ανταρκτική. 

Πρόσφατα προτάθηκε ότι η ετερογενής χημεία είναι δυνατόν να επηρεάζει πολλά 

φαινόμενα, που σχετίζονται με την ποιότητα της ατμόσφαιρας και κρίσιμες 

περιβαλλοντικές διεργασίες, όπως το φαινόμενο της όξινης βροχής και του 

ευτροφισμού, καθώς μέσω κατακρήμνισης αιωρούμενων σωματιδίων, μεταφέρονται 

χημικά στοιχεία και ενώσεις στην επιφάνεια της Γης και στους Ωκεανούς. Όσον αφορά 

στο φαινόμενο του Ευτροφισμού (παρουσιάζεται σε λίμνες ή κλειστούς αβαθείς 

κόλπους μέσω υπέρμετρης αύξησης της συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, που 

προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με απορροές θρεπτικών στοιχείων, π.χ. 

από λιπάσματα, ρύπους και απορρυπαντικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σε αριθμό 

τα βακτήρια και οι άλγες τόσο, που σχηματίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες, 

προκαλώντας σκίαση στο νερό κάτω από την επιφάνεια, ελαττώνοντας τη 

συγκέντρωση του διαλελυμένου οξυγόνου), τα θρεπτικά συστατικά διαλύονται στο 

νερό, αποτελώντας τροφή για διάφορους μικροοργανισμούς και βακτήρια, επιδρώντας 

αφενός στο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και στο βάθος στο οποίο φθάνει στους 
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ωκεανούς και αφετέρου στη χλωρίδα και στην πανίδα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, επηρεάζεται επίσης η συγκέντρωση του CO2 στο θαλάσσιο οικοσύστημα, 

λόγω της αύξησης των νεκρών οργανισμών από την έλλειψη οξυγόνου.  Επιπρόσθετα, 

με τον όρο όξινη βροχή χαρακτηρίζονται οι  ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις , που 

έχουν pH χαμηλότερο από το pH της κανονικής βροχής.Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, 

η βροχή γίνεται όλο και περισσότερο όξινη και το pH της κυμαίνεται από 3.5 έως 4.5, 

με το pH της βροχής να είναι φυσιολογικά από 5.0 έως 5.6.Οι σημαντικότεροι 

πρωτογενείς ατμοσφαιρικοί ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή είναι το διοξείδιο 

του θείου και τα οξείδια του αζώτου (NOx). 

Κατά συνέπεια, η κατακρήμνιση των σωματιδίων, ανάλογα και με τη χημική τους σύσταση, 

δύνανται να ενισχύουν ή να παρεμποδίζουν το φαινόμενο του ευτροφισμού. Σε ποσοστό 

99%, το SO2 στην ατμόσφαιρα, προέρχεται από ανθρωπογενείς εκπομπές, με  κύρια 

πηγή τη βιομηχανική δραστηριότητα, όπως η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 

άνθρακα ή  φυσικό αέριο, την εξόρυξη μεταλλευμάτων που περιέχουν θείο και τη 

διύλιση και καύση υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα. 1Το H2SO4 

μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μεταβολή της οξύτητας των αερολυμάτων σκόνης 

και στη συνέχεια να επιδράσει  στη διαλυτότητα στου Ωκεανούς (αλκαλικό pH) 

διάφορων μετάλλων όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, τροποποιώντας την οξειδωτική τους 

κατάσταση.  

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αποτέλεσε η μελέτη της έντασης της 

ετερογενούς αλληλεπίδρασης του αέριου διοξειδίου του θείου με σωματίδια σκόνης 

που συλλέχθηκαν από την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία, είναι 

μία περιοχή με τεράστιες ερημικές εκτάσεις, έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και 

βρίσκεται κοντά σε θαλάσσιες περιοχές, λόγοι που την καθιστούν ιδανικό σημείο 

αναφοράς του σύγχρονου ανεπτυγμένου κόσμου για τη μελέτη της παρούσας εργασίας. 

Έτσι, μελετήθηκε η συγγένεια του αερίου SO2  με τη σκόνη, μέσω προσδιορισμού του 

συντελεστή αρχικής κατακράτησης γ0 ,αλλά και η εξάρτησή του από τη θερμοκρασία 

σε εύρος 233-296 Κ, θερμοκρασίες που απαντώνται στη θαλάσσια συνοριακή 

στοιβάδα της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, μελετήθηκε ο μηχανισμός και η κατανόηση της 

ετερογενούς αλληλεπίδρασης του θειικού οξέος με τα σωματίδια σκόνης που είναι 

πλούσια σε συστατικά όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, καθώς και το είδος της 

προσρόφησης που συμβαίνει. Στη συνέχεια, έγινε αποτίμηση της σημαντικότητας της 

διεργασίας αυτής ανάλογα με την ισχύ της αλληλεπίδρασης και μελετήθηκε η επίδραση 
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του φαινομένου ανάλογα με τη θερμοκρασία, προκειμένου να ελεγχθεί η σπουδαιότητά 

του, ανάλογα με τη σύσταση της ατμόσφαιρας ανά περιοχή και τη σχετική αφθονία του 

SO2.   

Τέλος, έναυσμα για την παρούσα εργασία αποτέλεσε η μελέτη του HCl και η 

ετερογενής του αλληλεπίδραση σε δείγματα ερημικής σκόνης  που διεξήχθη από τη 

Ζωή Φουτούλη3. 

 

Βιβλιογραφία 

1. H.Seinfeld, J.; N.Pandis, S., Atmospheric Chemistry and Physics. Wiley: 2006. 
2. E.Manahan, S., Environmental Chemistry. Boca Raton,Lewis Publishers: 2001. 
3. Π.Φουτούλη, Ζ., Κινητική Διερεύνηση Ετερογενούς Αλληλεπίδρασης Αερίου HCl με 
Επιφάνειες Ερημικής Σκόνης και Πιθανές Επιπτώσεις της στη Διαλυτότητα των Μετάλλων. 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3.Πειραματικό Μέρος 

Αλληλεπίδραση Αέριου SO2 με δείγμα σκόνης από τη Σαουδική Αραβία 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η ετερογενής αλληλεπίδραση αερίου 

SO2 με δείγμα σκόνης, το οποίο συλλέχθηκε σε συγκεκριμένο, σταθερό σημείο στην 

περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Ο ρυθμός συλλογής των δειγμάτων ήταν ένα δείγμα 

ανά ημέρα για έναν ολόκληρο χρόνο και η επιλογή εκείνων που μελετήθηκαν έγινε 

τυχαία. Η κωδική ονομασία του δείγματος είναι η Β-49, με το Β να αναφέρεται στο 

γεωγραφικό σημείο συλλογής και τον αριθμό να δηλώνει την ημέρα συλλογής του από 

την αρχική εγκατάσταση του συλλέκτη, στο συγκεκριμένο σημείο. Το συγκεκριμένο 

δείγμα προμηθεύτηκε από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών 

Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με υπεύθυνο καθηγητή 

τον Δρ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο, από όπου προήλθε και η στοιχειακή ανάλυση της 

σκόνης. Για τη συλλογή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε συλλέκτης εφοδιασμένος με 

περιστροφική αντλία σταθερής ταχύτητας άντλησης, ενώ η συγκράτηση της σκόνης 

από το αντλούμενο σταθερό ποσοστό αέρα λάμβανε χώρα πάνω σε φίλτρο χαλαζία 

(διάμετρος σωματιδίων d <10 nm). 

 

3.1.Αρχές Λειτουργείας της VLPR Τεχνικής 

 

Η ικανότητα της τεχνικής VLPR να μετατρέπει τις εντάσεις των κορυφών που 

μετρώνται σε κινητικά δεδομένα, βασίζεται στη συνθηκοποίηση και εφαρμογή της 

προσέγγισης της στάσιμης κατάστασης (Steady-State Approximation, SSA). Κρίσιμο 

σημείο για την αξιόπιστη κινητική μελέτη διεργασιών είναι ο ακριβής προσδιορισμός 

της αριθμητικής πυκνότητας (molecule cm-3) των εκάστοτε αντιδρώντων και σταθερών 

προϊόντων. Σε αντιστοιχία με τη μελέτη χημικών διεργασιών σε μία φάση, κατά τη 

μελέτη ετερογενών διεργασιών είναι εφικτή η τροποποίηση, αλλά και η 

συνθηκοποίηση του συστήματος για να προσδιοριστεί μέσω εφαρμογής της SSA, η 

αρχική συγκέντρωση του αερίου SO2, πριν αυτό αλληλεπιδράσει με τη σκόνη, καθώς 

επίσης η χρονική μεταβολή της σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή που συμβαίνει 

η ετερογενής αλληλεπίδραση, όταν το δείγμα της σκόνης εκτεθεί στο αέριο 

περιβάλλον. 
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Η στάσιμη κατάσταση της συγκέντρωσης του αντιδρώντος SO2 διασφαλίζεται όταν το 

έμβολο (plunger) είναι στη θέση απομόνωσης της επιφάνειας της σκόνης, δηλαδή κάτω 

(plunger down), ενώ παράλληλα μέσα στον αντιδραστήρα συνυπάρχουν οι δύο 

ανταγωνιστικές φυσικές διαδικασίες της σταθερής παροχής του αερίου και της 

διαφυγής του. Αυτό διαπιστώνεται πειραματικά από τη μη μεταβολή της έντασης του 

αερίου SO2, η οποία καταγράφεται με φασματομετρία μαζών σε συνάρτηση με το 

χρόνο, παρατηρώντας τη μητρική του κορυφή, m/z= 64. 

Για τον προσδιορισμό της αριθμητικής πυκνότητας του αερίου, απαιτείται η 

ποσοτικοποίηση της παροχής και της διαφυγής του, αλλά και η αλγοριθμική εφαρμογή 

τους στην πειραματικά αποδεδειγμένη συνθήκη στάσιμης κατάστασης. 

 

3.2.Προσδιορισμός Παραμέτρων Ροής 

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κινητικές παράμετροι της ετερογενούς 

αλληλεπίδρασης του αερίου με τη σκόνη, καθώς και οποιασδήποτε αντίδρασης, 

χρησιμοποιώντας τη συσκευή VLPR, πρέπει να μετρηθεί η ταχύτητα με την οποία 

παρέχονται τα μόρια στον αντιδραστήρα Knudsen (Fin
M, molecule sec-1). Η ταχύτητα 

αυτή ταυτίζεται με την ταχύτητα ροής Q, διαμέσου των τριχοειδών σωλήνων. Ο λόγος 

που τα αντιδρώντα ρέουν από το χώρο τροφοδοσίας, στο χώρο που συμβαίνει η 

ετερογενής αλληλεπίδραση, είναι η διαφορά πίεσης. Στις σχετικά υψηλές πιέσεις που 

επικρατούν στη γραμμή παροχής ( P>1 Torr), η ροή είναι ιξώδης και κυριαρχείται από 

υδροδυναμικά φαινόμενα. Η ταχύτητα ροής Q, ορίζεται ως το γινόμενο του ρυθμού 

μεταβολής του όγκου και της μετρούμενης πίεσης, κατά μήκος ενός επιπέδου : 

 

𝑄 = 𝑃
𝑑𝑉

𝑑𝑡
  (E.3.1) 

Κατά σύμβαση, χρησιμοποιούνται οι μονάδες mTorr dm3 s-1. Εφαρμόζοντας την 

καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων PV=NkT, προκύπτει η εξίσωση (E.3.2): 

 

𝑄 = 𝑘𝑇
𝑑𝑁

𝑑𝑡
  (E.3.2) 
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k : σταθερά Boltzmann (k=R/NA=1.38066 J K-1) 

T : η απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin 

και dΝ/dt : ο ρυθμός με τον οποίο τα μόρια διέρχονται του επιπέδου( molecule s-1) 

 

Η πιο διαδεδομένη έκφραση ιξώδους ροής Q διαμέσου σωλήνα ή τριχοειδούς κυκλικής 

διατομής είναι η εξίσωση Poiseuille : 

 

𝑄 =
𝜋𝛼4

8𝑛𝑙
𝑃𝛼𝜈(𝑃2 − 𝑃1)                  (E.3.3) 

 

α : η ακτίνα του σωλήνα ή του τριχοειδούς (cm) 

l : το μήκος του σωλήνα ή του τριχοειδούς (cm) 

n : το ιξώδες του ρέοντος αερίου  (g cm-1 s-1) 

Pαν : η μέση τιμή των P1 και P2 (οι πιέσεις στα άκρα του σωλήνα) 

 

Για να διασφαλιστεί η πειραματική ισχύς της έκφρασης, πρέπει να πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.  Το αέριο πρέπει να είναι ασυμπίεστο 

2. Η ροή του πρέπει να είναι ομοιόμορφα αναπτυσσόμενη σε όλο το μήκος του 

σωλήνα ή του τριχοειδούς (σταθερή ταχύτητα ροής) 

3. Δεν πρέπει να δημιουργούνται στρόβιλοι, κατά τη ροή του αερίου στο 

τριχοειδές 

4. Η ταχύτητα ροής στα τοιχώματα του σωλήνα ή του τριχοειδούς πρέπει να είναι 

μηδέν. 

Μετασχηματίζοντας την έκφραση Poiseuille, ώστε να περιγράφει πιο εύχρηστες 

μονάδες (molecule s-1), προκύπτει: 
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𝐹 =
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑄

1

𝑘𝑇
= 𝑄

𝑁𝐴

𝑅𝑇
  (E.3.4) 

Όπου: 

F : η ροή σε μονάδες molecule s-1 

ΝΑ : ο αριθμός Avogadro ( NA= 6.022 × 1023
 molecule mole-1) 

R : η παγκόσμια σταθερά των αερίων (R : 8.314 J K-1 mole-1) 

T : η απόλυτη θερμοκρασία σε K 

dN/ dt : ο ρυθμός με τον οποίο τα μόρια εισέρχονται στον αντιδραστήρα (molecule s-

1) 

Αντικαθιστώντας το P1 με την πίεση στο χώρο υψηλής πίεσης Pb και το P2 με την πίεση 

στο χώρο πριν τον αντιδραστήρα Pf και σε συνδυασμό με την παραπάνω εξίσωση 

προκύπτει: 

 

𝐹 =
𝑁𝐴

𝑅𝑇
  

𝜋𝛼4

8𝑛𝑙
𝑃𝛼𝜈(𝑃𝑓 − 𝑃𝑏)  (E.3.5) 

Στη συσκευή VLPR, η Pb κυμαίνεται μεταξύ 1 <Pb< 20 Torr και η Pf είναι πάντα 

μικρότερη Pf < 10 mTorr, γι’ αυτό στα αλγεβρικά αθροίσματα μπορεί να αγνοηθεί η 

συνδρομή του Pf, καθώς το σφάλμα εμπίπτει στα όρια ακρίβειας των μετρήσεων 

(τυχαίο σφάλμα) και θεωρείται αμελητέο: 

 

𝑃𝑓 − 𝑃𝑏 ≅  −𝑃𝑏 και  
𝑃𝑓+𝑃𝑏

2
≅

−𝑃𝑏

2
 (Ε.3.6) 

Επομένως, σύμφωνα με την τελευταία προσέγγιση, η εξίσωση λαμβάνει τη μορφή : 

𝐹 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −

𝑁𝐴

𝑅𝑇

𝜋𝛼4

8𝑛𝑙
𝑃𝑏

2(Ε.3.7) 

Σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας των τοιχωμάτων, διαμέσου των οποίων ρέουν τα 

μόρια του αερίου, ο παράγοντας 
𝑁𝐴

𝑅𝑇

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
 είναι σταθερός σε μονάδες molecule-1 Torr-2 

και στο εξής θα αναφέρεται ως συντελεστής ροής ΑF. 



17 
 

 

Σύμφωνα με την εξίσωση (Ε.3.7), γνωρίζοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

τριχοειδούς στο οποίο ρέει το αέριο (α, l) και το ιξώδες του (n), μπορεί να 

προσδιοριστεί η ταχύτητα ροής του. Όμως, προτιμάται η πειραματική μέτρηση του AF, 

για κάθε τύπο τριχοειδούς και αερίου, χρησιμοποιώντας  την καταστατική εξίσωση των 

αερίων ανάγοντας την  (Ε.3.7) σε ρυθμό μεταβολής της πίεσης: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= − 

1

𝑉𝑏𝑢𝑓

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
𝑃𝑏

2 (E.3.8.) 

 

Όπου Vbuf, ο όγκος του χώρου τροφοδοσίας του αερίου από τη ρυθμιστική βαλβίδα έως 

τα τριχοειδή. Το γινόμενο   
1

𝑉𝑏𝑢𝑓

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
  είναι σταθερός αριθμός και συμβολίζεται με qf. 

Συνδέεται με το AF μέσω της παρακάτω έκφρασης: 

𝐴𝐹 = 𝑞𝐹

𝑁𝐴𝑉𝑏𝑢𝑓

𝑅𝑇
(𝛦. 3.9) 

Χωρίζοντας μεταβλητές, για την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης 1ου βαθμού και 

ολοκληρώνοντας τα δύο μέλη από t =0 έως t προκύπτει : 

 

1

𝑃𝑡
−

1

𝑃0
= 𝑞𝐹𝑡                                   (Ε.3.10) 

 

όπου P0 η αρχική πίεση και Pt η πίεση μετά από χρόνο t. 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ροής του αερίου, διεξάγεται ανεξάρτητο 

πείραμα, κατά το οποίο διοχετεύεται αρχικά στη γραμμή τροφοδοσίας ορισμένη πίεση 

αερίου, η οποία συμπίπτει με την ανώτατη πίεση του αντιδρώντος στα πειράματα 

προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων. Ακολούθως, το αέριο αφήνεται να ρεύσει 

μέσω του επιλεγμένου τριχοειδούς σωλήνα και καταγράφεται ψηφιακά η πτώση της 

πίεσης, σε συνάρτηση με το χρόνο.  
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Συγκεκριμένα, αέριο SO2 καθαρότητας 99.5 % αφήνεται να ρεύσει μέσω του 

επιλεγμένου τριχοειδούς και καταγράφεται η πτώση της πίεσης συναρτήσει του 

χρόνου. Στον άξονα της πίεσης, συμπεριλαμβάνεται το τυχαίο σφάλμα στη μέτρηση 

της πίεσης, το οποίο αντιστοιχεί σε ~0.25% της εκάστοτε τιμής, στο εύρος μέτρησής 

της. 

 

Διάγραμμα 1 : Πείραμα πτώσης της πίεσης συναρτήσει του χρόνου για το SO2 στη 

διάταξη VLPR. Τα σημεία συλλέχθηκαν κάθε 50 sec και η κάθε τιμή της πίεσης 

αποτελεί μέσο όρο των τιμών που συνέλεξε η κάρτα πρόσκτησης στον αντίστοιχο 

χρόνο. 

 

Όταν καλυφθεί όλο το εύρος πιέσεων στις οποίες διεξάγονται τα πειράματα, η συλλογή 

σημείων διακόπτεται. Η συλλογή και η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων γίνεται 

με τη διασύνδεση των μεταλλακτών και εν γένει των ηλεκτρονικών οργάνων με μία 
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κάρτα πρόσκτησης και μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και 

αναλύονται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω προγραμμάτων εσωτερικής 

κατασκευής του εργαστηρίου. Το πείραμα προσδιορισμού ταχύτητας ροής ενός αερίου 

είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και διαρκεί από 6 έως 20 ώρες. 

 

Κατασκευάζοντας το διάγραμμα της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων συναρτήσει 

του χρόνου και προσαρμόζοντας γραμμικά τα σημεία του, προκύπτει ο συντελεστής qf.      

    

 

Διάγραμμα 2 : Διάγραμμα της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων σε συνάρτηση με 

το χρόνο για τον προσδιορισμό του qf.          

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα, φαίνεται μία μικρή συστηματική απόκλιση από τη 

γραμμική συμπεριφορά, μεταξύ της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων και του 

χρόνου, δηλώνοντας την εξάρτηση του AF από την πίεση Pb. Αυτή η απόκλιση είναι 
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πιο έντονη για μικρές πιέσεις και οφείλεται στο γεγονός ότι η εξίσωση Poiseuille, 

προβλέπει ότι ο συντελεστής ΑF εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά των 

τριχοειδών και του αερίου. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (Ε.3.10)  προσδιορίζεται ο 

συντελεστής qf και στη συνέχεια μέσω της (Ε.3.9) προσδιορίζεται ο AF, για κάθε πίεση 

του ρέοντος αερίου. Κατασκευάζοντας διάγραμμα του συντελεστή ροής AF σε 

συνάρτηση με την πίεση Pb και προσαρμόζοντας τα σημεία με κατάλληλα επιλεγμένη 

συνάρτηση, ώστε να συμπεριληφθεί η εξάρτηση του AF από την πίεση (Ε.3.11), 

προκύπτουν οι παράμετροι ροής. 

 

𝐴𝐹 =  𝐵𝐹+ 
𝐶𝐹

𝑃𝑏
  (E.3.11) 

όπου BF και CF οι σταθερές που προσδιορίστηκαν από την προσαρμογή με μονάδες 

molecule Torr-2 s-1 και molecule Torr-1 s-1, αντίστοιχα. Στον άξονα x 

συμπεριλαμβάνεται το τυχαίο σφάλμα 0.25% για κάθε τιμή της πίεσης.  

 

Διάγραμμα 3 : Διάγραμμα προσδιορισμού της εξάρτησης του συντελεστή ροής ΑF  του 

SO2 από την πίεση. 
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Η απόκλιση από την εξίσωση  Poiseuille που παρατηρείται πειραματικά στις μικρές 

πιέσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι, σε χαμηλές πιέσεις, η ελεύθερη ροή των μορίων του 

αερίου γίνεται αρκετά μεγάλη, επομένως η ροή παύει να είναι ιξώδης και 

χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, δηλαδή με χαρακτηριστικά και ιξώδους και μοριακής 

ροής. 

Οι κρούσεις των μορίων με τα τοιχώματα είναι αυξημένες, επομένως, κάποια μόρια να 

περιορίζονται κοντά στην επιφάνεια του τριχοειδούς κατά τη ροή του αερίου και 

δημιουργούνται στοιβάδες μορίων, τα οποία ρέουν με διαφορετική ταχύτητα σε σχέση 

με τα εγκλωβισμένα μόρια που “κυλούν” στα τοιχώματα του τριχοειδούς. Επομένως, 

δεν υφίσταται ομογενής αναπτυσσόμενη ροή. 

 

3.3. Προσδιορισμός Ταχύτητας Διαφυγής 

 

 Αφού προσδιοριστεί ο ρυθμός με τον οποίο τα μόρια του αερίου  εισέρχονται στον 

αντιδραστήρα, ακολουθεί ο προσδιορισμός του ρυθμού με τον οποίο τα μόρια 

διαφεύγουν από αυτόν, διαμέσου οπής. 

Όπως προβλέπεται από την ΚΘΑ, η διαφυγή  των μορίων μέσω οπής, είναι κινητική 

διαδικασία 1ης τάξης: 

𝑢𝑒𝑠𝑐 =
𝑑[𝑀]

𝑑𝑡
=  −𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑀 [𝑀] (E.3.12) 

Γνωρίζοντας το χρόνο παραμονής Μ του αντιδρώντος  στον κυλινδρικό αντιδραστήρα, 

ο συντελεστής διαφυγής ορίζεται ως το αντίστροφό του: 

 

𝑘𝑒𝑠𝑐 =
1

𝑡𝑟
= 3.65 𝑥 103 𝐴𝐻

𝑉
√

𝑇

𝑀
 (E.3.13) 

 

Ωστόσο ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής, kesc, προσδιορίζεται πειραματικά, ώστε να 

συμπεριληφθούν οι γεωμετρικές ιδιαιτερότητες του αντιδραστήρα. Παρατηρώντας την 

εξίσωση (E.3.13), ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής, εξαρτάται από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, τη θερμοκρασία καθώς και από τη μάζα του 
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αερίου. Η ποσότητα 3.65 𝑥 103 𝐴𝐻

𝑉
 θα αναφέρεται ως σταθερά διαφυγής Αesc και 

εξαρτάται όπως φαίνεται μόνο από τον όγκο του αντιδραστήρα (V) και τη διατομή της 

οπής διαφυγής που έχει επιλεχθεί (AH). 

 

𝑘𝑒𝑠𝑐
𝑀 = 𝛢𝑒𝑠𝑐√

𝑇

𝑀
 (E.3.14) 

 

Επομένως, προσδιορίζοντας τη σταθερά  Αesc για την επιλεγμένη οπή και τον 

αντιδραστήρα είναι δυνατόν να μετρηθεί ο συντελεστής διαφυγής 𝑘𝑒𝑠𝑐
𝑀  για οποιοδήποτε 

μόριο και σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Σημειώνεται ότι οι σταθερές Αesc που 

αντιστοιχούν στις μεταβαλλόμενες οπές διαφυγής του αερίου είναι χαρακτηριστικές 

για τον κάθε ζεύγος αντιδραστήρα όγκου (V) και οπής συγκεκριμένου διαμετρήματος. 

Υπό σταθερή παροχή του αερίου και συγκεκριμένη  θερμοκρασία αντιδραστήρα, με 

συνθήκες στάσιμης κατάστασης στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, διακόπτεται η ροή 

του όσο πιο απότομα γίνεται. Έχοντας επιλέξει το κατάλληλο χρονικό παράθυρο στον 

επιλογέα-ενισχυτή για να είναι μικρότερο κατά 10 φορές περίπου από της διεργασίας 

διαφυγής, καταγράφεται και παρακολουθείται η μεταβολή σήματος της επιλεγμένης 

κορυφής σε συνάρτηση με το χρόνο. Με διαχωρισμό μεταβλητών και επίλυση της 1ου 

βαθμού διαφορικής εξίσωσης (E.3.12), με ολοκλήρωση στο χρονικό διάστημα που 

συμβαίνει η διαφυγή προκύπτει: 

 

ln (
[𝑀]0

[𝑀]𝑡
) = 𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑀 t (E.3.15) 

 

Καθώς ο λόγος των συγκεντρώσεων της στάσιμης κατάστασης ενός αερίου ταυτίζεται 

με το λόγο των εντάσεών του  (
[𝑀]0

[𝑀]𝑡
= (

𝐼0

𝐼𝑡
)) προκύπτει : 

 

𝑙𝑛 (
𝐼0

𝐼𝑡
) = 𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑀 t (E.3.16) 
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Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, για τη διεξαγωγή των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας Knudsen όγκου V = 590 cm3 και οπή διαφυγής d = 5 mm. Η κορυφή 

που επιλέχθηκε για το διοξείδιο του θείου για την παρακολούθηση της πτώσης του 

σήματος έντασης  ήταν η m/z =64. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4, η μείωση της 

έντασης του μορίου με το χρόνο είναι εκθετική συνάρτηση 1ου βαθμού και επομένως 

αποδεικνύεται ότι πρόκειται για κινητική διαδικασία 1ης τάξης. Στον άξονα y 

συμπεριλαμβάνεται το τυχαίο σφάλμα(2σ) στις μετρήσεις της έντασης και είναι ίσο με 

0.5% της κάθε τιμής. Παρακολουθώντας την αύξηση του λογαρίθμου του λόγου της 

έντασης  συναρτήσει του χρόνου, προκύπτει ο συντελεστής διαφυγής kesc για το 

συγκεκριμένο ζεύγος αντιδραστήρα– οπής  διαφυγής, σε θερμοκρασία δωματίου Τ = 

296 Κ.  

 

Διάγραμμα 4 : Εκθετική μείωση του σήματος της έντασης κατά τη διαφυγή των 

μορίων SO2 από τον αντιδραστήρα όγκου V= 590 cm3 και οπή διαφυγής d= 5 mm σε 

θερμοκρασία Τ=296 Κ. 
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Διάγραμμα 5 : Διάγραμμα γραμμικής προσαρμογής του φυσικού λογαρίθμου της 

έντασης συναρτήσει του χρόνου σε θερμοκρασία Τ= 296 Κ. 

 

3.4.Βαθμονόμηση Έντασης-Ροής 

 

Το σήμα που λαμβάνεται είναι ευθέως ανάλογο του αριθμού των μορίων που φτάνουν 

σε πακέτα, στο θάλαμο ιονισμού. Αυτά τα μόρια, αποτελούν ένα μικρό σταθερό 

ποσοστό των μορίων που διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα και κατευθύνονται προς 

το διαφορικό σύστημα άντλησης. Αν διαιρεθούν με τον όγκο του αντιδραστήρα, θα 

αντιστοιχούν στη συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης των αντιδρώντων μορίων του 

αντιδραστήρα. Επομένως, είναι αναμενόμενο ότι η συγκέντρωση στάσιμης 

κατάστασης των μορίων στον αντιδραστήρα θα είναι ευθέως ανάλογη με το 

λαμβανόμενο σήμα. Αυτή η υπόθεση, ελέγχεται πειραματικά, εφαρμόζοντας την 

προσέγγιση στάσιμης κατάστασης, δηλαδή όταν στον αντιδραστήρα συντελούνται οι 
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φυσικές διαδικασίες της παροχής στον και της διαφυγής των μορίων από τον 

αντιδραστήρα για διάφορες πιέσεις  Pb του αέριου μορίου στο χώρο τροφοδοσίας. 

Επομένως προκύπτει : 

𝐹𝑀

𝑉𝑅
= 𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑀 [𝑀]𝑠𝑠   (E.3.17) 

Όπου 𝐹𝑀 = 𝐴𝐹
𝑀𝑃𝑏2:είναι ο ρυθμός παροχής των μορίων στον αντιδραστήρα 

(molecules-1) 

VR: ο όγκος του αντιδραστήρα σε cm3  

kesc: ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής των μορίων Μ από τον αντιδραστήρα 

[Μss] : η στάσιμη συγκέντρωση των μορίων Μ στον αντιδραστήρα (molecule cm-3) 

Για τη βαθμονόμηση έντασης-ροής πραγματοποιείται πείραμα ροής, που εκτός από την 

πίεση λαμβάνεται και το σήμα εξόδου του επιλογέα ενισχυτή, ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος σε άλλο κανάλι της κάρτας πρόσκτησης. Αφού προσδιοριστούν οι 

παράμετροι ροής για το αέριο, κατασκευάζεται διάγραμμα της μετρούμενης έντασης 

σε συνάρτηση με τη ροή. Παρατηρείται γραμμική εξάρτηση της έντασης και της ροής. 

Στον άξονα y συμπεριλαμβάνεται το τυχαίο σφάλμα 0.5 % της μετρούμενης έντασης, 

ενώ στον άξονα x συμπεριλαμβάνεται η συνολική αβεβαιότητα στη ροή.Τα δύο μεγέθη 

είναι ευθέως ανάλογα : 

𝛪𝛭 = 𝛼𝛭𝐹𝑀   ( Ε.3.18) 

Όπου αΜ : ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής  

Ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής εξαρτάται από τη φύση του μορίου 

(ιξώδες) και από τη σταθεροποίηση των κατιοντικών θραυσμάτων του, κατά τον 

ιονισμό του στο θάλαμο ιονισμού του φασματογράφου. Συνεπώς, για δεδομένες 

συνθήκες στο θάλαμο ιονισμού, το αΜ αποτελεί χαρακτηριστική παράμετρο μόνο για 

το θραύσμα που μετράται. Επομένως, κάθε μεταβολή που συμβαίνει σε οποιαδήποτε 

παράμετρο, καταργεί κάθε προηγούμενη μέτρηση. Για το λόγο αυτό, το αΜ 

προσδιορίζεται σε κάθε ανεξάρτητο πείραμα. Έχοντας προσδιορίσει τις παραμέτρους 

ροής, τη σταθερά διαφυγής Αesc και το αΜ, από τις εξισώσεις (Ε.3.17) και (Ε.3.18) 

προκύπτει η άμεση συσχέτιση της στάσιμης συγκέντρωσης του ρέοντος μορίου με το 

συντελεστή αΜ : 



26 
 

[𝛭]𝑆𝑆 =
𝐼𝑀

𝑆𝑆

𝑎𝑀𝑉𝑅𝑘𝑒𝑠𝑐
𝑀   (Ε.3.19) 

Επομένως, για το κάθε θραύσμα του μορίου προκύπτει χαρακτηριστικό αΜ και έτσι οι 

λόγοι των εντάσεων αντιστοιχούν σε λόγους συγκεντρώσεων. Στην εξίσωση (Ε.3.19) 

όλα τα μεγέθη είναι άμεσα μετρήσιμα. 

 

3.5.Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραμέτρων Ετερογενούς Αλληλεπίδρασης    

SO2 – Σκόνης 

 

Στα πειράματα προσρόφησης-εκρόφησης αερίου SO2 στην επιφάνεια της σκόνης, 

αρχικά το έμβολο (plunger), βρίσκεται σε θέση απομόνωσης  της σκόνης από το 

περιβάλλον και παράλληλα ο αντιδραστήρας τροφοδοτείται συνεχώς, με σταθερό 

ρυθμό, με την επιθυμητή ποσότητα του αερίου SO2. Αφού διασφαλιστεί η συνθήκη 

στάσιμης κατάστασης στον αντιδραστήρα (σταθερό σήμα έντασης), καταγράφεται το 

σήμα του SO2 συναρτήσει του χρόνου  για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, το 

έμβολο ανυψώνεται όσο πιο απότομα γίνεται, η σκόνη εκτίθεται στα μόρια του SO2, 

τα οποία προσροφώνται πάνω στην επιφάνεια της σκόνης και καταγράφεται η πτώση 

του σήματος. Παρατηρείται ότι η ένταση του SO2  μειώνεται γρήγορα στην αρχή, 

δηλαδή είναι εμφανές ότι η κυρίαρχη διαδικασία είναι η προσρόφηση του SO2 στη 

σχετικά καθαρή επιφάνεια σκόνης. Έπειτα, υπάρχει συναγωνισμός προσρόφησης-

εκρόφησης, με αποτέλεσμα το σήμα να επανέρχεται, μέχρι να κορεστεί, σε SO2, η 

σκόνη. Μόλις σταθεροποιηθεί το σήμα (ρυθμός προσρόφησης = ρυθμός εκρόφησης), 

το έμβολο μετακινείται προς τα κάτω (plunger down), ώστε να απομονωθεί ξανά η 

επιφάνεια και να μην πραγματοποιείται κάποια αλληλεπίδραση σκόνης- αερίου. 

Παρατηρείται ότι  η προσρόφηση SO2, μειώνεται σε διαδοχικά, καθώς έχουν ήδη 

προσροφηθεί μόρια αερίου και μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις της επιφάνειας, μέχρι 

την συνολική εκρόφηση των προσροφημένων μορίων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται 

επίσης πειραματικά, καθώς στις ίδιες πειραματικές συνθήκες, δεν υπάρχει 

αναπαραγωγισιμότητα στις τιμές των μεγεθών που προσδιορίζονται. Συνεπώς, πριν 

από κάθε πείραμα απαιτείται αποτελεσματική απομάκρυνση του SO2, που έχει 

προσροφηθεί σε προηγούμενα πειράματα. 
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Προσδιορισμός Συντελεστή Αρχικής Κατακράτησης, γ0  

 

Ο ρυθμός με τον οποίο μία επιφάνεια (υπόστρωμα) επικαλύπτεται από μία 

προσροφώμενη ουσία, εξαρτάται από την ικανότητά της να διαχέει την ενέργεια του 

εισερχόμενου μορίου, μέσω θερμικής κίνησης. Ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης 

γ0 είναι μια αδιάστατη ποσότητα, που εκφράζει τη συγγένεια του αερίου σε μία καθαρή 

επιφάνεια και ορίζεται ως εξής : 

 

𝛾0 =
𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝛼𝜋𝜊𝜇𝛼𝜅𝜌ύ𝜈𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄 𝛼𝜋ό 𝜏𝜂𝜈 𝛼έ𝜌𝜄𝛼 𝜑ά𝜎𝜂

𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜅𝜌𝜊ύ𝜊𝜐𝜈 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼έ𝜌𝜄𝛼 𝜑𝛼𝜎𝜂
       (Ε.3.20) 

 

Συνεπώς, ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης είναι μέτρο της ισχύος της 

αλληλεπίδρασης του αερίου με την επιφάνεια. Προσδιορίζεται πειραματικά 

καταγράφοντας την αρχική στάσιμη κατάσταση (α) και ακολούθως με την έκθεση της 

επιφάνειας, η χρονική μεταβολή του σήματος (β) μέχρι την εκ νέου αποκαθιστάμενη 

στάσιμη κατάσταση, δηλαδή για τις δύο διαφορετικές θέσεις του εμβόλου: 

α) θέση απομόνωσης της επιφάνειας (θέση Ι): η στάσιμη κατάσταση επιτυγχάνεται με 

σταθερή παροχή και σταθερή διαφυγή αερίου από τον αντιδραστήρα 

β) θέση έκθεσης της επιφάνειας (θέση ΙΙ), όπου εκτός από την παροχή και διαφυγή, 

υφίσταται και η αλληλεπίδραση του υπερκείμενου αερίου με την εκτειθέμενη 

επιφάνεια της σκόνης 

 

Στη θέση (Ι) ισχύει: 

 

Fin
SO2

VR
=

Fout
SO2

VR
= kesc

SO2[SO2]0    (Ε.3.21) 

όπου VR: ο όγκος του αντιδραστήρα VR= 590 cm3 

kesc : ο συντελεστής διαφυγής των μορίων από τον αντιδραστήρα 

[𝑆𝑂2]0: η συγκέντρωση του SO2 πριν την αλληλεπίδραση με την επιφάνεια της σκόνης 
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Στη θέση (ΙΙ), η συνθήκη στάσιμης κατάστασης έχει αρχικά διαταραχθεί και 

καταγράφεται το σήμα μέχρι ο ρυθμός προσρόφησης να γίνει ίσος με το ρυθμό 

εκρόφησης. Σε αυτό το στάδιο, το σήμα SO2 παραμένει σταθερό.  

Στην 1η περίπτωση, με εφαρμογή της  συνθήκης της στάσιμης κατάστασης προκύπτει: 

 

Fin
SO2

VR
=

Fout
SO2

VR
= kesc

SO2[SO2]r + kupt
SO2[SO2]r  (Ε.3.22) 

Εξισώνοντας τις σχέσεις (21) και (22) και λόγω του ότι ο λόγος των συγκεντρώσεων 

των μορίων είναι ίσος με το λόγο των αντίστοιχων εντάσεων στο φασματογράφο μάζας 

προκύπτει: 

𝑘𝑒𝑠𝑐
𝑆𝑂2𝛪0 = 𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑆𝑂2𝛪𝑟 + 𝑘𝑢𝑝𝑡
𝑆𝑂2𝐼𝑟  (Ε.3.23) 

 

η οποία με κατάλληλη τροποποίηση γίνεται: 

kupt
SO2 = kesc

SO2 (
I0−Ιr

Ir )   (Ε.3.24) 

Ο συντελεστής 𝑘𝑢𝑝𝑡
𝑆𝑂2αποτελεί μία σταθερά, που εκφράζει το ρυθμό προσρόφησης των 

μορίων στην επιφάνεια της σκόνης, δηλαδή, τον αριθμητή της εξίσωσης 

προσδιορισμού του γ0 . Από την άλλη, ο ρυθμός με τον οποίο τα μόρια προσκρούουν 

στην επιφάνεια της σκόνης, δηλαδή, ο παρανομαστής της εξίσωσης προσδιορισμού του 

γ0, αντιστοιχεί στη συχνότητα των κρούσεων με την επιφάνεια που μελετάται και 

περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

𝜔 = �̅�𝐴𝑠/4𝑉𝑅 (E.3.25) 

όπου �̅� η μέση ταχύτητα των μορίων και AS το εμβαδόν της επιφάνειας της σκόνης και 

είναι ίσο με Αs= 12.56 cm3 . Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (E.3.24) και (E.3.25) στην 

(E.3.20), προσδιορίζεται πειραματικά ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης γ0 : 

 

γ0
SO2 =

kupt
SO2

ωSO2 = 4VRkesc
SO2/ ∂As (

I0−Ιr

Ir ) (E.3.26) 
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όπου I0 η τιμή της έντασης πριν από τη έκθεση του αερίου στη σκόνη  

Ir  η ελάχιστη τιμή της έντασης μετά την έκθεση του αερίου στη σκόνη 

 

Διάγραμμα 6 : Χαρακτηριστικό διάγραμμα καταγραφής του σήματος της έντασης του 

φασματογράφου μαζών συναρτήσει του χρόνου, σε πείραμα προσρόφησης-εκρόφησης 

αερίου SO2 στην επιφάνεια σκόνης Β-49, σε θερμοκρασία Τ= 248 Κ 

 

Αντιδραστήρια και Συνθήκες Πειραμάτων  

 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε αέριο SO2 καθαρότητας 99.5%, 

συγκεκριμένης πίεσης, το οποίο αρχικά εισήχθηκε σε μία εκκενωμένη υάλινη φιάλη 

όγκου 10 lt. Η φιάλη συνδέθηκε με το σύστημα ροής μέσω ενός ειδικού προσαρμογέα, 

όπου με τη χρήση υγρού αζώτου (T = 77 Κ) συμπυκνώθηκε και παγιδεύτηκε σε 

κρυσταλλική μορφή στο χαμηλότερο μέρος της φιάλης. Σε αυτή τη θερμοκρασία, η 

τάση ατμών του διοξειδίου του θείου είναι πρακτικά αμελητέα, επομένως, χωρίς 

ιδιαίτερες απώλειες, η φιάλη εκκενώθηκε.  

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR= 590 cm3 και οπή διαφυγής 

d= 5 mm. Το γεωμετρικό εμβαδόν της σκόνης που μελετήθηκε, αντιστοιχούσε σε Αs= 

12.56 cm3 για τη σκόνη Β-49. Η θερμοκρασία του ρέοντος αερίου, ταυτιζόταν με τη 

θερμοκρασία των τοιχωμάτων των γυάλινων γραμμών παροχής και του αντιδραστήρα 

(Τ=296 Κ). Τα πειράματα διεξήχθησαν σε εύρος θερμοκρασιών της επιφάνειας από 

233 Κ έως 296 Κ. Για την επίτευξη των πειραμάτων στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, 
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χρησιμοποιήθηκε κρυοστατούμενο λουτρό μεθανόλης. Τέλος, το δυναμικό θαλάμου 

ιονισμού ρυθμίστηκε σε 70 eV και το ποσοστό υγρασίας των δειγμάτων αντιστοιχούσε 

στην τάση ατμών του νερού που έρχεται σε ισορροπία με την πίεση που επικρατεί στον 

αντιδραστήρα (~ 2 mTorr). Η συγκεκριμένη πίεση, αφορά στο 10% της πίεσης του 

αντιδραστήρα, δηλαδή είναι της τάξης των 10-4 Τorr, επομένως τα πειράματα πρακτικά 

διεξήχθησαν σε ξηρές συνθήκες. 
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4.Αποτελέσματα 

 

 Στο τμήμα αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα που λήφθηκαν, 

κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων: ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής kesc, ο 

προσδιορισμός του συντελεστή αρχικής κατακράτησης γ0 και η θερμοκρασιακή του 

εξάρτηση, η συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης των μορίων στον αντιδραστήρα, ο 

συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, 

το qf και ο συντελεστής ροής ΑF. Τέλος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχολιάζονται 

συγκριτικά. 

 

4.1.Προσδιορισμός Παραμέτρων Ροής 

 

Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι κινητικές παράμετροι που αφορούν οποιαδήποτε 

αντίδραση ή ετερογενή αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας τη συσκευή VLPR. Η πρώτη 

φυσική διαδικασία που μετρήθηκε, ήταν η ταχύτητα παροχής των μορίων στον 

αντιδραστήρα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Πειραματικό Μέρος, η ταχύτητα παροχής 

των μορίων στον αντιδραστήρα ταυτίζεται με την ταχύτητα ροής Q, διαμέσου των 

τριχοειδών σωλήνων. Με διάφορους μετασχηματισμούς των εξισώσεων, η ροή 

παρέχεται σε molecule s-1 και δίνεται από την εξίσωση (Ε.4.1) : 

 

𝐹 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑄 

1

𝑘𝑇
= 𝑄

𝑁𝐴

𝑅𝑇
                    (Ε.4.1) 

 

Για λόγους που έχουν αναφερθεί, καταλήγοντας στην εξίσωση (E.4.2) 

𝐹 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −

𝑁𝐴

𝑅𝑇

𝜋𝛼4

8𝑛𝑙
𝑃𝑏

2        (E.4.2) 

Ο παράγοντας 
𝑁𝐴

𝑅𝑇

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
 είναι σταθερός σε μονάδες molecule-1 Torr-2 και ονομάζεται 

συντελεστής ροής ΑF.  Από την εξίσωση (E.4.3) 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
=  − 

1

𝑉𝑏𝑢𝑓

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
𝑃𝑏

2, το γινόμενο 

1

𝑉𝑏𝑢𝑓

𝜋𝛼4

16𝑛𝑙
 είναι σταθερός αριθμός και συμβολίζεται με qf. Ο συντελεστής ροής ΑF 

συνδέεται με το qf  μέσω της εξίσωσης  (Ε.4.4) 
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𝐴𝐹 = 𝑞𝐹
𝑁𝐴𝑉𝑏𝑢𝑓

𝑅𝑇
         (Ε.4.4) 

Χωρίζοντας μεταβλητές επιλύεται η διαφορική εξίσωση 1ου βαθμού και, 

ολοκληρώνοντας τα δύο μέλη από t=0 έως t προκύπτει: 

 

1

𝑃𝑡
−

1

𝑃0
= 𝑞𝐹𝑡                                    (E.4.5) 

όπου P0 η αρχική πίεση και Pt η πίεση μετά από χρόνο t. 

Το διάγραμμα που προκύπτει από το ανεξάρτητο πείραμα στο οποίο διοχετεύεται 

αρχικά πίεση του αερίου, η οποία συμπίπτει με την ανώτατη πίεση του αερίου που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων και αφήνεται 

να ρεύσει μέσω του επιλευγμένου τριχοειδούς σωλήνα σε συνάρτηση με το χρόνο είναι 

το εξής :  
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Διάγραμμα 1: Πείραμα πτώσης της πίεσης σε συνάρτηση με το χρόνο για το SO2 στη 

διάταξη VLPR. Τα σημεία συλλέχθησαν από την κάρτα πρόσκτησης. Κάθε τιμή της 

πίεσης, αποτελεί μέσο όρο των τιμών που συνέλεξε η κάρτα πρόσκτησης και κάθε error 

bar στον άξονα y ισούται με 0.25% της κάθε τιμής (τυχαίο σφάλμα) και αποτελεί την 

αβεβαιότητα της κάθε μέτρησης. 

Στη συνέχεια, κατασκευάζοντας το διάγραμμα των αντίστροφων πιέσεων συναρτήσει 

του χρόνου και προσαρμόζοντας γραμμικά τα σημεία, προκύπτει ο συντελεστής qf. Η 

αβεβαιότητα προκύπτει από τη διάδοση του σφάλματος στη μέτρηση της πίεσης από 

την παρακάτω σχέση : 

 

[𝑑 (
1

𝑃𝑡
−

1

𝑃0
)]2 =  [𝑑 (

1

𝑃𝑡
−

1

𝑃0
)]2

𝜗 (
1
𝑃𝑡

−
1
𝑃0

)]2

𝜗(𝑃𝑡)2
[𝑑(𝑃𝑡)]2 +

𝜗 (
1
𝑃𝑡

−
1
𝑃0

)]2

𝜗(𝑃0)2
[𝑑(𝑃0)]2  

 

Όπου: 

dPt= dP0= 0.25% της κάθε τιμής της πίεσης. Η τιμή του συντελεστή που προέκυψε για 

το SO2 ισούται με qf = (3.6737 ± 0.0005) x 10-6 Torr-1 s-1. 
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Διάγραμμα 2 : Διάγραμμα της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων συναρτήσει του 

χρόνου για τον προσδιορισμό του qf. Περιλαμβάνονται τα  error bars  στον άξονα y. 

Για το SO2 qf = (3.6737 ± 0.0005) x 10-6 Torr-1 s-1. 

Παρατηρώντας προσεκτικά το διάγραμμα, φαίνεται μία μικρή συστηματική απόκλιση 

από τη γραμμική συμπεριφορά, μεταξύ της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων και 

του χρόνου, δηλώνοντας και την εξάρτηση του AF από την πίεση Pb. Αυτή η απόκλιση 

είναι πιο έντονη για μικρές πιέσεις και οφείλεται στο γεγονός ότι η εξίσωση Poiseuille, 

προβλέπει ότι ο συντελεστής ΑF εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά των 

τριχοειδών και του αερίου.  

Εν συνεχεία, αφού προσδιορίστηκε ο συντελεστής qf , μέσω της  (Ε.4.4) προσδιορίζεται 

ο AF για κάθε πίεση του ρέοντος αερίου. Κατασκευάζοντας διάγραμμα του συντελεστή 

ροής AF σε συνάρτηση με την πίεση Pb και προσαρμόζοντας τα σημεία με μία βέλτιστη 

συνάρτηση, ποσοτικοποιείται η εξάρτηση του AF από την πίεση, που παρατηρήθηκε 

στο Διάγραμμα 2.  Η βέλτιστη συνάρτηση ήταν η ακόλουθη: 

𝐴𝐹 =  𝐵𝐹+ 
𝐶𝐹

𝑃𝑏
  (E.4.6) 

όπου BF και CF οι σταθερές που προσδιορίστηκαν από την προσαρμογή με μονάδες 

molecule Torr-2s-1 και molecule Torr-1s-1 αντίστοιχα. Στον άξονα x συμπεριλαμβάνεται 

το τυχαίο σφάλμα 0.25% για κάθε τιμή της πίεσης. 
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Διάγραμμα 3 : Διάγραμμα προσδιορισμού της εξάρτησης του συντελεστή ροής ΑF  του 

SO2 από την πίεση. 

Οι τιμές των σταθερών BF και CF που προσδιορίστηκαν από τη βέλτιστη συνάρτηση 

ήταν BF = (7.80 ± 0.01) x 1014  molecule s-1Torr-2  και CF = ( 1.68 ± 0.06 ) x 1015 

molecule s-1Torr-1. 

 

  4.2.Προσδιορισμός Κινητικών Παραμέτρων 
 

Ο συντελεστής διαφυγής kesc προσδιορίστηκε πειραματικά σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες και πιέσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί η ταχύτητα διαφυγής των 

μορίων από τον αντιδραστήρα. Σύμφωνα με την εξίσωση (Ε.3.13) ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, 
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τη θερμοκρασία και τη μάζα του μορίου. Επομένως, αναμένεται στις ίδιες συνθήκες το 

kesc να έχει παρόμοιες τιμές. 

 Όπως έχει αποδεικτεί στο Πειραματικό μέρος, ο λόγος των συγκεντρώσεων στάσιμης 

κατάστασης του μορίου, ταυτίζεται με το λόγο των εντάσεών του και προκύπτει :  

ln (
[𝐼]0

[𝐼]𝑡
) =  𝑘𝑒𝑠𝑐

𝑀 𝑡 

 

Αρχικά, καταγράφεται για λίγα δευτερόλεπτα το σήμα της έντασης του μορίου της 

κορυφής m/z=64, το οποίο είναι σταθερό όταν το έμβολο βρίσκεται σε θέση 

απομόνωσης, εξασφαλίζοντας τη στάσιμη κατάσταση των μορίων στον αντιδραστήρα. 

Στη συνέχεια, μετακινώντας απότομα το έμβολο προς τα πάνω, παρατηρείται πτώση 

του σήματος της έντασης σε συνάρτηση με το χρόνο. Χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου V=590 cm3 και οπή διαφυγής d = 5 mm. 

Σε θερμοκρασία δωματίου 296 Κ και πίεση στον χώρο παροχής, P= 4.9 Torr 

παρατηρείται η εξής μεταβολή του σήματος της έντασης συναρτήσει του χρόνου : 
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Διάγραμμα 4 : Εκθετική μείωση της έντασης κατά τη διαφυγή των μορίων SO2 από 

τον αντιδραστήρα όγκου V=590 cm3 και οπή διαφυγής d = 5 mm σε θερμοκρασία Τ = 

296 Κ. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4, η μείωση της έντασης του μορίου με το χρόνο, αφορά 

εκθετική συνάρτηση 1ου βαθμού, αποδεικνύοντας και πειραματικά ότι πρόκειται για 

διαδικασία 1ης τάξης. Επομένως, προκειμένου να προσδιοριστεί ο συντελεστής 

διαφυγής, κατασκευάζεται το Διάγραμμα 5, του φυσικού λογαρίθμου των εντάσεων σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Από την κλίση της ευθείας, προκύπτει ο συντελεστής 

διαφυγής kesc. Στον άξονα y συμπεριλαμβάνεται το σφάλμα στη μέτρηση της έντασης, 

που προκύπτει από τη σχέση: 

 

{[𝑑 [ln(
𝐼0

𝐼𝑡
)]}

2

= {
[𝜗 [ln(

𝐼0

𝐼𝑡
)]

𝜗(𝐼0)
}

2

[𝑑(𝐼0)]2 + {
[𝜗 [ln(

𝐼0

𝐼𝑡
)]

𝜗(𝐼𝑡)
}

2

[𝑑(𝐼𝑡0)]2 
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Όπου: 

d(I0) = d (It) = 0.5 % το τυχαίο σφάλμα της μετρούμενης έντασης. Η τιμή του 

συντελεστή που προέκυψε αντιστοιχεί σε kesc = 1.0145 ± 0.0046 s-1. 

 

 

 

Διάγραμμα 5 : Διάγραμμα γραμμικής προσαρμογής του φυσικού λογαρίθμου του 

λόγου των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο για το SO2 σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ 

και πίεση P=4.9 Torr. Τα error bars στον άξονα y προκύπτουν από τη διάδοση του 

τυχαίου σφάλματος 0.5% της μετρούμενης έντασης στο φυσικό λογάριθμο. Η τιμή του 
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συντελεστή διαφυγής που προκύπτει ισούται με kesc = 1.0145 ± 0.0046 s-1 και 

συμπεριλαμβάνει το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης της έντασης. 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι συντελεστές διαφυγής που προέκυψαν σε 

θερμοκρασία 296 Κ για διαφορετικές πιέσεις, προκειμένου να εξεταστεί η 

επαναληψιμότητα των μετρήσεων. 

Σε πίεση P=3 Torr και θερμοκρασία Τ = 296 Κ : 

 

Διάγραμμα 6 : Διάγραμμα γραμμικής προσαρμογής του φυσικού λογαρίθμου του 

λόγου των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο για το SO2 σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ 

και πίεση P=3 Torr. Τα error bars στον άξονα y προκύπτουν από τη διάδοση του 

τυχαίου σφάλματος 0.5% της μετρούμενης έντασης στο φυσικό λογάριθμο. Η τιμή του 

συντελεστή διαφυγής που προκύπτει ισούται με kesc = 1.053 ± 0.012 s-1 και 

συμπεριλαμβάνει το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης της έντασης. 
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Διάγραμμα 7 : Διάγραμμα γραμμικής προσαρμογής του φυσικού λογαρίθμου του 

λόγου των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο για το SO2 σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ 

και πίεση P=6.2 Torr. Τα error bars στον άξονα y προκύπτουν από τη διάδοση του 

τυχαίου σφάλματος 0.5% της μετρούμενης έντασης στο φυσικό λογάριθμο. Η τιμή του 

συντελεστή διαφυγής που προκύπτει ισούται με kesc = 1.053 ± 0.012 s-1 και 

συμπεριλαμβάνει το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης της έντασης. 
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Διάγραμμα 8 : Διάγραμμα γραμμικής προσαρμογής του φυσικού λογαρίθμου του 

λόγου των εντάσεων σε συνάρτηση με το χρόνο για το SO2 σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ 

και πίεση P=8 Torr. Τα error bars στον άξονα y προκύπτουν από τη διάδοση του 

τυχαίου σφάλματος 0.5% της μετρούμενης έντασης στο φυσικό λογάριθμο. Η τιμή του 

συντελεστή διαφυγής που προκύπτει ισούται με kesc = 1.126 ± 0.008 s-1 και 

συμπεριλαμβάνει το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης της έντασης. 

Παρατηρείται ότι ο συντελεστής διαφυγής δεν επηρεάζεται από την πίεση του ρέοντος 

αερίου, καθώς στην ίδια θερμοκρασία οι τιμές που προκύπτουν είναι παρόμοιες. 

Στον πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα προσδιορισμού του 

συντελεστή διαφυγής για τη θερμοκρασία των 296 Κ. 
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων για το συντελεστή kesc σε 

τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες και πιέσεις. 

T(K) Pb (Torr) kesc ±2σ (s-1) 

296 3.0 1.053  ± 0.012 

296 4.9 1.01 ± 0.01 

296 6.2 1.053 ± 0.012 

296 8.0 1.129 ± 0.012 

 

Από το συγκεντρωτικό Πίνακα 1 παρατηρείται ότι στους Τ=296 Κ για τις πιέσεις 3, 6.2 

και  8 Torr οι τιμές του kesc είναι επαναλήψιμες, που σημαίνει ότι όντως δεν εξαρτάται 

από την πίεση και τα δεδομένα εμφανίζουν την αναμενόμενη γραμμικότητα. Αφού 

μετρήθηκε  στους 296, από την έκφραση kesc = Aesc ×(T/Μ)1/2  προκύπτει για όλες τις 

άλλες  θερμοκρασίες, όπου Τ= η θερμοκρασία σε Κ, Μ= η μάζα του αντιδρώντος 

μορίου. 

 

Από την έκφραση kesc = Aesc ×(T/Μ)1/2  προκύπτει ότι: 

Aesc= 3.917, επομένως: 

 Στους 263 Κ το kesc = 0.9925 s-1 

 Στους 248 Κ το kesc = 0.9638 s-1 

 Στους 233 Κ το το kesc = 0.9342 s-1 

 

4.3.Βαθμονόμηση Έντασης- Ροής 

 

Για τη βαθμονόμηση έντασης-ροής, πραγματοποιείται πείραμα ροής, κατά το οποίο, 

εκτός από την πίεση, λαμβάνεται και το σήμα εξόδου του επιλογέα ενισχυτή, ο οποίος 

βρίσκεται συνδεδεμένος σε διαφορετικό κανάλι της κάρτας πρόσκτησης δεδομένων. 

Εφόσον προσδιοριστούν οι παράμετροι ροής του αντιδρώντος μορίου, κατασκευάζεται 

διάγραμμα της μετρούμενης έντασης σε συνάρτηση της ροής.  
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Για το πείραμα βαθμονόμησης χρησιμοποιήθηκε αέριο SO2 καθαρότητας 99.5 % και 

οπή διαφυγής d=5 mm και όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα, τα δύο μεγέθη 

εξαρτώνται γραμμικά. Στον άξονα y του διαγράμματος, συμπεριλαμβάνεται το τυχαίο 

σφάλμα 0.5%, που αφορά στη μέτρηση της έντασης. Τα δύο μεγέθη είναι ευθέως 

ανάλογα: 

 

𝛪𝛭 = 𝛼𝛭𝐹𝑀 

Όπου: 

𝛼𝛭: ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής, που προκύπτει από την κλίση του 

διαγράμματος της έντασης συναρτήσει της ροής. 

Για θερμοκρασία 296 Κ και πιέσεις από 6.6 έως 2.2 Torr προέκυψε το Διάγραμμα 9: 

 

 

Διάγραμμα 9 : Γραφική παράσταση πειράματος βαθμονόμησης έντασης-ροής για το 

αέριο SO2 με οπή διαμετρήματος d = 5mm, στο οποίο η συλλογή και η επεξεργασία 

των δεδομένων έχει γίνει ψηφιακά. Tο κάθε error bar που απεικονίζεται για τον άξονα 
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του y, αφορά το τυχαίο σφάλμα 0.5% της μετρούμενης έντασης, ενώ το κάθε error bar 

του άξονα x, αφορά τη συνολική αβεβαιότητα κατά τη μέτρηση της ροής, η οποία 

αντιστοιχεί σε 3%. Ο συντελεστής βαθμονόμησης που προκύπτει από τη γραμμική 

προσαρμογή των σημείων ισούται με αΜ  = (1.8278 ± 0.0085) x 10-16 molecule-1 s.  

Για θερμοκρασία 263 Κ και πιέσεις από 4.0 έως 1.5 Torr προέκυψε το Διάγραμμα 10: 

 

 

Διάγραμμα 10 : Γραφική παράσταση πειράματος βαθμονόμησης έντασης-ροής για το 

αέριο SO2 με οπή διαμετρήματος d = 5mm, στο οποίο η συλλογή και η επεξεργασία 

των δεδομένων έχει γίνει ψηφιακά. Tο κάθε error bar που απεικονίζεται για τον άξονα 

του y, αφορά το τυχαίο σφάλμα 0.5% της μετρούμενης έντασης, ενώ το κάθε error bar 

του άξονα x, αφορά τη συνολική αβεβαιότητα κατά τη μέτρηση της ροής, η οποία 
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αντιστοιχεί σε 3%. Ο συντελεστής βαθμονόμησης που προκύπτει από τη γραμμική 

προσαρμογή των σημείων ισούται με αΜ  = (1.6823 ± 0.0605) x 10-16 molecule-1 s.  

Στη συνέχεια, αφού προσδιορίστηκε ο συντελεστής βαθμονόμησης και o συντελεστής 

διαφυγής kesc, προκύπτει η άμεση συσχέτιση της στάσιμης συγκέντρωσης των 

αντιδρόντων με το 𝛼𝛭 :  

 

[𝛭]𝑆𝑆 =
𝐼𝑀

𝑆𝑆

𝑎𝑀𝑉𝑅𝑘𝑒𝑠𝑐
𝑀

 

 

Στους 296 Κ : 

 P= 3 Torr 

[𝛭]𝑆𝑆= 4.58 x 10 12 (molecule x cm-3) 

 P=6.2 Torr  

[𝛭]𝑆𝑆= 4.66 x 10 12 (molecule x cm-3) 

 P=8 Torr  

[𝛭]𝑆𝑆= 6.92 x 10 12 (molecule x cm-3) 

 

4.4.Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραμέτρων Ετερογενούς Αλληλεπίδρασης  

 SO2 – Σκόνης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Πειραματικό Μέρος, ο συντελεστής αρχικής 

κατακράτησης προσδιορίζεται πειραματικά βάσει της έκφρασης : 

 

γ0
SO2 =

4VR  kesc
SO2

u̅As

(I0 − Ir)

Ir
 

 



46 
 

όπου I0 η τιμή της έντασης πριν την έκθεση στη σκόνη και Ir η ελάχιστη τιμή της 

έντασης μετά την έκθεση της σκόνης στο αέριο, u η μέση ταχύτητα των μορίων και 

Asτο εμβαδόν της επιφάνειας της σκόνης που ισούται με 12.56 cm3. 

Αναμένεται ότι με τη μείωση της θερμοκρασίας ο συντελεστής αρχικής 

κατακράτησης γ0
SO2 θα αυξάνεται, καθώς τα μόρια έχουν χαμηλότερο ενεργειακό 

περιεχόμενο, επομένως η προσρόφηση συμβαίνει αποτελεσματικότερα και η 

εκρόφηση πιο αργά.  

Παράλληλα,  η προσρόφηση σε επαναλαμβανόμενα πειράματα αναμένεται να είναι 

πολύ λιγότερη, καθώς έχουν ήδη προσροφηθεί μόρια αερίου και αυτό 

επιβεβαιώνεται πειραματικά, από το γεγονός ότι σε ίδιες πειραματικές συνθήκες, 

δεν υπάρχει αναπαραγωγισιμότητα στις τιμές των μεγεθών που προσδιορίζονται. 

Επομένως, χρειάζεται αποτελεσματική απομάκρυνση του SO2 που έχει 

προσροφηθεί από προηγούμενα πειράματα, πριν από κάθε πείραμα, προκειμένου 

να προσδιοριστεί η ικανότητα της επιφάνειας της σκόνης να αλληλεπιδρά με τον 

εκάστοτε ρύπο, ετερογενώς. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρατηρείται ότι η ένταση του SO2  μειώνεται 

γρήγορα στην αρχή, καθώς σε μικρούς χρόνους η κυρίαρχη διαδικασία είναι η 

προσρόφηση του SO2 στη σχετικά καθαρή επιφάνεια σκόνης(<10 % επικάλυψη). 

Έπειτα, υπάρχει συναγωνισμός προσρόφησης-εκρόφησης, με αποτέλεσμα το σήμα 

να επανέρχεται, μέχρι να κορεστεί η σκόνη και ακολούθως το σήμα της έντασης 

σταθεροποιείται φτάνοντας σε μία στάσιμη κατάσταση μεταξύ παροχής μορίων, 

προσρόφησης στην επιφάνεια, εκρόφησης και διαφυγής από τον αντιδραστήρα. 

Για τον προσδιορισμό του γ0
SO2, κατασκευάστηκαν διαγράμματα του σήματος της 

έντασης συναρτήσει του χρόνου, όπως έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο 

Πειραματικό Μέρος. Προκειμένου να διαπιστωθεί η εξάρτηση του γ0
SO2 από την 

πίεση και τη θερμοκρασία, διεξήχθησαν πειράματα σε θερμοκρασίες 233-296 Κ 

και σε ένα εύρος πιέσεων 3-8 Torr. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

 



47 
 

 

Διάγραμμα 11 : Καταγραφή σήματος έντασης σε θερμοκρασία Τ=296 Κ και πίεση 

P=3 Torr. Παρατηρείται προσρόφηση, διότι η σκόνη εκκενώθηκε για πολλή ώρα, 

έως ότου απομακρυνθούν όλα τα μόρια που είχαν προσροφηθεί πάνω στην 

επιφάνεια. Ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης που προσδιορίστηκε ισούται με 

γ0= 3.13 x 10-4. 

Στο Διάγραμμα 11, φαίνεται ότι το SO2 προσροφάται στη σκόνη σε θερμοκρασία 

δωματίου, αλλά το σήμα δεν επανέρχεται στην αρχική του τιμή στάσιμης 

κατάστασης, γεγονός που δηλώνει ότι κατακρατάται στο εσωτερικό της σκόνης 

υποδηλώνοντας διάχυση, πολυστρωματική προσρόφηση ή χημειορρόφηση. 

Για θερμοκρασία Τ= 296 Κ και πίεση P=6.2 Torr προέκυψε το παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 12 : Καταγραφή σήματος έντασης σε θερμοκρασία Τ=296 Κ και πίεση 

P=6.2 Torr. Παρατηρείται προσρόφηση και ο  συντελεστής αρχικής κατακράτησης που 

προσδιορίστηκε ισούται με γ0= 5.38 x 10-4. Η επιφάνεια της σκόνης έχει κορεστεί από 

τα συνεχόμενα πειράματα. 

Αντίστοιχα σε 6.2 Torr SO2 παρατηρήθηκε παρόμοια συμπεριφορά, αλλά με το 

φαινόμενο προσρόφησης να συμβαίνει εντονότερα, όπως φαίνεται από τον συντελεστή 

αρχικής κατακράτησης που παρουσιάζεται ακολούθως. 

Για θερμοκρασία Τ= 296 Κ και πίεση P=8 Torr προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα:  



49 
 

 

Διάγραμμα 13 : Καταγραφή σήματος έντασης σε θερμοκρασία Τ=296 Κ και πίεση 

P=8 Torr. Παρατηρείται προσρόφηση και ο  συντελεστής αρχικής κατακράτησης που 

προσδιορίστηκε ισούται με γ0= 8.55 x 10-4. 

Από τα διαγράμματα 12 και 13 συμπεραίνεται ότι σε θερμοκρασία δωματίου 

παρατηρείται προσρόφηση ακόμα και σε πιο μεγάλες πιέσεις του αερίου. Στο 

Διάγραμμα 13, παρατηρείται προσρόφηση, αλλά πολύ λιγότερη σε σύγκριση με το 

διάγραμμα 12, λόγω των συνεχόμενων πειραμάτων, που λόγω των οποίων έχει 

κορεστεί η επιφάνεια. Παρατηρείται ότι ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης 

αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης. Επίσης φαίνεται ότι σταδιακά το σήμα μειώνεται, 

καθώς σε μεγάλες σχετικά πιέσεις είναι δύσκολο να διατηρηθεί η πίεση στον χώρο 

παροχής σταθερή και σταδιακά μειώνεται. 

 

Για θερμοκρασία 248 Κ και πίεση P= 3 Torr προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 14 : Καταγραφή σήματος έντασης σε θερμοκρασία Τ=248 Κ και πίεση 

P=3 Torr. Παρατηρείται προσρόφηση και ο  συντελεστής αρχικής κατακράτησης που 

προσδιορίστηκε ισούται με γ0= 6.30 x 10-4. 

 

 

Στον πίνακα 2 παρατίθεται το σύνολο των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας 

καθώς επίσης ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης και η εξάρτησή του από τη 

θερμοκρασία:  

T(K) P(Torr) kesc(s-1) γ0 (10-4) 

296 3 1.053 3.13 

296 6.2 1.053 5.38 

296 8 1.126 8.55 

248 3 0.9638 6.30 

Πίνακας 2 : Περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν 

για τον προσδιορισμό του γ0. 



51 
 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 2, συμπεραίνεται ότι: 

 Στους 296 Κ, όσο αυξάνεται η πίεση αυξάνεται και ο συντελεστής αρχικής 

κατακράτησης, φτάνοντας σε ένα πλατό για μεγάλες συγκεντρώσεις SO2 

(Διάγραμμα 15). 

 Στους 248 Κ παρατηρήθηκε προσρόφηση για πίεση 3 Torr και σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη πίεση στο χώρο παροχής του SO2, στους 296 Κ το φαινόμενο 

της προσρόφησης είναι περίπου τρεις φορές εντονότερο, όπως αναμένεται 

καθώς το κινητικό ενεργειακό περιεχόμενο του SO2 μειώνεται και η 

προσρόφηση συμβαίνει αποτελεσματικότερα.  

Τέλος, κατασκευάστηκε διάγραμμα γ συναρτήσει της συγκέντρωσης στάσιμης 

κατάστασης των μορίων στον αντιδραστήρα για τη θερμοκρασία δωματίου. 

Διάγραμμα 15 : Γραφική παράσταση συντελεστή αρχικής κατακράτησης σε 

συνάρτηση με τη στάσιμη συγκέντρωση των μορίων μέσα στον αντιδραστήρα. 
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Από το διάγραμμα 15, παρατηρείται ότι το γ0 αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης 

και όπως είναι αναμενόμενο, προσεγγίζει ένα πλατό σε μεγάλες πιέσεις. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός, ότι ο συντελεστής αρχικής κατακράτησης, ως μέτρο της ισχύος 

της αλληλεπίδρασης του αέριου με την επιφάνεια, απαιτεί για τη μέτρησή του να μην 

παρεμποδίζεται το φαινόμενο της προσρόφησης από αλληλεπιδράσεις με άλλα ήδη 

προσροφημένα μόρια. Αυτό συμβαίνει για μικρή επικάλυψη της επιφάνειας, όπου κατά 

την προσρόφηση καταγράφεται αμιγώς η αλληλεπίδραση αερίου-επιφάνειας και για 

μικρές επικαλύψεις (< 5%), δηλαδή για μικρές συγκεντρώσεις αέριας φάσης  

παρατηρείται γραμμική συσχέτιση του γ και της συγκέντρωσης αέριας φάσης. Για το 

λόγο αυτό, διεξήχθη πείραμα σε μία χαμηλή θερμοκρασία Τ=248 Κ, σε συνθήκες του 

αερίου που υπάρχει γραμμικότητα και προσδιορίστηκε η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή κατακράτησης, γ και από την τιμή στο πλατό ο συντελεστής αρχικής 

κατακράτησης, γ0 = 8.55 ×10-4, που δηλώνει μία σχετικά ασθενή αλλά μετρήσιμη και 

σημαίνουσας βαρύτητας για τις ατμοσφαιρικές διεργασίες, αλληλεπίδραση. 
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5.Σύνοψη – Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η ετερογενής αλληλεπίδραση του αερίου 

SO2 με επιφάνεια ερημικής σκόνης, από τη Σαουδική Αραβία. Προσδιορίστηκε ο 

συντελεστής αρχικής κατακράτησης γ0 σε θερμοκρασίες που περιγράφουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό το εύρος των θερμοκρασιών που συναντώται στην Τροπόσφαιρα 

και εκτείνονται σχεδόν μέχρι την Τροπόπαυση. Επιπλέον, προσδιορίστηκε η 

συγκέντρωση των αντιδρώντων μορίων στη στάσιμη κατάσταση, καθώς και ο 

συντελεστής διαφυγής των μορίων από τον αντιδραστήρα, που αποτελεί 

συναγωνιστική διαδικασία της προσρόφησης για το σύστημα VLPR. Παράλληλα, 

διερευνήθηκε ο μηχανισμός της ετερογενούς αλληλεπίδρασης του διοξειδίου του θείου 

με τα σωματίδια της σκόνης, η οποία είναι πλούσια σε Fe (III). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι το SO2 προσροφάται έντονα στα 

σωματίδια της σκόνης, σε σχετικά μεγάλες πιέσεις, με το μέτρο της συγγένειας του 

συγκεκριμένου οξέος να είναι γ (296 Κ)= (3.13 × 10-4) για τη σκόνη Β-49, σε πίεση 3 

Torr. Με την αύξηση της πίεσης, δηλαδή της συγκέντρωσης των μορίων στην αέρια 

φάση του αντιδραστήρα, σε θερμοκρασία δωματίου, παρατηρήθηκε αύξηση του γ, με 

την τιμή του συντελεστή αρχικής κατακράτησης που προσδιορίζεται στο όριο που 

παρατηρείται πλατό, να είναι γ0 =8.55 ×10-4. Στους 248 Κ μετρήθηκε εντονότερη 

προσρόφηση για αντίστοιχη συγκέντρωση με τη μικρότερη που μετρήθηκε στους 296 

Κ με το συντελεστή κατακράτησης να αυξάνει ~3 φορές. Το συγκεκριμένο γεγονός 

είναι συνεπές με την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προσρόφησης, καθώς 

εφόσον μειώνεται το ενεργειακό περιεχόμενο των αέριων μορίων, περισσότερα μόρια 

θα εμπίπτουν στο ενεργειακό κατώφλι δέσμευσης στην επιφάνεια επιφάνεια και οι  

διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων στην αέρια φάση και επιφανείας θα 

επαρκούν για να συγκρατηθούν τα μόρια. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις αερίου, όμως, η 

παρεμπόδιση των μορίων γίνεται σημαντική, δεν παρατηρείται περαιτέρω 

προσρόφηση στην επιφάνεια και έτσι τα μόρια καταλήγουν σύντομα σε μία στάσιμη 

κατάσταση.  

Όσον αφορά στο μηχανισμό της διεργασίας, εκτός από φυσιορρόφηση, μέσω 

διευθέτησης των μορίων SO2  στη σκόνη, φαίνεται ότι το SO2 χημειορροφάται, εν 

μέρει, καθώς το σήμα δεν επανέρχεται πάντα, ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες, 

στην αρχική στάσιμη κατάσταση και συγχρόνως για τη διασφάλιση επαναληψιμότητας 
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των μετρήσεων απαιτείτο πολύωρη, ήπια θέρμανση με σύγχρονη εκκένωση της 

επιφάνειας. Το τελευταίο γεγονός δηλώνει την απάιτηση για προσφορά ενέργειας, 

προκειμένου να εκροφηθεί το προσροφημένο SO2 και συνακόλουθα την ισχυρή 

δέσμευσή του με τη σύναψη, πέρα από φυσικών, χημικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

αερίου και επιφανείας . Η σπουδαιότητα αυτής της παρατήρησης, έγκειται στο γεγονός 

ότι η επίδραση της προσρόφησης εξαρτάται από το υψόμετρο (θερμοκρασία) της 

εκάστοτε περιοχής και τη σχετική αφθονία του SO2 σε αυτή. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί, ότι το SO2, παρά τη σχετικά μικρή του αφθονία στην 

ατμόσφαιρα, δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο  στη μεταβολή της οξύτητας 

των αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης και να επιδράσει στο φαινόμενο της όξινης 

βροχής, καθώς επίσης, τη  διαλυτότητα των μετάλλων που περιέχονται σε σωματίδια 

ορυκτής σκόνης, στους Ωκεανούς (αλκαλικό pH) και να καταδείξει τον σημαίνοντα 

ρόλο της ανθρωπογενούς επίδρασης στο φαινόμενο του ευτροφισμού. 

 


