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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολήθηκε με ατμοσφαιρικά δείγματα 

ΡΜ10, από την περιοχή της Κύπρου, που συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου και 

αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Στην παρούσα διατριβή, θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις 

για τον προσδιορισμό των μεταλλικών στοιχείων. Στόχος αυτής της μελέτης, 

παράλληλα με τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων, είναι η χωρική και χρονική 

κατανομή τους, ο εντοπισμός των πηγών προέλευσης των μεταλλικών στοιχείων 

καθώς και των διεργασιών που διέπουν την παρουσία τους.   

Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε φίλτρα quartz, επί 24-ώρου βάσεως κατά τη 

διάρκεια ενός χρόνου (Ιανουάριος 2013 – Δεκέμβριος 2013), από τρεις διαφορετικές 

περιοχές της Κύπρου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Πρόκειται για την Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, η οποία αποτελεί περιοχή υποβάθρου. Tη 

Λευκωσία η οποία αποτελεί αστική περιοχή, με το σταθμό να βρίσκεται στο κέντρο 

της πόλης, με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση και τη Λεμεσό, μια προαστιακή 

κατοικημένη περιοχή στη νότια Κύπρο. Η επιλογή των περιοχών αυτών, έγινε με 

σκοπό να προσδιοριστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των 

διάφορων χημικών ειδών.  

Στην παρούσα εργασία, αναλύθηκαν τα εξής 13 μεταλλικά στοιχεία Αs, Cd, 

Pb, Ni, Cr, Ca, Fe, Cu, Al, Co, V, Mn και Zn, με την τεχνική της φασματομετρίας 

οπτικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES, Inductively 

coupled optical emission spectrometry) ύστερα από χώνευση των δειγμάτων με 

σύστημα φούρνου μικροκυμάτων σε προκαθορισμένο πρόγραμμα. 

Η εποχικότητα της σωματιδιακής μάζας, όπως και οι συγκεντρώσεις των 

μετάλλων αποτελούν αποτέλεσμα συνδυασμού μετεωρολογικών συνθηκών, 

μεταφοράς σκόνης και άλλων φαινομένων μακράς εμβέλειας (long range transport), 

όπως επίσης και των πηγών εκπομπής και της έντασης αυτών των εκπομπών. Στο 

σταθμό της Λευκωσίας οι τιμές των συγκεντρώσεων της σωματιδιακής μάζας, 

ξεπερνούν κατά πολύ το όριο των 40μg m-3 που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ενώ για τις άλλες 2 περιοχές Αγία Μαρίνα και Λεμεσό, τα επίπεδα της 

σωματιδιακής ύλης, είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(PM10< 40μg m-3). Από τα αποτελέσματα της διαφοράς της σωματιδιακής μάζας των 

δύο μεγάλων πόλεων και της περιοχής υποβάθρου (Αγία Μαρίνα), γίνεται εμφανής η 

σημαντική επίδραση των τοπικών πηγών. Η τοπική σωματιδιακή μάζα ανέρχεται 

μέχρι και το ποσοστό του 60% και 48% της ολικής μάζας για τη Λευκωσία και τη 

Λεμεσό αντίστοιχα.  

Όπως παρατηρούμε από την εποχική διακύμανση της μάζας, οι τάσεις στη 

μεταβολή της μάζας είναι παρόμοιες και για τις τρεις περιοχές με εμφανώς αυξητικές 

τάσεις κατά τους χειμερινούς μήνες μέχρι και την άνοιξη. Τα μέγιστα κυρίως την 

άνοιξη, προκαλούνται από επεισόδια μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα προς την 

ανατολική Μεσόγειο. Η μεταφερόμενη σκόνη, επηρεάζει σχεδόν όλο το νησί και 

παρατηρείται και στους τρεις σταθμούς δειγματοληψίας, την ίδια χρονική στιγμή. Η 

επίδραση της σκόνης οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό για τις υπερβάσεις των ορίων της 

ΕΕ και κυρίως για τη Λευκωσία. Θεωρώντας τη σκόνη που υπολογίζουμε για την Αγία 

Μαρίνα ως “περιοχική” σκόνη (regional), καταλήγουμε στην “τοπική” σκόνη για 

Λευκωσία και Λεμεσό. Έτσι λοιπόν, από τις ημερήσιες διακυμάνσεις της σκόνης, 

ξεχωρίζουν κάποια μέγιστα και για τις τρεις περιοχές που αντιπροσωπεύουν επεισόδια 
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μεταφοράς σκόνης από την Αφρική ή τη Μέση Ανατολή, όπως επιβεβαίωσε και η 

μελέτη των ρετροπορειών των αερίων τους μαζών. Η τοπική σκόνη, η οποία 

περιλαμβάνει αποκλειστικά τοπικές επιδράσεις, όπως η σκόνη από το έδαφος και η 

κίνηση των οχημάτων που προκαλεί επαναιώρηση των σωματιδίων του εδάφους, 

φθάνει σε επίπεδα του 39% για Λευκωσία και 17% για Λεμεσό. Τα επίπεδα αυτά είναι 

πιο αυξημένα κατά τους χειμερινούς μήνες για τη Λευκωσία, λόγω της αυξημένης 

κίνησης, ενώ για τη Λεμεσό τα επίπεδα είναι συνήθως σταθερά.  

Παρατηρώντας τις συγκεντρώσεις για το Αl και στις 3 περιοχές 

δειγματοληψίας διαπιστώνουμε ότι οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα 

και αυτό συμφωνεί με την πηγή προέλευσης του, που είναι το έδαφος. Από την άλλη 

τα μέταλλα Fe και Mn που έχουν ως κύρια πηγή τους το έδαφος παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό από την Αγία Μαρίνα. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα μέταλλα αυτά έχουν διπλή φύση, δηλαδή έχουν και ανθρωπογενείς 

πηγές προέλευσης όπως η επαναιώρηση από το έδαφος λόγω της κίνησης των 

οχημάτων, γι αυτό το λόγο στην περιοχή υποβάθρου Αγία Μαρίνα είναι πιο χαμηλές 

οι συγκεντρώσεις αφού είναι  περιοχή απαλλαγμένη από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. Όσον αφορά τα μέταλλα Νi, V οι συγκεντρώσεις τους και στις 3 

περιοχές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούνται 

προϊόντα της καύσης πετρελαίου. Τέλος, ο Cu παρουσιάζει συγκεντρώσεις πολύ πιο 

υψηλές στην Λευκωσία απ’ ότι στις άλλες 2 περιοχές και αυτό οφείλεται στην πηγή 

προέλευσης του που είναι η κίνηση των οχημάτων, αναμενόμενο αφου η Λευκωσία 

είναι περιοχή με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση. 

Για να προσδιοριστεί η πηγή προέλευσης των μεταλλικών στοιχείων, 

χρησιμοποιήθηκε ο Συντελεστής Εμπλουτισμού (Enrichment Factor, EF). Και στις 3 

περιοχές παρατηρούμε ότι τα στοιχεία Fe, Mn και Ca έχουν τιμή συντελεστή 

εμπλουτισμού ΕF κοντά στο 3 συνεπώς έχουν κατεξοχή εδαφική προέλευση. Στην 

περιοχή υποβάθρου το Cr, Pb, Zn, Ni, Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη 

σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. Στην περιοχή της Λευκωσίας  το Cr, 

Νi και Pb οι τιμές είναι <10 αλλά κοντά στο 10 άρα δεν είναι εξολοκλήρου 

ανθρωπογενούς προέλευσης. Όσο για το  Zn, Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη 

σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. Και τέλος στην περιοχή της Λεμεσού 

το Cr, Pb, Ζn οι τιμές είναι <10 αλλά κοντά στο 10 άρα δεν είναι εξολοκλήρου 

ανθρωπογενούς προέλευσης. Όσο για το Cu, Ni και το  Cd είναι >10 που υποδηλώνει 

τη σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. 

Τέλος εφαρμόστηκε και μια πολύ-μεταβλητή στατιστική μέθοδος, που 

συσχετίζει τις συγκεντρώσεις των μετάλλων με διάφορους παράγοντες (PCA), βάση 

της οποίας καταλήξαμε πως το 2013 στην Αγία Μαρίνα είχαμε τις πηγές: έδαφος, 

θάλασσα, μεταφορά από μακρινές αποστάσεις, καύσεις ορυκτών καυσίμων, 

κυκλοφορία και επαναιώρηση σκόνης. Στη Λεμεσό: έδαφος, θάλασσα, καύσεις 

ορυκτών καυσίμων, μεταφορά από μακρινές αποστάσεις, επαναιώρηση σκόνης και 

δευτερογενείς διεργασίες. Tέλος, στην Λευκωσία: έδαφος, θάλασσα, κυκλοφορία, 

μεταφορά από μακρινές αποστάσεις, καύσεις ορυκτών καυσίμων και δευτερογενείς 

διεργασίες. 

Συμπερασματικά οι κύριες πηγές στην ατμόσφαιρα της Κύπρου, αποτελούν οι 

καύσεις ορυκτών καυσίμων (ανθρωπογενής επίδραση), η μεταφορά από μακρινές 

αποστάσεις, η θαλάσσια επίδραση και το έδαφος. 
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ABSTRACT 

The current dissertation had dealt with atmospheric samples PM10, over the region of 

Cyprus which were collected by the Department of Labour Inspection, of the Ministry 

of Labour and Social Insurance of Cyprus and analyzed in the Environmental 

Chemical Processes Laboratory of the University of Crete. Atmospheric samples were 

lined up for analysis of metals, ions as well as organic and elemental carbon, for 

evaluation of the chemical composition of aerosols. 

The present treatise will only demonstrate the analysis of the results of metal’s 

identification. The aim of the specific study parallel to the determination of 

concentrations, spatial and temporal allocation, the delineation of metal’s source of 

origin, as well as the process governing their presence and most importantly their  

Atmospheric samples were collected on quartz filters from January 2013 till December 

2013, from three different monitored areas Cyprus, which represent different 

environments. More specifically, Agia Marina Xyliatou a natural background site, 

Nicosia, an urban site where the station is in the centre of the city in close vicinity to 

traffic congestion and lastly Limassol, a suburban site in Southern Cyprus. The 

selection of the three specific areas was made in order to identify and determine the 

factors that influence the chemical species’ concentrations. 

The current study analyzed 13 metal elements. More specifically Αs, Cd, Pb, Ni, Cr, 

Ca, Fe, Cu, Al, Co, V, Mn and Zn. Filters were subjected to digestion with 

concentrated nitric acid under controlled conditions (Berghof Microwave System-2) 

and were analysed via Inductively coupled optical emission spectrometry (ICP-OES). 

The seasonality of particulate mass, as well as metal’s concentrations can be specified 

as a result of weather conditions, dust transfer and the effect of long range transport as 

well as emission sources and intensity of these emissions. 

Ιn Nicosia particulate matter concentration exceed by far the limit of 40μg m-3 set by 

the European Union. In contrast, in the other two areas Agia Marina and Limassol, 

particulate matter levels were within the limits (PM10<40μg m-3). From the results of 

the difference in particulate mass of the two major cities and the unnatural background 

site (Agia Marina Xyliatou), it becomes evident the significant influence of local 
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sources. The local particulate mass amounts up to a percentage of 60% and 48% of the 

total mass for Nicosia and Limassol respectively. 

As observed by the seasonal variation of the mass, trends in the change of mass is 

similar for all three areas to markedly increasing trend during the winter months until 

spring. Maximum main spring, caused by dust resuspension from the Sahara to the 

eastern Mediterranean Sea. Transferred dust affects almost the entire island and can be 

observed for all of the three sampling stations at the same time. The effect of dust is 

due to a large percentage of exceedances of EU thresholds, especially for Nicosia. 

Considering the dust count for Agia Marina Xyliatou as "regional’’ dust, we conclude 

at the "local" dust for Nicosia and Limassol. So, from the daily fluctuations of dust, 

some maximums for all three areas represent dust resuspension from Africa or the 

Middle East, as confirmed by the study of the direction of air masses. The local dust 

which contains only local effects, such as dust from the ground and the movement of 

the vehicle which causes resuspension of soil particles, reach a level of 39% for 

Nicosia and 17% for Limassol. The specific levels are more elevated during the winter 

months for Nicosia, due to increased traffic, while Limassol levels are usually stable. 

Observing concentrations for Al for all three sampling areas we determine that the 

concentrations are at the same level and this is consistent with the source of origin, 

which is the crustal. 

 

On the other hand, Fe and Mn metals as their main source of crustal, have higher 

concentrations in Nicosia and Limassol Agia Marina. This is because these metals 

have a dual nature, and they have anthropogenic sources of origins like the 

resuspension from crustal due to vehicle movement, which is the reason in the 

background site of Agia Marina the concentrations are lower since it is region free 

from anthropogenic activities. 

For the metals Ni, V, their concentrations ranging in all three areas, are at the same 

level and this is because they are considered products of oil combustion. 

Finally, Cu concentrations are much higher in Nicosia than in the other two regions 

and this is because of its source of origin which is the movement of vehicles, since 

Nicosia is an area with intense traffic. 
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To determine metal’s source of origin, Enrichment Factor (EF) used. In three areas we 

can observe that the elements Fe, Mn and Ca have enrichment factor EF value close to 

3 thus have mainly territorial origin. In the hypobaric region Cr, Pb, Zn, Ni, Cu and 

Cd are >10 indicating the important contribution of anthropogenic sources. In the area 

of Nicosia Cr, Ni and Pb values are <10 but close to 10 so it's not entirely 

anthropogenic origin. As for Zn, Cu and Cd are >10 indicating the important 

contribution of anthropogenic sources. Finally in the Limassol area Cr, Pb, Zn values 

are <10 but close to 10 so it's not entirely anthropogenic. As for Cu, Ni and Cd> 10 

indicating the important contribution of anthropogenic sources. 

Finally applied and a multi-variable statistical method, which correlates to the 

concentrations of metals with various agents (PCA), the base of which suffixes that 

2013 to Ayia Marina is affected by the following sources: crustal, sea, transport over 

long distances, oil combustion, traffic and dust resuspension. In Limassol: crustal, sea, 

oil combustion, transportation over long distances, dust resuspension and secondary 

processes. Finally, in Nicosia: crustal, sea, traffic, transportation over long distances, 

oil combustion and secondary processes. 

 Conclusively, primary sources in Cyprus’s atmosphere are oil combustion 

(anthropogenic emissions), long range transport, sea and crustal. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 

 Τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΡΜ), επίσης γνωστά ως σωματιδιακή ρύπανση, 

αποτελούνται από ένα σύνθετο μίγμα πολλών διαφορετικών ειδών σωματιδίων 

συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, της αιθάλης (άνθρακας), των μορίων θειϊκού 

άλατος, των μετάλλων και των ανόργανων αλάτων όπως το αλάτι της θάλασσας. Η 

χημική τους σύσταση καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο σχηματισμού τους και 

διαφέρει ανάλογα  με τις πηγές από τις οποίες προέρχονται. Γενικά, σε δείγματα 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων μπορούν να ανιχνευτούν πάνω από 40 διαφορετικά 

στοιχεία (Seinfield and Pandis, 1998). Σ' αυτή την κατηγορία οι δύο κυριότεροι ρύποι, 

οι οποίοι είναι σημαντικής ανησυχίας είναι τα «ΡΜ10» και «ΡΜ2.5». Τα ΡΜ10 είναι 

σωματίδια λιγότερο από 10 μικρόμετρα στη διάμετρο (περίπου ένα-έβδομο το πλάτος 

ενός σκέλους της ανθρώπινης τρίχας). Τα ΡΜ2.5 είναι ακόμη μικρότερα - μετρώντας 

2,5 μικρόμετρα ή λιγότερα. Αυτά τα σωματίδια είναι τόσο μικρά που μπορούν να 

συναρμοσθούν στον ανθρώπινο ιστό των πνευμόνων, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας 

τις αναπνευστικές ασθένειες και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. (European Pollutant 

Emission Register, hosted by the European Environment Agency). 

 

 Tα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

μεταβολή του κλίματος, είτε σε τοπική είτε σε παγκόσμια κλίμακα, στις 

ατμοσφαιρικές διεργασίες, στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων καθώς και 

στην ανθρώπινη υγεία. 

 

 
Σχήμα 1.1 Επιπτώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων σε παγκόσμιες διεργασίες και στην 

υγεία. 
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1.2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.2.1 Πηγές Μεταλλικών Στοιχείων  

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι δυνατό να  περιλαμβάνουν αρκετά μεταλλικά 

στοιχεία. Τα μεταλλικά  αυτά στοιχεία, βρίσκονται και στις δύο κατανομές μεγέθους 

των αιωρούμενων σωματιδίων (coarse ή αλλιώς αδρά και fine ή αλλιώς λεπτά) με τις 

συγκεντρώσεις τους να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή από όπου εκπέμπονται καθώς 

και σε ποιο μέγεθος αερολυμάτων απαντώνται (Xilong Wanget al., 2004). 

Χρησιμοποιούνται και ως δείκτες καθορισμού της προέλευσης ατμοσφαιρικών ρύπων 

για μια δεδομένη περιοχή. Στην ατμόσφαιρα, καταλήγουν  μέσω  ποικίλων διεργασιών 

οι οποίες είναι είτε φυσικές (διάβρωση πετρωμάτων, ηφαίστεια κ.α.) είτε 

ανθρωπογενείς (καύση πετρελαίου, καύση άνθρακα, οχήματα κ.α.). 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ετήσιες εκπομπές (φυσικές και  ανθρωπογενείς) 

ορισμένων μεταλλικών στοιχείων, (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, V και Zn). σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

Εν τούτοις οι συγκρίσεις αυτές, που αφορούν σε παγκόσμια  κλίμακα, μπορεί να 

αλλάξουν ανάλογα με τις προς μελέτη περιοχές (αστικές περιοχές, λεκάνη της 

Μεσογείου κτλ). 

 
Πίνακας 1.1  Ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές εκπομπής μεταλλικών στοιχείων (Τg yr-1) παγκοσμίως 

(Pacyna and Pacyna, 2001). 

 

Μεταλλικά 
Στοιχεία 

Ανθρωπογενείς 
Εκπομπές 

Φυσικές 
Εκπομπές 

Αναλογία 
Ανθρωπογενείς/Φυσικές 

Cd 3.0 1.3 2.3 

Cr 14.7 44.0 0.3 

Cu 25.9 28.0 0,9 

Ni 95,3 30,0 3,2 

Pb 119,3 12,0 9,9 

Sb 1,6 2,4 0,7 

V 240,0 28,0 8,6 

Zn 57,0 45,0 1,3 

 

 

1.2.1.1  Φυσικές Πηγές 

 

 Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των πηγών εκπομπής των 

αερολυμάτων έχουν οι φυσικές, σε ποσοστό 86% σύμφωνα με τις ετήσιες παγκόσμιες 

εκπομπές των σωματιδίων (σε Tg yr-1) που παρουσιάστηκαν από τους Seinfield and 

Pandis, (1998). 

Η πιο συχνή μέθοδος για τη φυσική δημιουργία των σωματιδίων είναι η διάβρωση του 

εδάφους από τον άνεμο (φυσική σκόνη). Η ορυκτή σκόνη είναι ένα από τα κύρια 

συστατικά των φυσικών πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων σε ποσοστό 48% 

(Seinfield and Pandis, 1998). 

Είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης του εδάφους και κατά συνέπεια η χημική της 

σύσταση θα είναι παρόμοια με την πηγή προέλευσης της (Usher et al ., 2003a). 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αφθονία των κυριότερων στοιχείων και τα 

οξείδια αυτών, στην επιφάνεια του φλοιού της γης.  

Το πυρίτιο, το αλουμίνιο καθώς και τα οξείδια τους, είναι αυτά που κατά κύριο λόγω 

βρίσκονται σε μεγαλύτερα ποσοστά στον στερεό φλοιό. Τα ποσοστά των υπολοίπων 

στοιχείων ποικίλουν, ανάλογα με την περιοχή από την οποία εκπέμπονται. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπομπή της σκόνης είναι η βλάστηση, η υγρασία,  

αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, ταχύτητα του ανέμου). Τα  

σωματίδια που σχηματίζονται είναι κυρίως αδρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρημοι 

είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η κύρια πηγή ορυκτής σκόνης, οι περισσότερες από τις 

οποίες, βρίσκονται στο Βόρειο ημισφαίριο. 

 
Πίνακας 1.2 Αφθονία στοιχείων και οξειδίων στο στερεό φλοιό της γης (Wedepohl, 1995). 

 

Στοιχεία Ποσοστό (%) Οξείδια Ποσοστό (%) 

Si 30.35 SiO2 61.5 

Al 7.74 Al2O3 15.1 

Fe 3.08 Fe2O3 6.3 

Ca 2.95 Cao 5.5 

Na 2.57 Na2O 3.2 

Mg 1.35 MgO 3.7 

K 2.87 K2O 2.4 

Ti 0.31 TiO2 0.7 

Mn 0.05 MnO 0.1 

 
Και τα ηφαίστεια αποτελούν σημαντική πηγή μεταλλικών στοιχείων στην 

ατμόσφαιρα.  Κατά τις εκρήξεις απελευθερώνονται, συν τοις άλλης, αδιάλυτη  στο 

νερό σκόνη (πυριτικά και μεταλλικά οξείδια). Επίσης, υπολογίζεται ότι από τις 

φυσικές πηγές,  το 50% των Cd και Hg και το 20-40 % των Al, Cr, Cu, Ni, Pb, και Sb 

εκπέμπονται από τα ηφαίστεια (Nriagu, 1988). 

Το πλήθος των πρωτογενών σωματιδίων που δημιουργούνται, είναι μεγάλου μεγέθους 

και έτσι δεν γίνεται μεταφορά ευρείας κλίμακας. Η ένταση της πηγής αυτής εκτιμάται 

δύσκολα λόγω των  μεγάλων μεταβολών μεταξύ των ετών. Τέλος, οι θάλασσες , μέσω 

της ανάδευσης του νερού από τα κύματα και τις φυσαλίδες, η καύση της βιομάζας 

(καύση δασών) και η βιογενής ύλη αποτελούν φυσικές πηγές εκπομπής. Αυτές οι 

πηγές συμμετέχουν σε πολύ μικρότερο ποσοστό εκπομπής των μεταλλικών στοιχείων, 

σε σύγκριση με την ορυκτή σκόνη και τα  ηφαίστεια. Υπολογίζεται ότι 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικά εκπεμπόμενων μεταλλικών 

στοιχείων. 

Περιοχές που επηρεάζονται κυρίως από τη μεταφορά ορυκτής σκόνης, εμφανίζουν  

υψηλές συγκεντρώσεις και συνύπαρξη με στοιχεία όπως  Al-Si-Ca-Fe,  περιοχές που 

επηρεάζονται από αέριες μάζες προερχόμενες από τον θαλάσσιο χώρο, εμφανίζουν 

υψηλές τιμές και συνδυασμό των στοιχείων Na-Cl-Mg (Viana et al., 2008) 
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1.2.1.2 Aνθρωπογενέις Πηγές 

 Πολλά μεταλλικά στοιχεία διατίθενται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι εκπομπές περιλαμβάνουν βιομηχανικά προϊόντα, 

αγροτικές διαδικασίες, ορυκτά καύσιμα καθώς και μεταλλεύματα (πίνακας 4).  

Μερικά μεταλλικά στοιχεία εξατμίζονται πλήρως ή εν μέρει από τις πρώτες ύλες κατά 

τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, την 

καύση ορυκτών καυσίμων, την αποτέφρωση των αστικών και βιομηχανικών 

αποβλήτων και των καυσαερίων. 

Τα ποσοστά των βαρέων μετάλλων που φτάνουν  στην ατμόσφαιρα λόγω των 

δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν είναι κατά πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά που 

οφείλονται στις φυσικές πηγές. 

 

Σε παγκόσμια κλίμακα η κυριότερη πηγή  εκπομπής βαρέων μετάλλων είναι η καύση 

καυσίμων (Pacyna and Pacyna, 2001). Η καύση του άνθρακα  συνεισφέρει 69% σε Cr, 

66% σε Hg, 85% σε Mn, 47% σε Sb,  89% σε Se, 89% σε Sn και 100%  Tl στην 

ατμόσφαιρα.  Η εναπόθεση του μολύβδου (Pb) οφείλεται στην  καύση της βενζίνης 

από τα οχήματα. Συνεισφέροντας μέχρι και 74% της συνολικής  εκπομπής λόγω των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Επίσης τα  Ni και V θεωρούνται προϊόντα της 

καύσης του πετρελαίου ενώ έχει παρατηρηθεί η αύξηση στις εκπομπές  των στοιχείων 

αυτών από την προηγούμενη δεκαετία (1990’s).  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση των οχημάτων που είναι υπεύθυνη για 

εκπομπές πρωτογενών σωματιδίων, τόσο στο αδρό όσο και στο λεπτό κλάσμα. 

Στοιχεία τα οποία συχνά σχετίζονται με τις  εκπομπές των οχημάτων είναι ο Cu, Zn, 

Pb, Br, Fe, Mn, Ca και το Ba(Sternbeck et al., 2002; Lough et al ., 2005; Salma and 

Maenhaut, 2006). Τα μέταλλα αυτά απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ως το 

αποτέλεσμα μηχανικών διεργασιών όπως  η φθορά των ελαστικών, των φρένων ακόμη 

και του συμπλέκτη (Lough et al., 2005; Adachi and Tainosho , 2004). 

 

Στο αστικό περιβάλλον,  η επαναιώρηση σωματιδίων, μπορεί να προκληθεί από τον  

άνεμο, την κίνηση και φθορά των οχημάτων (φρένα, ελαστικά) και την 

κατασκευαστική δραστηριότητα (Claiborn et al., 1995; Muleski et al., 1995). Μελέτες  

έχουν δείξει ότι η αστική σκόνη και ειδικότερα η σωματιδιακή ύλη που επαναιωρείται 

λόγω της ανατάραξης που προκαλείται από την κίνηση των οχημάτων αποτελεί 

σημαντική πηγή επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων με αιωρούμενα 

σωματίδια (Manoli et al., 2002; Sternbeck et al., 2002). 

Η επαναιωρούμενη αστική σκόνη έχει πολύπλοκη χημική σύσταση καθώς 

συγκεντρώνει στοιχεία από φυσικές και ανθρώπινες πηγές, όπως Cu, Zn και  Pb τα 

οποία  αποδίδονται στις εκπομπές των οχημάτων (Muleski et al., 1995; Yatin et al., 

2000;  Sternbeck et al.,2002), όπως (Swietlicki et al., 1996) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνύπαρξη των στοιχείων  C-Fe-Ba-Zn-Cu είναι δείκτης 

περιοχών με υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς επίσης και ο συνδυασμός V-

Ni-SO4
2- είναι χαρακτηριστική βιομηχανικών περιοχών και περιοχών με έντονη 

ανθρώπινη δραστηριότητα ( Vianex et al., 2008). 
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1.2.2 Συμμετοχή στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων – 

Σημασία Ατμοσφαιρικής Εναπόθεσης 

 

 

Ο ρόλος των αερολυμάτων στην κατανομή της ύλης στο χώρο είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, καθώς ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελεί το μέσο το οποίο μπορεί να 

μεταφέρει, μέσω των αιωρούμενων σωματιδίων, ύλη σε αποστάσεις ̟πολύ 

μεγαλύτερες από αυτές ̟που θα μπορούσε να διανύσει η ίδια αυτή ύλη κινούμενη μέσω 

των νερών και των εδαφών. 

Συμβάλλει στην μεταφορά χημικών ενώσεων και ιχνοστοιχείων ηπειρωτικής 

προέλευσης, σε ωκεάνιες περιοχές όπως για παράδειγμα τα Pb, Cu, Sn κ.α. (Guerzoni 

et al., 1999). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναπόθεση απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων 

όπως το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (P) και ιχνοστοιχείων όπως ο σίδηρος (Fe)  και το 

πυρίτιο (Si) στα επιφανειακά κυρίως θαλάσσια στρώματα, μιας και είναι απαραίτητα 

για την ανάπτυξη της ωκεάνιας χλωρίδας και πανίδας (Duce et al., 1991 a,b; Prospero 

et al., 1996; Paerl 1997; Guerzoni et al., 1999).  

 

Συγκεκριμένα η εναπόθεση σιδήρου μπορεί να επηρεάσει το βίο-γεωχημικό  κύκλο 

του άνθρακα και με τον τρόπο αυτό το παγκόσμιο κλίμα. Η συνεχής εισροή  σιδήρου 

σε ωκεάνιες περιοχές με χαμηλά επίπεδα χλωροφύλλης (ΗΝLC: High Nutrient Low 

Chlorophyll), που οφείλεται σε εναπόθεση ορυκτής σκόνης που προέρχεται από ξηρές 

περιοχές, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της  παραγωγικότητας της 

θαλάσσιας περιοχής, οδηγώντας σε απορρόφηση του  ατμοσφαιρικού CO2, μείωση 

της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και αλλαγή του κλίματος καθώς το  CO2  είναι ένα 

από τα κύρια θερμοκηπικά αέρια. Μέσω λοιπόν της εναπόθεσης καθίσταται δυνατή η 

αύξηση της παραγωγικότητας μιας ολιγοτροφικής περιοχής, μέσω βελτίωσης των 

«τροφικών» της  συνθηκών, ή αντίθετα μπορεί να παρατηρηθεί το μη επιθυμητό 

φαινόμενο του ευτροφισμού (εικόνα7), λόγω υπερβολικής αύξησης του φυτικού και 

ζωικού πληθυσμού. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι μέσω της ατμοσφαιρικής οδού  

καταλήγουν στους ωκεανούς επικίνδυνες ενώσεις των βαρέων μετάλλων (Cd, Pb), 

τοξικοί χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και δυνητικά μεταλλαξιογόνα χημικά με  

ιδιαίτερα βλαβερές συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανών εξαρτάται από την εποχή του 

χρόνου, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα καιρικά 

φαινόμενα και τις  μετεωρολογικές συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι  

επεισόδια μεταφοράς ορυκτής σκόνης (dust storms) και σημαντικά γεγονότα 

ρύπανσης από βιομηχανικά και αστικά κέντρα που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό την αλληλεπίδραση μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανών, ανάλογα με τις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
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Σχήμα 1.2 Επεισόδιο καταιγίδας Σκόνης Σαχάρας πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, στις 4 

Απριλίου του 2003 (SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center and ORBIMAGE) 

 

1.2.3 Συμμετοχή στις ατμοσφαιρικές διεργασίες 

 Η συμμετοχή των μεταλλικών στοιχείων στις ατμοσφαιρικές διεργασίες 

πραγματοποιείται μέσω της ορυκτής σκόνης. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων ορυκτής σκόνης,  με 

άλλες ενώσεις (Aymoz et al., 2004; Putaud et al., 2004; Falkovich et al., 2004). Η 

παραπάνω διαπίστωση αποδίδεται στη δράση των σωματιδίων  ορυκτής σκόνης ως 

ενεργές επιφάνειες, όπου μπορούν να λάβουν χώρα ετερογενείς ή μη χημικές  

αντιδράσεις για διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένων ειδών ανθρωπογενούς  

προέλευσης.  

Η αύξηση των τελευταίων κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς ορυκτής σκόνης 

μπορεί να οφείλεται σε διάφορες διαδικασίες όπως ανάμιξη των ανθρωπογενών ειδών 

που εκπέμπονται από τοπικές πηγές με ορυκτή σκόνη που προέρχεται από περιοχές 

της ερήμου ή συμπύκνωση τους με σωματίδια ορυκτής σκόνης από τις περιοχές της 

ερήμου έχοντας διασχίσει πρώτα κατοικημένες ή  βιομηχανικές περιοχές. 

 

1.2.3.1   Μεταλλικά στοιχεία στη Μεσόγειο Θάλασσα 
  
Τα αερολύματα, αφού καταλήξουν στην ατμόσφαιρα μπορούν να μεταφερθούν σε 

αποστάσεις που κυμαίνονται σε αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πηγή 

εκπομπής τους.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Αρκτικές περιοχές, όπου 

έχει αποδειχθεί ότι έχουν επιβαρυνθεί με αξιοσημείωτες ποσότητες ατμοσφαιρικών 

ρύπων, προερχόμενοι από τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη (Heindan et al., 2004). 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ορυκτή σκόνη προέρχεται κυρίως από τις 

ερήμους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της σκόνης αυτής είναι η ικανότητα της να 

μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. 
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Για παράδειγμα, σκόνη από την Σαχάρα μπορεί  να επεκταθεί μέχρι και τον Βόρειο 

Ατλαντικό (Carlson and Prospero, 1972), την Ευρώπη (Borbely-Kiss et al., 1999), την 

Δυτική και Ανατολική Μεσόγειο (Εικόνα 7) (Kubilay and Saydam, 1995; Kubilay et 

al.,2000, 2005; Herut et al., 2001; Koçak et al., 2004a). 

Πολλά μεταλλικά στοιχεία διατίθενται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με κυριότερες πηγές τις καύσεις καυσίμων καθώς 

επίσης και την κίνηση των οχημάτων. 

 

 

1.2.3.2 Επίδραση της μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων στην 

Μεσόγειο 
 

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, η Μεσόγειος έχει κινήσει το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επηρεάζεται από δυο   διαφορετικές 

πηγές : την ορυκτή σκόνη που προέρχεται κυρίως από την έρημο της Σαχάρας και  από 

αρκετές ανθρωπογενείς πηγές. 

Οι βόρειες ακτές της είναι αυτές που επηρεάζονται από τις ανθρωπογενείς πηγές κατά 

την διάρκεια όλου του χρόνου, καθώς περιβάλλονται από βιομηχανοποιημένες 

περιοχές της Ευρώπης.  

Οι ανατολικές και οι νότιες ακτές είναι αυτές που επηρεάζονται από την ορυκτή  

σκόνη καθώς περιβάλλονται από ερήμους όπως την Σαχάρα και τις ερήμους της 

Μέσης Ανατολής (Martin et al.,  1989; Chester et al., 1993, 1999; Guerzoni et al., 

1999a C. Theodosi et al., 2010) 

 

 
Σχήμα 1.3  Οι άνεμοι που επηρεάζουν την λεκάνη της Μεσογείου κατά τη διάρκεια α) του 

καλοκαιριού και β) του χειμώνα 
 
 

Η ατμόσφαιρα της Μεσογείου επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από τα είδη των 

ατμοσφαιρικών ρύπων, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το καλοκαίρι, όπως φαίνεται 

και στο παραπάνω σχήμα, η ανατολική Μεσόγειος επηρεάζεται κυρίως από 

βορειοανατολικούς ανέμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταφέρονται σωματίδια 

από αστικές περιοχές, όπως η Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή του Αιγαίου 

πελάγους. Η κεντρική και δυτική Μεσόγειος επηρεάζεται κυρίως από αέριες μάζες  

που προέρχονται από την βόρειο Αφρική. Το χειμώνα, επικρατούν οι βορειοδυτικοί 

άνεμοι  στην κεντρική και βόρεια Μεσόγειο, ενώ δημιουργούνται και κάποιοι  
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νοτιοανατολικοί, προερχόμενοι από την Αφρική, με κατεύθυνση την ανατολική 

Μεσόγειο. Οι άνεμοι αυτοί παρατηρούνται την περίοδο Φεβρουάριο-Ιούνιο (κατά τη 

διάρκεια της άνοιξης) και μεταφέρουν κυρίως ορυκτή σκόνη (dust storms). Το 

φθινόπωρο, η ανατολική Μεσόγειος,  δέχεται αέριες μάζες από την Μέση Ανατολή, 

οπότε και εκείνη την εποχή διοχετεύεται η ατμόσφαιρα με αιωρούμενα σωματίδια, 

εμπλουτισμένα με ορυκτή σκόνη (Kubilay et al., 2000).  

 

 
 

1.2.4 Επίδραση στο κλίμα 
 

 Τα αερολύματα επηρεάζουν το κλίμα στην τροπόσφαιρα, στο κατώτερο 

δηλαδή στρώμα της ατμόσφαιρας της γης, με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένα 

από αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια ανακλούν ένα μέρος της ̟προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, το 

οποίο επιστρέφει στο διάστημα από το 

σύστημα γη - ατμόσφαιρα (λευκαύγεια – albedo). Αυτό σημαίνει ότι όταν στην 

ατμόσφαιρα υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις τέτοιων σωματιδίων, φτάνει λιγότερη 

ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης, οπότε αναμένονται και μικρότερες θερμοκρασίες 

στην ατμόσφαιρα. Αυτός είναι ο άμεσος τρόπος με τον οποίο τα αιωρούμενα 

σωματίδια μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα της γης. Η ̟παραπάνω αλληλεπίδραση 

μεταξύ ηλιακής ακτινοβολίας και αερολυμάτων υπερισχύει κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και κατά τους θερινούς 

μήνες. 

 

Τα αερολύματα όμως είναι δυνατόν να επηρεάσουν και με έμμεσο τρόπο το κλίμα 

του ̟πλανήτη μας ως εξής: τα αιωρούμενα σωματίδια, ιδιαίτερα αυτά ̟που είναι 

υγροσκοπικά και έχουν αυξημένη διαλυτότητα στο νερό, όπως για ̟παράδειγμα 

αυτά ̟που ̟περιέχουν ανόργανα άλατα, δρουν σαν πυρήνες συμπύκνωσης στη 

δημιουργία των νεφών (Cloud Condensation Nuclei CCN). Επομένως όταν υπάρχουν 

αυξημένες συγκεντρώσεις τέτοιων αερολυμάτων, ̟προκαλούν αυξημένη νεφοκάλυψη. 

Η αυξημένη συγκέντρωση πυρήνων συμπύκνωσης υποδηλώνει αυξημένο αριθμό 

σταγονιδίων στα νέφη. 

 

Η μείωση επιπλέον του μεγέθους των σταγονιδίων έχει ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση της εκδήλωσης βροχόπτωσης και την ̟παράταση επομένως του χρόνου 

ζωής των νεφών στην ατμόσφαιρα. Τα νέφη ανακλούν μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας (αυξημένη λευκαύγεια albedo), συνεισφέροντας έτσι και αυτά στη 

μείωση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. 
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1.2.5 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία 

 Πλήθος επιδημιολογικών μελετών συνδέουν την έκθεση σε σωματίδια ΡΜ10, 

ΡΜ2,5 και UFPs με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (Pope and Dockery 2006, Pope et 

al. 2002, Von Klot et al. 2002, Katsouyanni et al. 2001, Goldberg et al.2001,  Penttinen 

et al. 2001, Peters 2000, Pope 2000a, b, Pekkanen et al. 1997, Peters et al. 1997b). Τα 

συμπτώματα που αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι πολλά: Η έκθεση σε 

σωματιδιακή ρύπανση είναι δυνατόν  να προκαλέσει ή να επιδεινώσει προβλήματα 

του αναπνευστικού συστήματος, καρδιοαγγειακές ασθένειες, να επιδράσει στο 

μηχανισμό αυτοκαθαρισμού του σώματος από ξένα σωματίδια, να προκαλέσει βλάβη 

στους ιστούς των πνευμόνων, καρκινογενέσεις και πρόωρο θάνατο. Στις συνέπειες 

συγκαταλέγονται ακόμη και κάποιες λιγότερο επώδυνες, όπως: επίμονος βήχας, 

φλέγματα, ζαλάδες και αδιαθεσία. Οι τοξικολογικές έρευνες συνεχίζονται ώστε να 

καθοριστούν οι αιτίες και οι μηχανισμοί δράσης των αιωρούμενων σωματιδίων που 

προκαλούν τις αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό (Godleski et al. 2000, 

Gordon et al. 2000). Είναι γενικά παραδεκτό, όμως, ότι η μακροχρόνια έκθεση του 

ανθρώπου σε υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων είναι δυνατόν να 

μειώσει τη διάρκεια της ζωής από 1 έως 2 χρόνια κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), η έκθεση σε 

αιωρούμενα σωματίδια αποτελεί την αιτία περίπου 3.000.000 θανάτων ετησίως, σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα σωματίδια δρουν 

επιβαρυντικά για την υγεία ακόμη και σε  συγκεντρώσεις κατά πολύ μικρότερες από 

τα προβλεπόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι «τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια έκθεση του πληθυσμού σε σωματίδια PM10 και PM2.5 

δεν  επιτρέπουν τον καθορισμό συγκεκριμένων οριακών τιμών συγκέντρωσης, κάτω 

από τις οποίες η έκθεση σε σωματιδιακή ρύπανση δεν παρουσιάζει καμία επίπτωση 

στην ανθρώπινη υγεία» (WHO 2000).  

 

1.2.6  Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Συγκεντρώσεις των Ατμοσφαιρικών 

Σωματιδίων 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία θέσπισε 

διεθνείς κανόνες, με τους οποίους δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού της 

παρουσίας των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (European Union Directive 1999/30/CE), η οποία εφαρμόστηκε 

από το 2001 και μετά ορίζει ότι οι συγκεντρώσεις των ΡΜ10 σωματιδίων δεν θα πρέπει 

να ξεπερνούν τα 40 μg/m3 σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή 

θεσπίστηκε στα 50 μg/m3, χωρίς να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές το χρόνο. 

Στα άμεσα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονταν και η θεσμοθέτηση ορίων 

για τα επίπεδα των σωματιδίων ΡΜ2,5, τα οποία θεωρούνται και τα πιο επιβλαβή για 

την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (Directive 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:EN:NOT
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2008/50/EC) ορίστηκε μια τιμή στόχος στα 25 μg/m3 όσον αφορά τις μετρήσεις των 

ΡΜ2,5 σωματιδίων, ανά ημερολογιακό έτος, έως το 2015.  

 

Πίνακας 1.3  Θεσμοθετημένες οριακές τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων PM10και PM2.5. 

(European Union Directive 1999/30/CE) 

Ατμοσφαιρικός Ρύπος Επιτρεπτό Όριο Έτος Ισχύος 

Αιωρούμενα σωματίδια 

PM10 

40 μg/m3 

μέση ετήσια τιμή 

2005 

Αιωρούμενα σωματίδια 

PM10 

50 μg/m3 

μέση ημερήσια τιμή, 

χωρίς να υπερβαίνεται 

περισσότερο από 35 

φορές το χρόνο 

 

2005 
Αιωρούμενα σωματίδια 

PM2.5 

25 μg/m3 2005 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:EN:NOT
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

  
 Αντικείμενο της διατριβής μου αποτελεί η μελέτη της χημικής σύστασης των 

αιωρούμενων σωματιδίων ως προς μεταλλικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, ο 

προσδιορισμός των συγκεντρώσεων, καθώς και της χωρικής και χρονικής κατανομής 

τους, ο εντοπισμός των πηγών καθώς και οι διεργασίες που τις διέπουν. 

 

Τα ατμοσφαιρικά δείγματα τα οποία αναλύονται, προέρχονται από τρεις 

περιοχές της Κύπρου. Οι εκπομπές των μεταλλικών στοιχείων διαφέρουν από περιοχή 

σε περιοχή, ανάλογα με τη θέση της δειγματοληψίας βοηθώντας με αυτό τον τρόπο  

να προσδιοριστούν οι πηγές των σωματιδίων, που βρίσκονται σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις σε κάθε περιοχή και να διαπιστωθεί η επίδραση της μεταφοράς μάζας 

από μεγάλες αποστάσεις (long range transport).  

 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου και τα δείγματα 

αναλύθηκαν στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών (E.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ), του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταλλικά στοιχεία, ιόντα, οργανικό και στοιχειακό 

άνθρακα. Στην παρούσα εργασία θα γίνει η παρουσίαση και η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις των μεταλλικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του 

2013. 

 

Τα προς ανάλυση 13 μεταλλικά στοιχεία ήταν τα Αs, Cd, Pb, Ni, Cr, Ca, Fe, 

Cu, Al, Co, V, Mn, Zn ενώ η μελέτη αφορά το κλάσμα των PM10 σωματιδίων. 

 

Τα μεταλλικά στοιχεία που επιλέχθηκαν για να μελετηθούν προέρχονται τόσο 

από φυσικές, όσο και από ανθρωπογενείς διεργασίες. Με τον τρόπο αυτό θα 

μπορέσουμε να δούμε σε τι βαθμό επηρεάζεται η ατμόσφαιρα των προς μελέτη 

περιοχών από τις φυσικές πηγές και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνικής φασματομετρίας 

εκπομπής συζευγμένου πλάσματος αργού (ICP-ΟΕS) και συμπληρωματικά για 

στοιχεία με χαμηλά όρια ανίχνευσης όπως το As και Cd με την τεχνική 

φασματομετρίας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). 

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι: 

 

 Να προσδιοριστούν οι αέριες μάζες στις οποίες οφείλονται οι υπερβάσεις των 

συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην Κύπρο, και πιο 

συγκεκριμένα των σωματιδίων σκόνης. 

 

 Να μελετηθεί η εποχική διακύμανση της συνολικής αιωρούμενης 

σωματιδιακής ύλης, η οποία επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες 

όπως βροχοπτώσεις, θερμοκρασία, αέριες μάζες κ.τ.λ., καθώς επίσης και η 

εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης των μεταλλικών στοιχείων. 

 

 Να προσδιοριστούν τα επίπεδα συγκέντρωσης των μεταλλικών στοιχείων και 

για τις τρείς  περιοχές. 

 



34 

 

 

 Να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με παρόμοιες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

 Να μελετηθούν οι συγκεντρώσεις των υπό ανάλυση μετάλλων κατά περιόδους 

και συγκεκριμένα: Χειμώνα, Καλοκαίρι και Μεταβατική περίοδο. 

 

 Να γίνει συσχετισμός των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους με σκοπό την 

απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για την προέλευση τους 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή εμπλουτισμού (Enrichment Factor, EF)  

 

 Να προσδιοριστεί η προέλευση των μεταλλικών στοιχείων με την βοήθεια της 

τεχνικής PCA (principal component analysis) που βασίζεται στη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων.  
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3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

3.1 Θέση και κλιματικές συνθήκες της Κύπρου 

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Η Μεσόγειος 

Θάλασσα, είναι η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της Γης, μοιάζει με λίμνη και 

περιβάλλεται από ορεινές περιοχές με ψηλά βουνά. Η μεταφορά των αερίων μαζών, 

πραγματοποιείται μέσω των κενών που δημιουργούνται διαμέσου των ορεινών 

περιοχών. Η Μεσόγειος βρίσκεται σε τέτοια γεωγραφική θέση, όπου επηρεάζεται 

άμεσα κλιματικά, δεχόμενοι τις αέριες μάζες από τις τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, 

Αφρική) που συνορεύει αλλά και επιδράσεις από τον Ατλαντικό Ωκεανό που 

συνδέεται. Έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες, στις οποίες 

συσχετίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία με τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται 

στη λεκάνη της Μεσογείου (Bartzokas and Metaxas, 1991). Η Κύπρος δέχεται 

εκπομπές περιβαλλοντικών ρυπαντών, από ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές από 

όλες τις πλευρές της. Κύρια πηγή ανθρωπογενών εκπομπών στη Μεσόγειο Θάλασσα, 

θεωρούνται οι μεγάλες πόλεις που την περιβάλλουν, όπως η Κωνσταντινούπολη, η 

Αθήνα, η Ρώμη και το Κάϊρο, λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας τους. 

Μεγαλύτερη επίδραση ανθρωπογενών ρυπαντών στην Μεσόγειο έχει η κεντρική και 

νότια Ευρώπη, ενώ σε μικρότερο βαθμό επηρεάζει και η βόρεια Αφρική, λόγω της 

κυρίαρχης προέλευσης των αέριων μαζών που είναι Β (ΒΔ-ΒΑ) κατεύθυνσης. 

 

 

Σχήμα 3.1 Η θέση της Κύπρου στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία και 

τη Σαρδηνία. Επηρεάζεται από τη θάλασσα που την περιβάλλει, γι΄αυτό διαθέτει ήπιο 

μεσογειακό κλίμα, με άφθονη ηλιοφάνεια ακόμη και το χειμώνα και λιγοστή 

βροχόπτωση, Το καλοκαίρι είναι θερμό και ξηρό (χωρίς βροχές). Το χειμώνα το κλίμα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
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είναι ήπιο (χωρίς πολλή ψύχρα και βροχή). Οι συνθήκες αυτές διαφοροποιούνται στις 

διάφορες περιοχές της έκτασης της, λόγω της επίδρασης της θάλασσας σε ορισμένες 

περιοχές και λόγω της θερμοκρασία που μειώνεται κατά 5oC περίπου κάθε 1000m 

ύψος. Το καλοκαίρι διαρκεί από τα μέσα Μάη έως τα μέσα του Σεπτέμβρη, με πιο 

ζεστούς μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και 

τους 40oC, ενώ ο μέσος όρος των θερμοκρασιών το καλοκαίρι είναι μεταξύ 25 και 

30oC. Συνεπώς εμφανίζει γενικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η βροχόπτωση είναι πολύ 

χαμηλή και με μέση τιμή που δεν ξεπερνά το 5% της μέσης ολικής βροχόπτωσης του 

χρόνου. Ο χειμώνας, όπως προαναφέραμε είναι ήπιος, διαρκεί από τα μέσα του 

Νοέμβρη έως και τα μέσα του Μάρτη, με τους πιο κρύους μήνες το Δεκέμβριο, τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με μέσες θερμοκρασίες μεταξύ 3 και 12oC. Στη 

διάρκεια του χειμώνα, η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό πέρασμα μικρών υφέσεων 

και μετώπων που κινούνται στη Μεσόγειο με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά. Οι καιρικές αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από μία μέχρι τρεις μέρες 

κάθε φορά και δίνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες  βροχής. Η συνολική μέση 

βροχόπτωση στους μήνες Δεκέμβριο- Φεβρουάριο αντιστοιχεί περίπου με το 60% της 

βροχόπτωσης του χρόνου. 

Οι άνεμοι που παρατηρούνται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, όπου 

βρίσκεται και η Κύπρος, είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι βόρειοι και νότιοι/ 

νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Παράλληλα με 

τους προαναφερθέντες ανέμους, παρουσιάζονται και τοπικοί άνεμοι οι οποίοι είναι 

θαλάσσιες και υπόγειες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί και 

καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές. Οι διαφορές στη θερμοκρασία μεταξύ της 

ξηράς και του νερού της θάλασσας, δημιουργεί διαφορές στην ατμοσφαιρική πίεση 

πάνω από την ξηρά και τη θάλασσα με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτών των τοπικών 

ανέμων. 
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3.2 Δειγματοληψία 

 

Τα δείγματα που αναλύθηκαν αφορούν στη χρονική περίοδο ενός έτους : από 

τον Ιανουάριο ως και το Δεκέμβριο του 2013 και προέρχονται από διαφορετικές 

περιοχές της Κύπρου (Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Λευκωσία και Λεμεσός). Η 

δειγματοληψία πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Υπάρχουν δυο συστήματα συλλογής 

δειγμάτων, υψηλού όγκου (high volume) και χαμηλού όγκου (low volume). Η 

συλλογή δειγμάτων γινόταν καθημερινά σε φίλτρα χαλαζία (quartz), συλλέγοντας 

PM10 και PM1 σωματίδια. Το σύστημα συλλογής δειγμάτων χαμηλού όγκου 

πραγματοποιήθηκε με το δειγματολήπτη Seq 47/50 Leckel GmbH, ενώ εκείνο υψηλού 

όγκου με δειγματολήπτη DIGITEL DHA-80. Τα φίλτρα ζυγίζονται πριν και μετά τη 

δειγματοληψία με ζυγό ακριβείας 5 ψηφίων και αποστέλλονται προς ανάλυση στο 

Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ), του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με 

την μελέτη των συγκεκριμένων περιοχών της Κύπρου που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικό περιβάλλον, στόχο έχουμε την εξαγωγή συμπερασμάτων για περιοχές 

που διαφέρουν ως προς τον αριθμό των κατοίκων, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις 

πηγές ρύπανσης τους (ανθρωπογενείς ή φυσικές). 

              

Σχήμα 3.2 : α) Δειγματολήπτης Seq 47/50 Leckel Gmb  β) Δειγματολήπτης DIGITEL 

DHA-80. 

α) β) 
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3.2.1 Περιοχές Δειγματοληψίας 

 

 
 

Σχήμα 3.3.  Γεωγραφική θέση των σταθμών μετρήσεων στην Κύπρο. 

 

  Σταθμός Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – ΕΜΕP 

 

Σχήμα 3.4. Ο σταθμός στην περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. 

Η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (ΕΜΕP : 35°2'08"N   33°3'26"E), είναι ένα μικρό χωριό της 

επαρχίας Λευκωσίας, απέχει από την πρωτεύουσα γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Είναι 

χτισμένο στους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους, σ' ένα μέσο υψόμετρο 450 

μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από 

το χωριό και προς τα νότια, απλώνεται το δάσος «Αδελφοί». 

Λεμεσός 
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Ο σταθμός που εδρεύει στην περιοχή αυτή λειτουργεί κανονικά από τον Οκτώβριο 

του 1996 και αποτελεί ένα σταθμό επιπέδου συγκεντρώσεων υποβάθρου. Ο σταθμός 

συμμετέχει στο δίκτυο  EMEP  (European Monitoring and Evaluation Programme) και 

είναι επιστημονικά ενταγμένος στο πρόγραμμα " Convention on Long-

range Transboundary Air Pollution " όπου είναι μια διεθνής συνεργασία για την 

επίλυση προβλημάτων ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Η τοποθεσία του σταθμού μέτρησης επιπέδου συγκεντρώσεων υποβάθρου επιλέγηκε 

ώστε να μην επηρεάζεται από βιομηχανικές ή άλλες ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης. 

Ο σταθμός βρίσκεται περισσότερα από 20 km μακριά από συσσωρευμένες πηγές 

ρύπανσης  και περισσότερα από 5 km μακριά από κατοικημένες και βιομηχανικές 

περιοχές, αυτοκινητόδρομους ή κύριους δρόμους που περνούν πάνω από 50,000 

αυτοκίνητα. Αυτές οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές των αερομεταφερόμενων ρύπων 

στην Κύπρο από άλλες χώρες ή από επεισόδια σκόνης από τη γειτονική έρημο της 

Σαχάρας. 

 

 Σταθμός Λευκωσίας – NIC TRA 

 

Σχήμα 3.5  Ο σταθμός στην περιοχή κυκλοφοριακής κίνησης στη Λευκωσία. 

Η Λευκωσία (Nicosia-Traffic, NIC TRA : 35°09'07"N   33°20'52"E), είναι η 

πρωτεύουσα της Κύπρου, συνεπώς αποτελεί μία περιοχή με αυξημένη κυκλοφοριακή 

κίνηση και πολλούς κατοίκους. 

Ο σταθμός που εδρεύει στην περιοχή αυτή λειτουργεί κανονικά από τον Απρίλη του 

1993 στον χώρο στάθμευσης του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Από τον 

Φεβρουάριο του 2009 ο σταθμός τοποθετήθηκε στον περίβολο του Αστυνομικού 

Σταθμού Λευκωσίας, περιοχή με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. Ο σταθμός αυτός 

είναι αντιπροσωπευτικός για τμήμα δρόμου μεγαλύτερο των 100 μέτρων και έχει 

τοποθετηθεί σε απόσταση 10 μέτρα από τον δρόμο. Σε αυτόν γίνεται δειγματοληψία 

σωματιδίων PM10 και PM1 αλλά και αναλύσεις για διάφορους άλλους ρύπους, όπως 

και για τις κύριες μετεωρολογικές παραμέτρους, χρησιμοποιώντας αυτόματα όργανα 

συνεχούς μέτρησης.  

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
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 Σταθμός Λεμεσού – LIM RES 

Η Λεμεσός, μια προαστιακή περιοχή, στη νοτιοδυτική πλευρά της Κύπρου, αποτελεί 

τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της. Ο σταθμός αυτός (LIM RES: 34 42’ 08’’ N 33 07’ 

15’’ E), λειτουργεί κανονικά από τον Ιούλιο του 2006 και αντιπροσωπεύει επίπεδα 

συγκεντρώσεων κατοικημένης περιοχής, που τοποθετήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα να επηρεάζονται από όλες τις πηγές 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που έχουν αντίθετη φορά ανέμου από το σταθμό. 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δυο αναλυτικές μεθόδοι. H 

φασματομετρία εκπομπής συζευγμένου πλάσματος αργού (ICP-ΟΕS) και 

συμπληρωματικά η φασματομετρία ατομικών μαζών επαγωγικά συζευγμένου 

πλάσματος (ICP-MS) μόνο για τα στοιχεία Cd και As. Παρακάτω θα αναφερθούμε 

μόνο στην φασματομετρία εκπομπής συζευγμένου πλάσματος (ICP-ΟΕS).  

Οι φασματομετρίες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ατμοσφαιρικών 

δειγμάτων προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο τους προς μια ποικιλία 

μετάλλων εδαφικής και ανθρωπογενούς προέλευσης.  

Η προκατεργασία στην οποία υπόκεινται τα δείγματα προκειμένου να διαλυτοποιηθεί 

μέρος του φίλτρου έγινε με τη χρήση συστήματος μικροκυμάτων και περιγράφεται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

4.1  ΧΩΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (MICROWAVE 

DIGESTION) 

Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ως πιο εύχρηστη από πρακτικής 

σκοπιάς για τον ποσοτικό προσδιορισμό του σωματιδιακού κλάσματος των μετάλλων 

στα δείγματα η μέθοδος της χώνευσης των δειγμάτων με χρήση συστήματος 

μικροκυμάτων (Microwave Digestion). 

Η διαδικασία της χώνευσης, είναι ένα είδος εκχύλισης με σκοπό την διαλυτοποίηση 

των μεταλλικών στοιχείων  που έχουν συλλεχθεί στα φίλτρα. 

Τα μικροκύματα αποτελούν μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας με συχνότητες από 300-3000000MHz.  

Αυτό το είδος των κυμάτων προκαλεί κίνηση των μορίων, που οφείλεται στην 

μετανάστευση των ιόντων ή στην περιστροφή των δίπολων των μορίων. Η δομή τους 

δεν επηρεάζεται από αυτό το είδος ακτινοβολίας. 

Τα  στάδια  που  ακολουθούνται  για  να  πραγματοποιηθεί  η  διαδικασία  της 

χώνευσης περιλαμβάνουν:  

 

 

4.1.1 ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

Πραγματοποιείται με τη χρήση οξέων ή μείγμα αυτών, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί  πλήρης  χώνευση  του  προς  ανάλυση  υλικού. 

Το οξύ που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία είναι το 

HNO3 και αυτό γιατί άλλα οξέα (όπως το HF) δεν  είναι  συμβατά  με  τους κώνους 

δειγματοληψίας και το θάλαμο εκνέφωσης του ICP-OES. 

Το φίλτρο και 5ml πυκνού HNO3 65% τοποθετούνται σε δοχείο χώνευσης και 

αφήνεται για 20 λεπτά σε ηρεμία, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της 

διαλυτοποίησης και να διαφύγει το παραγόμενο CO2. Το νιτρικό οξύ σε υψηλές 

θερμοκρασίες δρα οξειδωτικά άρα και έχει καθοριστικό ρόλο στην διάσπαση των 

οργανικών ουσιών. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι: 
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(CH2)n+ 2HNO3→nCO2(g)+ 2NO2 (g) + 2H2O 

 

Τα δοχεία στη συνέχεια σφραγίζονται και τοποθετούνται στο φούρνο μικροκυμάτων. 

Τα δοχεία χώνευσης (digestion bomb DAP–60K, 60ml/40bar) που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι φτιαγμένα από τεφλόν ή πολυτετραφθοροαιθυλένιο {-(-F2C-CF2-)-ν }, όπως και 

το αντίστοιχο καπάκι των δοχείων (vessel cap). Ενώ μεταξύ των δύο, δοχείου 

χώνευσης και το καπάκι του, υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα (safety valve, rupture 

disc, 40bar)  φτιαγμένη από  αλουμίνιο για  την εκτόνωση των όποιων πιέσεων (λόγω 

παραγωγής αέριων προϊόντων)δημιουργηθούν στο  εσωτερικό  του  δοχείου  κατά  την  

διάρκεια  της  όλης  διαδικασίας. Βέβαια επιβάλλεται ο χειρισμός των δοχείων να είναι 

ιδιαιτέρα προσεκτικός. Αποφεύγεται η χρήση των δοχείων για δείγματα με αυξημένη 

ποσότητα οργανικών ουσιών (πάνω από 0.25g) και ανθρακικών αλάτων, αφού τότε 

παρατηρείται αυξημένη παραγωγή CO2. Το παραπάνω οδηγεί σε υψηλές πιέσεις που 

ίσως να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχισμής στο δοχείο με πιθανής απώλεια 

δείγματος. 

 

 

4.1.2 ΧΩΝΕΥΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

Για  τη  χώνευση  των  δειγμάτων  χρησιμοποιήθηκε  ο  φούρνος  μικροκυμάτων 

BerghofMWS–2 (Εικόνα 4.1), η οποία αποτελείται από την γεννήτρια (magnetor), τον  

οδηγό  κυμάτων  (wave quide),  την  κοιλότητα των  μικροκυμάτων  

(microwavecavity), τον αναδευτήρα (mode stirrer), τον κυκλοφορητή (circulator) που 

προωθεί τα μικροκύματα  και  ένα  περιστρεφόμενο  δίσκο  (turn table)  για  να  

επιτυγχάνεται ομοιομορφία. 

 

        
 
Σχήμα 4.1 Φούρνος μικροκυμάτων Berghof MWS – 2 και τα δοχεία χώνευσης 
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Το  πρόγραμμα  που  επιλέχθηκε για  την  χώνευση  των  φίλτρων  στο  φούρνο 

μικροκυμάτων  αποτελείται από εξής τρία στάδια (Theodosi et al., 2010): 

Πίνακας 4.1 Πρόγραμμα χώνευσης φίλτρων με σύστημα μικροκυμάτων 

Στάδια 1 2 3 

Θερμοκρασία 180 180 100 

Ισχύς 1000W (%) 99 99 80 

Χρόνος 30 30 20 

 

Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων. Έχει διαπιστωθεί 

ότι επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες σε πολύ μικρό χρόνο, απαιτεί μικρή ποσότητα 

οξέος,  εμποδίζει  απώλειες  πτητικών  στοιχείων  και  διασφαλίζει  την  ακρίβεια  και 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αφού το δείγμα δεν αλλοιώνεται μιας και δεν έρχεται 

σε επαφή με το περιβάλλον(Kingston and Walter, 1998) 

4.1.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Αφού  ολοκληρωθεί  το  πρόγραμμα  χώνευσης,  το  περιεχόμενο  των  δοχείο 

μεταφέρεται σε μπουκάλια από πολυαιθυλένιο , αφού πριν γίνεται προσθήκη 5 ml 

υπερκάθαρου νερού για να απομακρυνθούν τα όποια υπολείμματα δείγματος από το 

δοχείο χώνευσης. Το συγκεκριμένο είδος δοχείου δεν επιμολύνει το περιεχόμενο του 

δείγματος (Fenietetal., 1990). Εν συνεχεία, το δείγμα αποθηκεύεται στο ψυγείο μέχρι  

την  στιγμή  της  ανάλυσής  του  με  φασματομετρία ατομικών μαζών επαγωγικά 

συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) και φασματομετρία εκπομπής συζευγμένου 

πλάσματος αργού (ICP-ΟΕS). 

Η κατάψυξη των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες κρίνεται επαρκής, σύμφωνα με 

το Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, 2000. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι με κάθε σειρά δειγμάτων αναλύονται και ένα λευκό φίλτρο, ώστε να 

καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός τυχόν επιμολύνσεων από το φίλτρο αυτό 

καθαυτό αλλά και από το χρησιμοποιούμενο διάλυμα νιτρικού οξέος. Η τιμή των 

λευκών αφαιρούνται από αυτές των δειγμάτων. 

4.1.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 

Τα δοχεία χώνευσης μετά το πέρας της χώνευσης, παραμένουν για 1 ώρα σ 

ευπερκαθαρό νερό. Στην συνέχεια τοποθετούνται με πυκνό νιτρικό οξύ (65%) στο 

φούρνο  μικροκυμάτων και  χρησιμοποιείται  το  ίδιο πρόγραμμα  με  αυτό  για  την 

πραγματοποίηση της χώνευσης. Τέλος καθαρίζονται με υπερκάθαρο νερό. Τα 

μπουκάλια από πολυαιθυλένιο, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

δειγμάτων, πριν τον τελικό καθαρισμό τους με υπερκάθαρο νερό, τοποθετούνται σε 

διάλυμα ΗΝΟ3 3% για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας 
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (ICP-

ΟΕS) 

Η φασματομετρία πλάσματος επαγωγικής σύζευξης έχει καταγραφεί ως μια 

αναλυτική τεχνική με εξαιρετικές δυνατότητες. Αυτό γίνεται φανερό και από μια 

περιληπτική παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της. Το πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης αργού είναι μια αποτελεσματική πηγή ατομικής εκπομπής και μπορεί 

θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων εκτός του 

Αργού. Οι ευθείες βαθμονόμησης που συσχετίζουν το ρυθμό εισαγωγής του δείγματος 

με την ανταπόκριση του οργάνου είναι γραμμικές για συγκεντρώσεις που τυπικά 

μπορούν να είναι κατά πέντε τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις των 

προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ευθείας βαθμονόμησης. Τα 

όρια ανίχνευσης είναι γενικά πολύ χαμηλά, για τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονται 

μέσα στην κλίμακα 1-100 μg/l για τη συμβατική μέθοδο εισαγωγής του δείγματος. 

Διατίθενται πολλά μήκη κύματος με διαφορετική ευαισθησία για τον προσδιορισμό 

του κάθε στοιχείου κι έτσι η φασματομετρία πλάσματος επαγωγικής σύζευξης είναι 

κατάλληλη για όλες τις συγκεντρώσεις, από επίπεδα ιχνοστοιχείων έως και κύρια 

συστατικά. Η επαναληψιμότητα είναι καλή για ενόργανη τεχνική και η ακρίβεια 

μπορεί να γίνει εξίσου καλή, εάν ληφθούν τα στοιχειώδη κατάλληλα μέτρα. Όταν το 

πλάσμα επαγωγικής σύζευξης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κατάλληλο 

φασματόμετρο, μπορεί να επιτευχθεί ο ταυτόχρονος προσδιορισμός πολλών 

στοιχείων.  

 

 

Σχήμα 4.2  Σχηματική αναπαράσταση ενός συστήματος ICP-OES 
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4.2.1 Προετοιμασία των δειγμάτων και προτύπων 

Οι βασικοί στόχοι της προετοιμασίας των δειγμάτων για την ανάλυση με πλάσμα 

επαγωγικής σύζευξης είναι α) να διαλυτοποιηθεί το δείγμα (αν δεν είναι ήδη διάλυμα) 

β) να σταθεροποιηθεί το διάλυμα που περιέχει το δείγμα αν οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων που πρόκειται να προσδιοριστούν είναι μικρές γ) να τροποποιηθεί το 

διάλυμα ώστε οι συγκεντρώσεις των στοιχείων να βρίσκονται μέσα στην κλίμακα 

λειτουργίας του οργάνου δ) να γίνει βέβαιο ότι το διάλυμα μπορεί να εκνεφωθεί με 

αναπαραγώγιμο τρόπο. Ο τρίτος στόχος μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί για 

δείγματα που περιέχουν και πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στοιχείων 

που πρέπει να προσδιοριστούν. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι απαραίτητο να 

παρασκευάσουμε δυο διαφορετικά διαλύματα για το ίδιο δείγμα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση που πρέπει να πληροί το διάλυμα πριν την εισαγωγή του στο πλάσμα 

επαγωγικής σύζευξης, είναι να μην περιέχει αιωρήματα στερεών. Τα στερεά δείγματα 

γενικά διαλυτοποιούνται με οξέα πριν την εισαγωγή τους στο πλάσμα. Τα υγρά 

δείγματα που περιέχουν σωματίδια μπορεί επίσης να απαιτούν χώνευση με οξέα ή 

διήθηση αν τα σωματίδια δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες των στοιχείων που 

πρέπει να προσδιοριστούν. Μερικά στερεά που διαλυτοποιούνται δύσκολα μπορεί να 

απαιτούν σύντηξη κατά την οποία το δείγμα αντιδρά με μια ένωση όπως το 

μεταβορικό λίθιο και μετά διαλυτοποιείται στην κατάλληλη μήτρα. Τα υδατικά 

διαλύματα μπορεί να απαιτούν αραίωση με νερό και συνήθως σταθεροποιούνται με 

προσθήκη οξέος πριν την ανάλυση. Τα υγρά δείγματα που είναι οργανικά διαλύματα 

μπορεί να απαιτούν αραίωση με τον κατάλληλο οργανικό διαλύτη για εκνεφωθεί το 

δείγμα ευκολότερα. Άλλες τεχνικές προετοιμασίας μπορεί να περιλαμβάνουν 

ουδετεροποιητικούς παράγοντες και προ συμπύκνωση με εξάτμιση ή ιονανταλλαγή. 

Το ποσό του διαλύματος που απαιτείται για την ανάλυση με πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων που προσδιορίζονται, από τον 

αριθμό των αντιγράφων που θα αναλυθούν και από την ταχύτητα του οργάνου. Οι 

περισταλτικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση με πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης συνήθως μεταφέρουν το διάλυμα με ρυθμό lml/min. Με αυτή τη ροή αν το 

όργανο χρειάζεται 5min για να αναλύσει το δείγμα θα απαιτηθούν 5 ml διαλύματος. 

Αν και τα περισσότερα συστήματα εισαγωγής δείγματος στο πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης αντέχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις οξέων, υπάρχουν κάποιοι άλλοι 

περιορισμοί για τα οξέα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του δείγματος. 

Για παράδειγμα το φωσφορικό και το θειικό οξύ μπορεί να έχουν επίπτωση στην 

εκπομπή υποβάθρου. Για αναλύσεις όπου αυτή η εκπομπή μπορεί να προκαλέσει 

αλληλεπιδράσεις προτιμάται η προετοιμασία με υδροχλωρικό ή νιτρικό οξύ 

(Yoshimura et al. 1990).  

Σε πολλές περιπτώσεις η πιθανότητα καθίζησης ενός συστατικού που πρέπει να 

αναλυθεί μπορεί να προσδιορίσει την επιλογή του οξέος. Για παράδειγμα δεν 

χρησιμοποιείται υδροχλωρικό οξύ στην προετοιμασία όταν πρέπει να προσδιοριστεί 

Ag. Παλαιότερα δεν χρησιμοποιούνταν υδροφθορικό οξύ για διαλυτοποίηση γιατί 

πρόσβαλε τα γυάλινα συστήματα εισαγωγής. Σήμερα τα συστήματα αυτά είναι 
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ανθεκτικά στο HF. Κάτι πολύ σημαντικό που σχετίζεται με την προετοιμασία του 

δείγματος και τη διόρθωση των αλληλεπιδράσεων είναι η συμβατότητα των μητρών 

των διαλυμάτων. Η συμβατότητα μητρών δεν περιλαμβάνει μόνο τη χρήση του ίδιου 

διαλύτη για τα πρότυπα, τα διαλύματα των δειγμάτων και του τυφλού διαλύματος 

αλλά και τη συμβατότητα των περιεκτικοτήτων των διαλυμάτων αυτών. (Boss and 

Freeden 1989, Potts 1987, Lajunen 1992) 

 

4.2.2 Εισαγωγή δείγματος 

Το δείγμα που βρίσκεται σε μορφή διαλύματος δεν μπορεί να τεθεί στην πηγή 

ενέργειας άμεσα. Το διάλυμα πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε ένα αερόλυμα. Η 

λειτουργία του συστήματος εισαγωγής δειγμάτων είναι να παραχθεί ένα σταθερό 

αερόλυμα των πολύ λεπτών σταγονιδίων.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3  Εισαγωγή δείγματος ΙCP-OES 

 

Υπάρχουν τρία βασικά μέρη στο σύστημα εισαγωγής δειγμάτων. 

 Η περισταλτική αντλία η οποία καταρτίζει το διάλυμα του δείγματος και το 

παραδίδει  

 στον εκνεφωτή ο όποιος μετατρέπει το διάλυμα σε ένα αερόλυμα που 

στέλνεται  

 στον θάλαμο ψεκασμού στον οποίο φιλτράρονται τα μεγάλα ανομοιόμορφα 

σωματίδια από το αερόλυμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.4  α) Περισταλτική αντλία, β) Εκνεφωτής, γ) Θάλαμος ψεκασμού 

 

 

α) 

β) 

 

γ) 
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4.2.3 Πηγή διέγερσης 

Η φασματομετρία πλάσματος επαγωγικής σύζευξης αποτελεί μια συμβατική 

φασματομετρική τεχνική. Οι μοναδικές της ιδιότητες προκύπτουν από την πηγή 

διέγερσης που χρησιμοποιεί, το πλάσμα επαγωγικής σύζευξης αργού.  Πλάσμα είναι 

οποιοσδήποτε φωτεινός όγκος αερίου που έχει ένα μέρος των ατόμων ή των μορίων 

του ιονισμένα. Αυτός ο ορισμός φυσικά αποδίδεται εξίσου και σε φλόγα. Ωστόσο, 

στην αναλυτική φασματομετρία, ο όρος πλάσμα αποδίδεται σε ηλεκτρικά διεγερμένη 

εκκένωση. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5 Πλάσμα ICP-OES 

 

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία της δημιουργίας του πλάσματος είναι η 

απομάκρυνση του διαλύτη από το αεροζόλ (desolvation), συνήθως αφήνοντας το 

δείγμα υπό τη μορφή μικροσκοπικών σωματιδίων αλάτων. Το επόμενο βήμα 

περιλαμβάνει τη μετατροπή των σωματιδίων των αλάτων σε αέριο από μόρια 

(ατμοποίηση) τα οποία στη συνέχεια διασπώνται σε άτομα (ατομοποίηση).  

Στο πλάσμα υψηλής θερμοκρασίας, μετά από τα στάδια αυτά, ακολουθούν δυο ακόμη 

διαδικασίες που για να συντελεστούν απαιτούν υψηλότερα ποσά ενέργειας από αυτά 

που διατίθενται σε φούρνους και φλόγες. Οι διαδικασίες αυτές είναι ο ιονισμός και η 

διέγερση. Για να εκπέμψει ένα άτομο ή ιόν τη χαρακτηριστική του ακτινοβολία, 

πρέπει κάποιο από τα ηλεκτρόνια του να προωθηθεί σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο 

μέσω της διαδικασίας της διέγερσης. Επειδή για πολλά από τα στοιχεία, οι 

ισχυρότερες γραμμές εκπομπής στο πλάσμα επαγωγικής σύζευξης, οφείλονται σε 

διεγερμένα ιόντα, η διαδικασία του ιονισμού είναι απαραίτητη. Η διέγερση και ο 

ιονισμός συμβαίνουν κυρίως στη ζώνη αρχικής εκπομπής και στην αναλυτική ζώνη. 

Η αναλυτική ζώνη είναι η περιοχή του πλάσματος από την οποία μετράτε η αναλυτική 

εκπομπή. Αν και οι ακριβείς μηχανισμοί της διέγερσης και του ιονισμού δεν έχουν 

κατανοηθεί πλήρως πιστεύεται ότι ο ιονισμός και η διέγερση στο πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων των ατόμων με τα 

ηλεκτρόνια. Υπάρχει και μια υπόθεση για το ρόλο των ιόντων του αργού στις 

διαδικασίες αυτές. (Potts 1987, Boss and Fredeen 1989) 
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Σχήμα 4.6  Σχηματική αναπαράσταση συστήματος ICP-OES 

 

4.2.4 Φυσική δομή του πλάσματος 

Στο πλάσμα διακρίνονται τρεις περιοχές: η κάτω περιοχή που ονομάζεται πυρά του 

πλάσματος (plasma fireball), η δευτερογενής περιοχή, και η ουρά της φλόγας (tail 

flame). 

• η πυρά του πλάσματος έχει το σχήμα λουκουμά και στην περιοχή αυτή μεταφέρεται 

η ενέργεια από το μαγνητικό πεδίο της ραδιοσυχνότητας που δημιουργείται από το 

σπείραμα φόρτωσης.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι στην περιοχή αυτή οι θερμοκρασίες είναι της τάξης των 

10000 Κ. Υπό τις συνθήκες αυτές τα άτομα του αργού διεγείρονται με διάφορους 

τρόπους. Αρχικά τα άτομα του αργού ιονίζονται με σύγκρουση με ηλεκτρόνια μεγάλης 

ταχύτητας : Ar + e~ —> Ar + +2e~.  

Αυτή η διαδικασία ιονισμού είναι απαραίτητη για την συντήρηση του πλάσματος από 

την παραγωγή των ιόντων Ar. Ωστόσο επειδή η παροχή της ενέργειας στο πλάσμα 

είναι αρκετά υψηλή, μπορούν να παραχθούν πολλά διεγερμένα είδη αργού. Ο Robin 

(1982) πρότεινε ότι οι εξής μηχανισμοί διέγερσης λαμβάνουν χώρα στην πυρά του 

πλάσματος, και όλες έχουν ως αποτέλεσμα την εκπομπή φωτός: 

Ar + +e~ —» Ar* + hv 

Ar* -» Ar' + hv' 

Ar'* -> Ar + hv" 



49 

 

Ar* -> Ar'" +hv'" 

Ar'* -+Ar'"+hv"" 

όπου τα Ar και Ar' υποδηλώνουν άτομα αργού σε διαφορετικές διεγερμένες 

καταστάσεις και το Ar"' αντιπροσωπεύει άτομα αργού σε μεταστάσεις διεγερμένες 

καταστάσεις. Το μετασταθές αργό θεωρείται ότι αποτελείται από άτομα αργού σε 

κατάσταση πολύ υψηλής διέγερσης (ενέργεια 11,55-11,72 eV) και έχει διάρκεια ζωής 

περίπου 10" 3 s. Οι κανονικές διεγερμένες καταστάσεις έχουν διάρκεια ζωής 10"8 s. 

Οι παραπάνω εξισώσεις δείχνουν ότι η πυρά του πλάσματος είναι από μόνη της μια 

έντονη πηγή φωτός κι έτσι είναι ακατάλληλη για φασματομετρικές μετρήσεις. Η πυρά 

του πλάσματος εκπέμπει μια έντονη συνεχή ακτινοβολία που φτάνει στα 500nm. Αυτή 

προκαλείται από αντιδράσεις σύνδεσης ιόντων-ηλεκτρονίων και ακτινοβολία πέδησης 

(bremsstrahlung) που παράγεται μέσα στο πλάσμα. Η ακτινοβολία πέδησης είναι μια 

συνεχής ακτινοβολία που εκπέμπεται όταν ηλεκτρόνια που κινούνται γρήγορα 

αλληλεπιδρούν με ηλεκτρόνια που συνδέονται χαλαρά στην εξωτερική στιβάδα 

ατόμων ή ιόντων μέσα στο πλάσμα. 

• η πρωτογενής πυρά του πλάσματος περιβάλλεται από μια δευτερογενή περιοχή που 

είναι επίσης φωτεινή αλλά ελαφρώς διαφανής. Η ένταση της συνεχούς ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται από την περιοχή αυτή είναι σημαντικά μειωμένη. Αυτή η περιοχή 

αποτελεί τον πρόδρομο της ουράς της φλόγας 

• η ουρά της φλόγας είναι σχεδόν αόρατη όταν εκνεφώνεται απιονισμένο νερό, αλλά 

παίρνει τα γνωστά χρώματα των ανόργανων ιόντων όταν αυτά εισάγονται στο πλάσμα. 

Η ουρά του πλάσματος από μόνη της εκπέμπει μια εξαιρετικά χαμηλή ακτινοβολία 

εκπομπής. Όλες οι φασματοσκοπικές μετρήσεις γίνονται στην ουρά της φλόγας, 

συνήθως σε ύψος 15 με 20mm πάνω από το σπείραμα φόρτωσης. (Potts, 1987) 

 

4.2.5 Κατανομή θερμοκρασιών στο πλάσμα 

Η πυρά του πλάσματος έχει θερμοκρασία περίπου ίση με 10000 Κ. Ο πυρήνας του 

πλάσματος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία διότι εκεί γίνεται η εισαγωγή του 

διαλύματος που περιέχει το δείγμα. Ωστόσο, λόγω ακτινοβολίας, επαγωγής και 

μεταφοράς ενέργειας (μεταγωγής), το αέριο του δείγματος φτάνει μια θερμοκρασία 

περίπου 8000 Κ τη στιγμή που βγαίνει πάνω από την πυρά του πλάσματος. 
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Σχήμα 4.7  Σχηματική αναπαράσταση κατανομής των θερμοκρασιών στο πλάσμα του 

ICP-OES 

 

Στα συνήθη ύψη παρατήρησης για τις φασματοσκοπικές μετρήσεις (15-20 mm πάνω 

από το σπείραμα φόρτωσης), το ρεύμα αερίου του δείγματος υπολογίζεται πως έχει 

ψυχθεί στους 6200 με 6500 Κ. Αυτός ο χαμηλός ρυθμός ψύξης οφείλεται στο ότι το 

αέριο του δείγματος περιβάλλεται από αέριο υψηλής θερμοκρασίας που πηγάζει από 

την πυρά του πλάσματος. Αυτό το αέριο μονώνει το αέριο του δείγματος εμποδίζοντας 

έτσι την ταχεία ψύξη του. (Potts 1987) 
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4.2.6 Η εκκένωση του πλάσματος επαγωγικής σύζευξης 

Αέριο αργό καθοδηγείται μέσα σε έναν πυρσό που αποτελείται από τρεις ομόκεντρους 

σωλήνες χαλαζία ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό. Ένα χάλκινο πηνίο που ονομάζεται 

σπείραμα φόρτωσης (load coil) περιβάλλει το πάνω άκρο του πυρσού και συνδέεται 

με μια γεννήτρια ραδιοσυχνότητας (RF). Όταν η ισχύς της ραδιοσυχνότητας (συνήθως 

700-1500 Watts) εφαρμόζεται στο σπείραμα, αυτό αρχίζει να διαρρέεται από 

εναλλασσόμενο ρεύμα με συχνότητα που αντιστοιχεί στη συχνότητα της γεννήτριας.  

 

Σχήμα 4.8  α) Γεννήτρια ραδιοσυχνότητας, β) σπείραμα φόρτωσης, γ) δάδα 

 

Στα περισσότερα φασματοφωτόμετρα πλάσματος επαγωγικής σύζευξης η συχνότητα 

αυτή είναι 27 ή 40 MHz. Το εναλλασσόμενο ρεύμα που διαρρέει το σπείραμα 

προκαλεί ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, με συχνότητα ίδια με αυτή της 

ραδιοσυχνότητας, στην περιοχή της κορυφής του πυρσού. Με το αργό να 

στροβιλίζεται μέσα στον πυρσό εφαρμόζεται στο αέριο ένας σπινθήρας που προκαλεί 

την αφαίρεση κάποιων ηλεκτρονίων από τα άτομα του αργού (ιονισμός). Αυτά τα 

ηλεκτρόνια δεσμεύονται και επιταχύνονται από το μαγνητικό πεδίο. Η προσθήκη 

ενέργειας στα ηλεκτρόνια με τη χρήση του σπειράματος φόρτωσης με τον τρόπο αυτό 

ονομάζεται επαγωγική σύζευξη. Τα υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια με τη σειρά τους 

συγκρούονται με άλλα άτομα αργού προκαλώντας την αφαίρεση περισσότερων 

ηλεκτρονίων. Αυτός ο ιονισμός που προέρχεται από σύγκρουση συνεχίζεται υπό τη 

μορφή αλυσωτής αντίδρασης προκαλώντας τη μετατροπή του αερίου σε πλάσμα^ που 

αποτελείται από άτομα αργού, ηλεκτρόνια και ιόντα αργού. Το πλάσμα αυτό είναι 

γνωστό ως πλάσμα εκκένωσης επαγωγικής σύζευξης. Η εκκένωση συντηρείται στη 

συνέχεια με τον πυρσό και το σπείραμα φόρτωσης μέσω της διαδικασίας επαγωγικής 

σύζευξης. Η εκκένωση του πλάσματος επαγωγικής σύζευξης εμφανίζεται ως μια πολύ 

έντονη και λαμπερή, λευκή φλόγα που έχει σχήμα δακρύου. Η βάση της εκκένωσης 

α) 

 

 

β) 

 

 

γ) 
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έχει σχήμα λουκουμά (doughnut shape) γιατί ο εκνεφωτής που μεταφέρει το δείγμα, 

στην ουσία δημιουργεί μια οπή στο μέσο της εκκένωσης. Το σώμα του λουκουμά 

ονομάζεται περιοχή επαγωγής γιατί στην περιοχή αυτή, συντελείται η μεταφορά της 

επαγωγικής ενέργειας από το σπείραμα στο πλάσμα. Η δυνατότητα της εισαγωγής του 

δείγματος μέσα στο κέντρο του πλάσματος και στην επαγωγική περιοχή, δίνει στο 

πλάσμα επαγωγικής σύζευξης πολλές από τις μοναδικές αναλυτικές του ιδιότητες. Τα 

περισσότερα δείγματα εισάγονται σε υγρή μορφή και εκνεφώνονται προς ένα αεροζόλ 

για να εισαχθούν στην εκκένωση. Το δείγμα μεταφέρεται στο κέντρο του πλάσματος 

μέσω της ροής αργού του εκνεφωτή. 

 

4.2.7 Φασματοφωτόμετρο 

Μόλις ενεργοποιηθούν τα άτομα σε ένα δείγμα από το πλάσμα, θα εκπέμψουν το φως 

στα συγκεκριμένα μήκη κύματος.  Δεν υπάρχουν στοιχεία που  θα εκπέμψουν φως 

στα ίδια μήκη κύματος.  

Η λειτουργία του φασματόμετρου είναι να προξενήσει περίθλαση του άσπρου φωτός 

από το πλάσμα στα μήκη κύματος.  

Στο Ιcap 6000 έχουμε ένα Echelle φασματοφωτόμετρο. Το φως περνά μέσω ενός 

πρίσματος και αντανακλώνται από ένα κιγκλίδωμα για να παραγάγουν το φάσμα 

Echelle. Το φάσμα Echelle έχει ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα και μπορεί να 

ληφθεί με έναν ανιχνευτή που ταιριάζει ακριβώς με το σχήμα του φάσματος. 

α)          β)    

Σχήμα 4.9  α) Φασματοφωτόμετρο, β) σχηματική αναπαράσταση δημιουργίας φάσματος 

Echelle 
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4.2.8 Επιλογή του μήκους κύματος 

Πρώτα απ' όλα το μήκος κύματος πρέπει να είναι προσβάσιμο από το όργανο που 

χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση οργάνων με πολυχρωμάτορα ο αριθμός των μηκών 

κύματος είναι συγκεκριμένος και συνήθως περιορισμένος. Για όργανα των οποίων τα 

φασματόμετρα δεν λειτουργούν σε συνθήκες κενού ή δεν έχουν τη δυνατότητα 

καθαρισμού, δεν χρησιμοποιούνται μήκη κύματος κάτω από 190nm. Το δεύτερο 

κριτήριο για την επιλογή του μήκους κύματος είναι τα μήκη κύματος που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για τις συγκεντρώσεις των στοιχείων που θα 

προσδιοριστούν. Όταν η συγκέντρωση του στοιχείου που θα προσδιοριστεί πέφτει έξω 

από την κλίμακα μιας γραμμής εκπομπής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική 

γραμμή. Όταν δουλεύουμε κοντά στο όριο ανίχνευσης η πιο κατάλληλη γραμμή είναι 

αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία ενώ όταν η συγκέντρωση του στοιχείου που 

θέλουμε να προσδιορίσουμε στο διάλυμα είναι υψηλή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια 

λιγότερο ευαίσθητη γραμμή. Ένα άλλο κριτήριο επιλογής μήκους κύματος, μπορεί να 

είναι η φύση της προέλευσης της γραμμής εκπομπής, π.Χ. μεταβάσεις ιόντων σε 

σχέση με μεταβάσεις ατόμων. Το τελικό κριτήριο είναι, ότι οι γραμμές πρέπει να είναι 

ελεύθερες από φασματικές αλληλεπιδράσεις. Επειδή το πλάσμα είναι πολύ 

αποτελεσματικό και προκαλεί εκπομπή σχεδόν κάθε στοιχείου σε πολλές γραμμές, 

αυτό το κριτήριο είναι συχνά δύσκολο να εφαρμοστεί. Όταν η απεξάρτηση από 

φασματικές αλληλοεπικαλύψεις δεν είναι δυνατή, πρέπει να χρησιμοποιούνται 

γραμμές στις οποίες μπορεί να γίνει διόρθωση από φασματικές αλληλοεπικαλύψεις. 

 

4.2.9 Ανίχνευση της ακτινοβολίας 

Τα διεγερμένα άτομα και μόρια εκπέμπουν φως σε πολλά διαφορετικά μήκη κύματος 

κι επομένως η εκπομπή από το πλάσμα είναι πολυχρωματική. Η πολυχρωματική 

ακτινοβολία πρέπει να διαχωριστεί σε διαφορετικά μήκη κύματος ώστε να 

ταυτοποιηθεί η εκπομπή από κάθε διεγερμένο είδος και να μετρηθεί η ένταση της 

χωρίς αλληλοεπιδράσεις από εκπομπές σε άλλα μήκη κύματος. Ο διαχωρισμός του 

φωτός σε μήκη κύματος, γενικά γίνεται, είτε με έναν μονοχρωμάτορα, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για να μετρήσει το φως σε ένα μήκος κύματος κάθε φορά, είτε με 

έναν πολυχρωμάτορα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει το φως σε πολλά 

διαφορετικά μήκη κύματος. Η ανίχνευση του φωτός, μετά το διαχωρισμό του σε μήκη 

κύματος, γίνεται με χρήση ενός φωτοευαίσθητου ανιχνευτή όπως είναι ένας 

φωτοπολλαπλασιαστής. Ο ανιχνευτής είναι ένα τσιπ πυριτίου που αποτελείται από 

πολλά μεμονωμένα φωτο-ενεργό τμήματα που ονομάζονται «στοιχεία εικόνας". Αυτά 

τα στοιχεία εικόνας, ή εικονοστοιχεία, θα φορτιστούν αφού τα  φωτόνια θα 

προσκρούουν πάνω τους. Μεμονωμένα pixels έχουν μέγεθος τέτοιο ώστε να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση στα επιμέρους μήκη κύματος. 
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4.2.10   Παρεμποδίσεις  

Παρεμπόδιση είναι, οτιδήποτε προκαλεί τη διαφοροποίηση του σήματος ενός 

στοιχείου στο δείγμα, σε σχέση με το σήμα της ίδιας συγκέντρωσης του ίδιου 

στοιχείου στο πρότυπο διάλυμα με το οποίο έγινε η βαθμονόμηση. Παρά το γεγονός 

ότι η παρουσία μιας αλληλοεπίδρασης μπορεί να είναι καταστροφική για την ακρίβεια 

του προσδιορισμού, δεν υπάρχει αναλυτική τεχνική που να είναι εντελώς ελεύθερη 

από αλληλεπιδράσεις. Το πλάσμα επαγωγικής σύζευξης αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν 

ελεύθερο από αλληλοεπιδράσεις. Αυτή η δήλωση έγινε γιατί οι κλασσικές χημικές 

αλληλεπιδράσεις της φλογοφωτομετρίας δεν παρατηρήθηκαν στο πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης. 

Όταν όμως άρχισαν οι αναλύσεις διαφόρων τύπων δειγμάτων φάνηκε ότι υπήρχαν 

αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο το πλάσμα επαγωγικής σύζευξης έχει τις λιγότερες 

αλληλοεπιδράσεις από κάθε αναλυτική ατομική φασματομετρική τεχνική. Οι χημικές 

παρεμποδίσεις περιορίζονται πολύ από την υψηλή θερμοκρασία του πλάσματος. Οι 

φυσικές αλληλοεπιδράσεις αντισταθμίζονται από την πολυστοιχειακή ικανότητα του 

πλάσματος επαγωγικής σύζευξης. Ενώ οι φασματικές αλληλοεπιδράσεις προκαλούν 

τις περισσότερες ανακρίβειες στην ανάλυση, η χρήση φασματόμετρων υψηλής 

διακριτικής ικανότητας και προηγμένες τεχνικές διόρθωσης υποβάθρου, μαζί με την 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές γραμμές εκπομπής, επιτρέπουν την ανάλυση 

χωρίς αλληλοεπιδράσεις για τα περισσότερα δείγματα. Τα σύγχρονα όργανα για 

αναλύσεις ιχνοστοιχείων ωστόσο έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν 

τις αλληλεπιδράσεις. Οι περισσότερο κοινές παρεμποδίσεις στο πλάσμα επαγωγικής 

σύζευξης είναι οι φασματικές. Άλλες παρεμποδίσεις οφείλονται στις υψηλές 

συγκεντρώσεις συγκεκριμένων στοιχείων ή ενώσεων στη μήτρα του δείγματος αλλά 

για τα περισσότερα δείγματα δεν είναι πολύ σοβαρές. Ο καλύτερος τρόπος για να 

αποφύγουμε ανακριβή αποτελέσματα είναι ένα κατάλληλο ποιοτικό σύστημα 

ελέγχου. Η γενικότερα εφαρμοζόμενη διαδικασία είναι η ανάλυση μαζί με τα άγνωστα 

δείγματα και δειγμάτων γνωστών συστάσεων. Αυτά τα διαλύματα πρέπει να είναι 

συμβατά με τη μήτρα του δείγματος και τη συγκέντρωση των στοιχείων που 

αναλύονται (Potts, 1987, Thompson and Walsh 1989). 

 

4.2.11   Συνθήκες λειτουργίας 

Κάθε φασματόμετρο πλάσματος επαγωγικής σύζευξης έχει δυο προκαθορισμένες 

συνθήκες λειτουργίας, μια για υδατικά και άλλη μια για οργανικά διαλύματα. Μερικές 

αναλύσεις ωστόσο, απαιτούν κάποια παράκαμψη από τις συνθήκες αυτές. Ο 

προσδιορισμός κάποιας συγκέντρωσης που είναι κοντά στα όρια ανίχνευσης, η 

ανάγκη για αναλύσεις υψηλής ακρίβειας και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 

αλάτων στο δείγμα είναι παραδείγματα που απαιτούν αλλαγή των προκαθορισμένων 

συνθηκών λειτουργίας. Οι συνθήκες λειτουργίας μιας συσκευής πλάσματος 

προσδιορίζονται από έναν αριθμό μεταβλητών παραμέτρων. Οι πιο κοινές παράμετροι 
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που ποικίλουν και εξαρτώνται από το σχεδιασμό του οργάνου, είναι ο χρόνος 

διάρκειας της μέτρησης (integration time), η ενίσχυση του φωτοπολλαπλασιαστή, η 

ροή του αργού και η ισχύς της ραδιοσυχνότητας. Άλλες μεταβλητές παράμετροι 

μπορεί να περιλαμβάνουν την ταχύτητα της αντλίας και το ύψος της παρατήρησης 

και φυσικά το μήκος κύματος. Γενικά όσα περισσότερα μεταβλητά χαρακτηριστικά 

έχει ένα όργανο τόσο πιο εύκαμπτο είναι. 

Μια παράμετρος που μπορεί να είναι σημαντική σε μια ανάλυση είναι ο χρόνος που 

καταναλώνεται για να μετρηθεί η ένταση της εκπομπής σε κάθε μήκος κύματος ( 

integration time). Ενώ η ακρίβεια της ανάλυσης μπορεί να βελτιωθεί μέχρι ορισμένο 

βαθμό με αύξηση του χρόνου που διαρκεί η μέτρηση, υπάρχει επίπτωση στην 

ταχύτητα της ανάλυσης. Για σειριακή ανάλυση μπορεί να είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί διαφορετικός χρόνος για κάθε στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος χρόνος μέτρησης όταν το σήμα είναι αδύναμο, ενώ 

μικρότερος χρόνος για ένα στοιχείο με ισχυρό σήμα. 

Η ισχύς του φωτοπολλαπλασιαστή, ή η ενίσχυση σε κάποια όργανα είναι συνάρτηση 

της αναμενόμενης έντασης της εκπομπής που θα μετρηθεί. Όταν η εκπομπή είναι 

αδύναμη χρησιμοποιείται υψηλή ενίσχυση ενώ όταν η ένταση είναι ισχυρή η ενίσχυση 

που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη. 

Η ροή του αργού που μεταφέρει το δείγμα μπορεί επίσης να είναι σημαντική 

παράμετρος γιατί καθορίζει το χρόνο της παραμονής του δείγματος στο κέντρο της 

εκκένωσης του πλάσματος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής τόσο 

περισσότερο χρόνο έχει το δείγμα για να ατομοποιηθεί και να ιονιστεί. Για ένα 

στοιχείο που εκπέμπει ισχυρές γραμμές εκπομπής και έχει υψηλό δυναμικό ιονισμού 

(δηλαδή απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να ιονιστεί) απαιτείται υψηλότερος χρόνος 

παραμονής. Έτσι, εφόσον η απόδοση του εκνεφωτή δεν μεταβάλλεται δραστικά με τη 

μεταβολή τη ροής του αργού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια χαμηλότερη ροή 

δείγματος ώστε να πετύχουμε μέγιστη ευαισθησία γι' αυτό το στοιχείο. Σ' αυτή τη 

χαμηλότερη ροή, το δείγμα κυκλοφορεί μέσα στο πλάσμα με χαμηλότερη ταχύτητα, 

αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να παραμείνει περισσότερο χρόνο μέσα στη θερμή 

περιοχή του πλάσματος, για να ιονιστεί και να διεγερθεί. Από την άλλη μεριά για 

στοιχεία όπως το Na και το Κ που δίνουν ισχυρές γραμμές εκπομπής και ιονίζονται 

εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταχύτερη ροή ώστε τα άτομα να μην ιονίζονται πριν 

προλάβουν να εκπέμψουν την επιθυμητή ακτινοβολία. Παρόμοια με τη ροή του 

εκνεφωτή, η ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εφαρμόζεται στο πλάσμα μπορεί να 

βελτιστοποιηθεί ανάλογα με τη φύση του δείγματος. Όσο μεγαλύτερη ισχύς 

εφαρμόζεται στο πλάσμα, τόσο υψηλότερη γίνεται η θερμοκρασία του. Έτσι για 

στοιχεία που απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να ιονιστούν, εφαρμόζεται 

υψηλότερη ισχύς η οποία παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία. 

Το ύψος της παρατήρησης είναι άλλη μια παράμετρος που μπορεί να 

βελτιστοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Το ύψος της παρατήρησης, που 

συνήθως μετράτε ως η απόσταση πάνω από το σπείραμα φόρτωσης, χρησιμοποιείται 
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για να δηλώσει την περιοχή της εκκένωσης του πλάσματος που ανιχνεύεται από τον 

πολυχρωμάτορα. Ο συνδυασμός των ποικίλων θερμοκρασιών και του χρόνου 

παραμονής κάνει ορισμένες περιοχές του πλάσματος καλύτερες για ορισμένους 

τύπους εκπομπής από κάποιες άλλες. 

Η πλειοψηφία των επικαλύψεων που παρατηρούνται στη φασματομετρία ατομικής 

εκπομπής με φλόγα, είναι επικαλύψεις εξάτμισης, γνωστές ως χημικές επικαλύψεις. 

Αυτές εμφανίζονται όταν ένα στοιχείο ή μόριο στο δείγμα προκαλεί εξάτμιση κάποιου 

στοιχείου που πρόκειται να αναλυθεί, αργότερα ή γρηγορότερα από ότι αν δεν υπήρχε 

η αλληλεπίδραση. Κλασσικό παράδειγμα είναι η επίδραση του ΑΙ στο Ca. Όταν ένα 

δείγμα περιέχει ΑΙ και Ca ταυτόχρονα, η απορρόφηση του Ca μπορεί να μειωθεί κατά 

80% σε μια φλόγα. Ωστόσο, επειδή η εκκένωση του πλάσματος είναι πολύ θερμότερη 

από τις φλόγες που χρησιμοποιούνται στην ατομική φασματομετρία, η εξάτμιση του 

δείγματος είναι πιο πλήρης και το παραπάνω αποτέλεσμα δεν παρατηρείται. Ένα άλλο 

παράδειγμα μιας αλληλεπίδρασης που παρατηρείται συχνά στο πλάσμα είναι το 

αποτέλεσμα του εύκολα ιονιζόμενου στοιχείου. Τα στοιχεία που ιονίζονται πολύ 

ευκολότερα από τα άλλα (δηλαδή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες) όπως τα αλκάλια 

μειώνουν ή αυξάνουν τα σήματα εκπομπής. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι 

και άλλα στοιχεία (Ca, Fe) όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να 

προκαλέσουν παρόμοια αποτελέσματα. Όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε το πλάσμα, τα 

διαλύματα που περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις εύκολα ιονιζόμενων στοιχείων (π.χ 

> 0,5% NaCl) συνήθως αραιωνόταν επειδή η υψηλή συγκέντρωση άλατος θα 

μπορούσε να προκαλέσει απόφραξη του 8KV8(pomi.(Montaser and Golightly 1987, 

Boss and Fredeen 1989). 

 

4.2.12  Εξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας  

Η εξαγωγή της ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας για ένα δείγμα, με πλάσμα 

επαγωγικής σύζευξης, γίνεται με άμεσο τρόπο. Η εξαγωγή της ποιοτικής 

πληροφορίας, δηλαδή το ποια στοιχεία βρίσκονται στο δείγμα, περιλαμβάνει 

ταυτοποίηση της παρουσίας εκπομπής σε μήκη κύματος που είναι χαρακτηριστικά για 

τα στοιχεία που ενδιαφέρουν. Περιστασιακές φασματικές αλληλοεπιδράσεις από άλλα 

στοιχεία, που κάνουν αβέβαιη την παρουσία ενός στοιχείου στο δείγμα, μπορούν να 

ξεπεραστούν εύκολα, διότι διατίθενται πολλές γραμμές εκπομπής για την 

ταυτοποίηση κάθε στοιχείου. 

Η εξαγωγή της ποσοτικής πληροφορίας, δηλαδή η ποσότητα κάποιου στοιχείου που 

βρίσκεται στο δείγμα, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση διαγραμμάτων της έντασης 

εκπομπής σε σχέση με τη συγκέντρωση, που ονομάζονται καμπύλες βαθμονόμησης. 

Διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης των στοιχείων που ενδιαφέρουν, που ονομάζονται 

πρότυπα διαλύματα, εισάγονται στο πλάσμα επαγωγικής σύζευξης και μετράτε η 

χαρακτηριστική εκπομπή για κάθε στοιχείο. Η ένταση της εκπομπής ενός στοιχείου 

στο δείγμα ελέγχεται από την καμπύλη βαθμονόμησης, για να προσδιοριστεί η 

ποσότητα του στοιχείου που αντιστοιχεί στην ένταση αυτή. Οι υπολογιστές και τα 
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λογισμικά που διατίθενται με τα φασματοφωτόμετρα πλάσματος επαγωγικής 

σύζευξης αντιπροσωπεύουν αυτές τις καμπύλες βαθμονόμησης μαθηματικά μέσα στη 

μνήμη του υπολογιστή. 

 

4.2.13    Οργανολογία για τον προσδιορισμό των μεταλλικών 

στοιχείων 

 Για τον προσδιορισμό των μετάλλων χρησιμοποιήθηκε φασματόμετρο 

ατομικής εκπομπής με πλάσμα επαγωγικής σύζευξης, (Thermo Scientific iCAP 6000 

Series Duo ICP-OES), ενώ τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το όργανο 

καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος, 

iTEVA της κατασκευαστικής εταιρίας του οργάνου. Η προηγμένη τεχνολογία 

κάμερας CID ρυθμίστηκε να μετράει την ένταση σε μήκη κύματος (nm) 396,1, 317,9, 

311,0, 267,7, 257,6, 238,2, 231,6, 324,7, 213,8, 189,0, 228,8, 220,3 για τα στοιχεία 

Al, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb αντίστοιχα και για τη μέτρηση έντασης 

εσωτερικού προτύπου Y χρησιμοποιήθηκε το μήκος κύματος 224,306. 

Πιο κάτω φαίνεται ο πίνακας με της παραμέτρους λειτουργίας του ICP OES 

στην παρούσα μελέτη. 

Παράμετροι λειτουργίας του ICP OES  

Πίνακας 4.2  Παράμετροι λειτουργίας του ICP-MS 

 

Η  εισαγωγή  του  δείγματος  στο  ICP–ΟΕS  πραγματοποιείται  απευθείας  μέσω 

πνευματικού εκνεφωτή, Aerosalt Nebulizer w/ QD. Η εισαγωγή του είναι συνεχής και 

το δείγμα εισέρχεται στον εκνεφωτή μέσω περισταλτικής αντλίας. Μέρος του 

σχηματιζόμενου αερολύματος μεταφέρεται μέσω του εκνεφωτή στο ICP-ΟΕS  και  

μέρος  απομακρύνεται  από  την  έξοδο  του  θαλάμου  εκνέφωσης  μέσω  της 

περισταλτικής αντλίας  στα  απόβλητα.  Μέσω  του  θαλάμου  εκνέφωσης 

πραγματοποιείται η επιλογή των σταγονιδίων που θα φτάσουν στο πλάσμα. Επιπλέον 

από τον εκνεφωτή διέρχονται μετά από κάθε  δείγμα υπερκάθαρο νερό και  αραιό 

διάλυμα ΗΝΟ3 3%.  

 

 

Ισχύς πλάσματος 1150 W 

Ισχύς ραδιοσυχνότητας 1150 W (750-1350W) 

Ροή αερίου εκνεφωτή 0.75 L/min 

Βοηθητική ροή αερίου 0.5 L/min (0.0-1.5 L/min) 

Ροή ψυκτικού αερίου 12 L/min 

Χρόνος διάρκειας της μέτρησης 2.5 min 

Κεντρικός σωλήνας 2mm 
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4.3  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

4.3.1 Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της αναλυτικής μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς Mess 2 και Mess 3. 

4.3.2 Βαθμονόμηση 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του συνολικού κλάσματος των μετάλλων στα 

διαλυτοποιημένα δείγματα του ICP-ΟΕS βασίζεται σε καμπύλες βαθμονόμησης, που 

προκύπτουν από τα πρότυπα διαλύματα της CPI International, P/N 4400-

050317ML01, που αποδίδουν το λόγο του σήματος των ιόντων του αναλύτη προς το 

σήμα των ιόντων του εσωτερικού προτύπου, ως συνάρτηση της συγκέντρωσης. Η 

χρήση εσωτερικού προτύπου αποσκοπεί στον έλεγχο της σταθερότητας σήματος του 

οργάνου καθώς και τη διόρθωση πιθανών μη φασματοσκοπικών παρεμποδίσεων που 

προκύπτουν από τα συστατικά της μήτρας του δείγματος. Κάθε εργαστηριακή μέρα 

λάμβανε χώρα παράλληλα με την ανάλυση των δειγμάτων και δημιουργία πρότυπης 

καμπύλης με πολύ καλή γραμμικότητα για όλα τα ισότοπα των μεταλλικών στοιχείων 

(r2=0,9980-0,9999). 

4.3.3 Μεθόδοι κατεργασίας δειγμάτων και σκευών 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων μιας μελέτης είναι η σωστή συντήρηση και προσεκτική αποθήκευση 

των δειγμάτων. Τα φίλτρα αμέσως μετά την συλλογή και μεταφορά τους στο 

εργαστήριο τοποθετούνται κάτω από τη λάμινα όπου κόβονται και χωρίζονται σε 

μπουκάλια πολυαιθυλενίου για τη διεξαγωγή των διάφορων χημικών αναλύσεων. Έχει 

διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο είδος δοχείου δεν επιμολύνει το περιεχόμενο σε αυτό 

δείγμα (Feniet et al.,1990) 

Προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχής ανάλυση, χωρίς επιμολύνσεις και αλλοιώσεις 

των συγκεντρώσεων των διαφόρων μετάλλων, τα σκεύη με τα οποία θα έρθουν σε 

επαφή τα δείγματα ήταν κατάλληλα προ-κατεργασμένα. Ακολουθήθηκε 

συστηματικός καθαρισμός των δοχείων χώνευσης και αποθήκευσης των δειγμάτων με 

διάλυμα HNO3 3% για διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας. 

Για τα δοχεία χώνευσης ακολουθήθηκε διαφορετική μέθοδος καθαρισμού. Μετά το 

πέρας της χώνευσης τα δοχεία παραμένουν για μια ώρα με υπερκάθαρο νερό. Στη 

συνέχεια τοποθετούνται με πυκνό νιτρικό οξύ (65%) στο φούρνο μικροκυμάτων για 

τη μία και μισή ώρα που διαρκεί το πρόγραμμα χώνευσης. Τέλος καθαρίζονται με 

υπερκάθαρο νερό. 
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4.3.4 Προσδιορισμός ορίων ανίχνευσης  

Τα όρια ανίχνευσης της ανάλυσης καταγράφονται για κάθε στοιχείο ξεχωριστά: Al: 

0.12 μg L-1,  As: 1.43 μg L-1,  Ca: 0.003 μg L-1,  Cd: 0.07 μg L-1,  Cr: 0.21 μg L-1,  Cu: 

0.39 μg L-1,  Fe: 0.25 μg L-1,  Mn: 0.07 μg L-1,  Ni: 0.36 μg L-1,  Pb: 1.06 μg L-1,  Ti: 

0.30 μg L-1,  V: 0.23 μg L-1 and Zn: 0.19 μg L-1. 

Επειδή τα όρια ανίχνευσης μέσω ICP-MS είναι κατά πολύ χαμηλότερα για τα στοιχεία 

As (0.15 μg L-1) και Cd  (0.02 μg L-1) (Theodosi et al., 2010b), επιλέξαμε τα 

αποτελέσματα των 2 προαναφερθέντων μετάλλων να είναι μέσω ανάλυσης με το ICP-

MS.  

 

4.3.5 Ακρίβεια μεθόδου 

Προκειμένου να εξακριβωθεί η επαναληψιμότητα των μεθόδων προσδιορισμού των 

μετάλλων, τόσο στα πρότυπα διαλύματα όσο και στα δείγματα πραγματοποιήθηκαν 

τρείς διαδοχικές μετρήσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία, αν και αρκετά χρονοβόρα, 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη μιας και δίνει την δυνατότητα εξάλειψης 

περιπτώσεων ρύπανσης ή λάθος αναλυτικού χειρισμού κάποιου εκ των δειγμάτων. Η 

τυπική απόκλιση βρέθηκε να έχει εύρος περίπου 5-20%, με μεγαλύτερες αποκλίσεις 

στα δείγματα χαμηλών συγκεντρώσεων. 

4.3.6 Αξιοπιστία μεθόδου 

4.3.6.1 Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς  

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον προσδιορισμό των 

μεταλλικών στοιχείων μέσω της μεθόδου χώνευσης και ανάλυσης τους επαληθεύτηκε 

με την ανάλυση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, χώματος και θαλάσσιων ιζημάτων 

υπολογίζοντας το ποσοστό ανάκτησης αυτών των υλικών. 

Τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς υπόκεινται σε χώνευση και στη συνέχεια το 

διάλυμα που προκύπτει αναλύεται. Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ι ίδια με 

αυτή για τη διαλυτοποίηση και ανάλυση των φίλτρων των δειγμάτων. Έτσι καθίσταται 

δυνατός ο υπολογισμός της ανάκτησης για κάθε στοιχείο, μέσω της συσχέτισης της 

μετρούμενης  πραγματικής συγκέντρωσης των δειγμάτων. Μέσω της ανάκτησης 

αυτών των υλικών αναφοράς καταφέραμε να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία της 

χώνευσης με το σύστημα μικροκυμάτων επιλέγοντας το σωστό πρόγραμμα για τη 

διαλυτοποίηση τους ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε η επιλογή του 

καταλληλότερου ισοτόπου κάθε στοιχείου με βάση των υψηλότερων ποσοστών 

ανάκτησης 

Τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (Mess2, Mess3) υποβλήθηκαν σε ένα εύρος 

διαδικασιών χώνευσης, που ακολουθούσαν τα πρότυπα της EPA για το πρέπον 

πρωτόκολλο κατά την χώνευση ιζημάτων. Ένα τέτοιο εγχείρημα επιχειρήθηκε για 
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πρώτη φορά στο εργαστήριο ECPL. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τα ποσοστά ανάκτησης 

για τα διάφορα υπό μελέτη στοιχεία βελτιώθηκαν κατά πολύ με την αύξηση του 

χρόνου παραμονής του δείγματος σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται για το βέλτιστο πρόγραμμα χώνευσης και 

τα ισότοπα των μετάλλων που επιλέχθηκαν, τα ποσοστά ανάκτησης για κάθε ένα από 

αυτά. Οι τιμές που αναγράφονται είναι μέσες τιμές από τα όσα έχουν προκύψει για τα 

4 διαφορετικά υλικά αναφοράς. (Theodosi et al., 2010b) 

Πίνακας 4.3 Ποσοστά ανάκτησης ισοτόπων στο σύνολο των τεσσάρων πιστοποιημένων 

υλικών αναφοράς 

*εκτιμώμενες τιμές των υλικών αναφοράς σε ppm (mg/kg) 

H ανάκτηση των παραπάνω υλικών που κυμάνθηκε περίπου από 79,6 έως 117,6%, 

είναι αρκετά καλή συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι πρόκειται για 

διαφορετική μήτρα, συνηγορεί στο ότι τόσο η διαδικασία της χώνευσης όσο και η 

ανάλυση που ακολούθησε με τη φασματομετρία μαζών ήταν καθ’ όλα ικανοποιητική. 

Αξίζει να τονίσουμε πως τα δείγματα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη δεν έχουν 

όμοια μήτρα με τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς του πίνακα, καθώς πρόκειται για 

περιβαλλοντικά δείγματα  πιο ήπιας σύστασης. 

Στοιχείο Αl Ca V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Cd Pb 

% Aνάκτηση 79,6 104.6 83.1 87.6 100.7 102.0 107.8 103.5 102.9 95.1 117.6 96.3 

Tυπική Απόκλιση 12,8 6,3 5,0 9,3 3,9 4,7 2,0 7,3 6,5 15,2 14,5 6,8 
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5 Προέλευση Αερίων Μαζών   

Στo Σχήμα 5.1 διαχωρίζονται οι αέριες μάζες σε πέντε τομείς, ανάλογα με την προέλευσή 

τους, ώστε να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα σε ποιες αέριες μάζες οφείλονται οι 

υπερβάσεις των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην Κύπρο.  

1) Ο βόρειος – βορειοανατολικός (Ν-ΝΕ) τομέας περιλαμβάνει την πρώην Σοβιετική 

Ένωση, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ανατολία. 

2) Στο βορειοδυτικό (NW) τομέα, εντοπίζονται η ανατολική και η δυτική Ευρώπη. 

3) Ο δυτικός (W) τομέας περιλαμβάνει τις δυτικές θαλάσσιες αέριες μάζες. 

4) Στο νοτιοδυτικό (SW) τομέα περιλαμβάνεται η βορειοδυτική Αφρική. 

5) Ο ανατολικός – νοτιοανατολικός (E-SE) τομέας περιλαμβάνει την ανατολική Αφρική 

και την Αραβική χερσόνησο. 

 

Σχήμα 5.1 Διαχωρισμός των αέριων μαζών σε 7 τομείς ανάλογα με την προέλευσή τους. Στα 

μικρότερα σχήματα, δίνονται οι ρετροπορείες των αέριων μαζών για τις ημέρες που 

παρουσιάζονται υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων σκόνης, όπως καταγράφονται από το 

NOAA HYSPLIT MODEL. 

Οι αέριες μάζες που επηρεάζουν κυρίως την Κύπρο, προέρχονται από 

ανατολικά/νοτιοανατολικά, από τις χώρες δηλαδή, της Μέσης Ανατολής, από 

νότια/νοτιοδυτικά, όπου είναι η μεγάλη έρημος της Σαχάρας και από βόρειο ανατολικά. 

Συχνότερες, αλλά λιγότερο έντονες, είναι οι αέριες μάζες που προέρχονται από 

βορειοδυτικά (εκτενέστερη αναφορά παρακάτω). 
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6. Σωματιδιακή Μάζα  

6.1 Εποχική Διακύμανση σωματιδιακής μάζας 

Η εποχικότητα της σωματιδιακής μάζας, όπως και οι συγκεντρώσεις των μετάλλων 

αποτελούν αποτέλεσμα συνδυασμού μετεωρολογικών συνθηκών, μεταφοράς σκόνης και 

άλλων φαινομένων μακράς εμβέλειας (long range transport), όπως επίσης και των πηγών 

εκπομπής και της έντασης αυτών των εκπομπών. Δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί, 

που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις της σωματιδιακής μάζας, και κατ’ επέκταση και τις 

συγκεντρώσεις των χημικών ειδών στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλονται με το χρόνο, οι 

διακυμάνσεις που παρατηρούνται μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες, εάν οι μεταβολές 

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή μακροπρόθεσμες, εάν οι μεταβολές 

υφίστανται για μεγάλα χρονικά διαστήματα της τάξης των εποχών ή των ετών.  

Οι πηγές εκπομπής μπορεί να είναι τόσο φυσικές, όσο και ανθρωπογενείς. Η γεωγραφική 

της Κύπρου, ευνοεί σε ένα μεγάλο βαθμό την επίδραση των περιοχών από πηγές 

ανθρωπογενούς προέλευσης. Αυτό οφείλεται στη βιομηχανική δραστηριότητα μεγάλων 

πόλεων που περιβάλλουν τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως η Κωνσταντινούπολη και το 

Κάϊρο και άλλων μικρότερων όπως η Αθήνα και η Ρώμη (Kallos et al., 2007). Μια 

ξεχωριστή επίδραση στις συγκεντρώσεις της σωματιδιακής μάζας στην Κύπρο, κατέχει 

το έδαφος και η επαναιώρηση σωματιδίων από αυτό. Λόγω του ξηρού μεσογειακού 

κλίματος που επικρατεί στην περιοχή, σωματίδια σκόνης επανεωρούνται από το έδαφος, 

παράλληλα με εκπομπές σκόνης οι οποίες οφείλονται στη λειτουργεία λατομείων και 

ορυχείων που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Επιπλέον, η θέση της Κύπρου 

είναι τέτοια, η οποία δέχεται σημαντικές επιδράσεις των επεισοδίων σκόνης από τη 

Σαχάρα. Τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης από σωματίδια ΡΜ10, μελετήθηκαν εκτενώς σε 

διάφορους σταθμούς στη Νότια Ευρώπη (Chester et al., 1993, Querol et al., 1998, 

Rodriquez et al., 2001). 

Στo Σχήμα 6.1 παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση της σωματιδιακής μάζας, όπως 

καταγράφεται κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013. 

Κατά την περίοδο αυτή ο μέσος όρος της σωματιδιακής μάζας κυμαίνεται για την περιοχή 

υποβάθρου στα 26.4 ± 34.5 μg m-3, για την κατοικημένη περιοχή στα 37.4 ± 20.2 μg m-3 

και για την αστική περιοχή με κυκλοφοριακή συμφόρηση στα 47.2 ± 25.2 μg m-3 

(Πίνακας 6.1).  
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Σχήμα 6.1 Εποχική διακύμανση της σωματιδιακής μάζας (σε μg m-3) κατά την περίοδο 2013 

για τα τρία περιβάλλοντα. 

 

Πίνακας 6.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα με το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της 

σωματιδιακής μάζας σε μg m-3 για τις τρεις περιοχές για το έτος 2013 

 

Όπως διαπιστώνεται και από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον Πίνακα, οι 

συγκεντρώσεις της σωματιδιακής μάζας στη Λευκωσία λαμβάνουν τις μεγαλύτερες 

τιμές, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιοχή μεταξύ των τριών, ενώ ο σταθμός 

δειγματοληψίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όπου λαμβάνει χώρα καθημερινά 

μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση. Έπειτα κατά σειρά μειωμένων συγκεντρώσεων 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων, ακολουθεί η Λεμεσός και  η Αγία Μαρίνα. 

Όπως παρατηρούμε από την εποχική διακύμανση της μάζας (Σχήμα 6.1), οι τάσεις στη 

μεταβολή της μάζας είναι παρόμοιες και για τις τρεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, διακρίνονται εμφανώς αυξητικές τάσεις κατά τους χειμερινούς μήνες μέχρι και 

την άνοιξη. Τα μέγιστα κυρίως την άνοιξη, προκαλούνται από επεισόδια μεταφοράς 

σκόνης από τη Σαχάρα προς την ανατολική Μεσόγειο (Dayan, 1986, 1991; Kubilay et 
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al., 2000). Η μεταφερόμενη σκόνη, επηρεάζει σχεδόν όλο το νησί και παρατηρείται και 

στους τρεις σταθμούς δειγματοληψίας, την ίδια χρονική στιγμή. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις που παρατηρούνται, στη σωματιδιακή μάζα, κατά τα επεισόδια 

μεταφοράς σκόνης ανέρχονται για την περιοχή υποβάθρου (ΕΜΕΡ) στα 442,65μg m-3, 

για την προαστιακή περιοχή (LIM RES) στα 165,93 μg m-3 και για την αστική περιοχή 

(NIC TRA) στα 209,32μg m-3.  

Η Αγία Μαρίνα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι περιοχή υποβάθρου και δεν 

υφίσταται τυχόν βιομηχανική ή αστική ρύπανση, παρά μόνο την επίδραση των 

αερομεταφερόμενων μαζών. Ωστόσο, στην Αγία Μαρίνα παρατηρούνται κάποια μέγιστα 

τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία μπορεί να οφείλονται στην επαναιώρηση 

σωματιδίων του εδάφους λόγω κακής ασφαλτόστρωσης αυτού, του ξηρού εδάφους και 

των έντονων ανέμων. 

Στο Σχήμα 6.2 παρατηρούμε τις ρετροπορείες των αερίων μαζών στην περιοχή της Αγίας 

Μαρίνας, τις ημέρες που έδωσαν υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων σκόνης, με βάση 

την εποχική διακύμανση, όπως παρουσιάζονται από το NOAA HYSPLIT MODEL. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αέριες αυτές μάζες, όπως προκύπτουν από τις ρετροπορείες, 

προέρχονται κυρίως από τα νοτιοδυτικά και τα ανατολικά, που είναι οι μεγάλες έρημοι, 

ενώ εμφανίζεται και η επίδραση των ανεπτυγμένων χωρών της νότια Ευρώπης και από 

βόρεια της Κωνσταντινούπολης, όχι τόσο για την επίδρασή τους στις συγκεντρώσεις 

σωματιδίων σκόνης, αλλά κυρίως για τη μεταφορά από μεγάλες αποστάσεις (long range 

transport), σωματιδίων που εκπέμπονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, λόγω των 

ενεργά βιομηχανικών αυτών χωρών. Η συσχέτιση αυτή μεταξύ των αερίων μαζών και 

της σωματιδιακής μάζας PM10 παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3. 



65 

 

 

Σχήμα 6.2 Ημερήσιες μέσες τιμές PM10 για το έτος 2013 στον Σταθμό Υποβάθρου ΕΜΕΡ, 

στον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας και στον Σταθμό Αστικού Υποβάθρου Λεμεσού. 

 

 

Σχήμα 6.3 Συγκεντρώσεις  PM10 για κάθε κατεύθυνση ανέμου για το έτος 2013 στον Σταθμό 

Υποβάθρου ΕΜΕΡ, στον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας και στον Σταθμό Αστικού 

Υποβάθρου Λεμεσού. 
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Σύμφωνα με τις μέσες συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν για τους τρεις σταθμούς, 

παρατηρούμε ότι για την περιοχή υποβάθρου και την προαστιακή περιοχή της Λεμεσού, 

τα επίπεδα της σωματιδιακής ύλης, είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διαφέρουν σημαντικά, από τα 40μg m-3 για τα σωματίδια ΡΜ10. Από την άλλη, 

στην αστική περιοχή της Λευκωσίας, η οποία υφίσταται τη μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση 

των οχημάτων, ξεπερνά κατά πολύ την οριακή τιμή, στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. 

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΕ, οι ημερήσιες τιμές σωματιδιακής μάζας, που ξεπερνούν τα 

50μg m-3, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 35 μέρες το χρόνο. Στην αστική περιοχή της 

Λευκωσίας για το έτος 2013, ο μέγιστος αριθμός των ημερήσιων υπερβάσεων ΑΣ10 μετά 

από την αφαίρεση εκείνων που οφείλονται σε φυσικές πηγές είναι 34, δηλαδή πιο κάτω 

από τις 35 υπερβάσεις που επιτρέπονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 

2008/50/ΕΚ και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει υπέρβαση της 24ωρης οριακής τιμής για τα 

ΑΣ10 (50 μg/m3). Σύμφωνα με τους Kleanthous et al.,1999-2006, η επιτρεπόμενη 24-ωρη 

τιμή, ξεπεράστηκε για περίπου 140-200 φορές το χρόνο, δηλαδή πολύ περισσότερες 

μέρες από τις 35, στην περιοχή της Λευκωσίας. 

Εάν δούμε συγκριτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αστική περιοχή της 

Κύπρου με άλλες αστικές περιοχές της Μεσογείου, σε διαφορετικές χρονιές, οι 

συγκεντρώσεις στη Λευκωσία φθάνουν σε πολύ μεγαλύτερες τιμές (57,51 ± 35,81 μg m-

3), απ’ ότι στις περισσότερες πόλεις που μελετήθηκαν και θα αναφερθούν παρακάτω. 

 Αν δεν πάμε πολύ μακριά, σε ένα άλλο νησί της Μεσογείου, την Κρήτη, οι μέσες 

συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν για την αστική περιοχή του Ηρακλείου στο διάστημα 

11/2000-09/2005 έφθαναν μέχρι τα 51 ± 33μg m-3 (Gerasopoulos et al., 2006). Ενώ λίγο 

πιο μακριά, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι συγκεντρώσεις για μια 4-χρονη περίοδο, 

ξεπερνούν τα επίπεδα της Κύπρου και φθάνουν τα 65μg m-3 και 85μg m-3, αντίστοιχα 

(Kalabokas et al., 2010). Όσο απομακρυνόμαστε από τις περιοχές της βόρειας Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν πηγές για σημαντικό ποσοστό 

αιωρούμενων σωματιδίων, οι συγκεντρώσεις των ΡΜ10 ακόμα και σε αστικές περιοχές, 

είναι χαμηλότερες από αυτές της Κύπρου. Στην αστική περιοχή της Μπαρτσελόνα οι 

τιμές φθάνουν μέχρι τα 36,8μg m-3 (Viana et al. 2006), ενώ στην Ταραγκόνα της Ισπανίας 

στα 37,4μg m-3 (Querol et al. 2004). Από την άλλη, σε αστικές περιοχές ανατολικά της 

Κύπρου, όπως στην Κωνσταντινούπολη και το Τελ Αβίβ, οι συγκεντρώσεις αυτές 

αυξάνονται κατά πολύ, ωστόσο και πάλι είναι χαμηλότερες από αυτές της Κύπρου 
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(Κωνσταντινούπολη: 47μg m-3 (Karaca et al., 2005), Τελ Αβίβ: 57μg m-3 (Dayan and 

Levy, 2005)). 
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6.2 Συσχέτιση σωματιδιακών μαζών του έτους 2013 με 

προηγούμενες μελέτες στις ίδιες περιοχές για διαφορετική χρονιά 

δειγματοληψίας 

Όσον αφορά την περιοχή της Λευκωσίας παρατηρούμε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις 

της σωματιδιακής μάζας του 2013 που μελετήθηκε συγκριτικά με προηγούμενα 

χρόνια (Πίνακας 6.2), κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, ξεπερνώντας τα όρια που 

θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τα 40 μg m-3 ετησίως. Όμως μετά 

την αφαίρεση της συνεισφοράς των PM10 από φυσικές πηγές σε ετήσια κλίμακα, 

κάποιο ποσοστό από την σκόνη της Σαχάρας και κάποιο από τη θαλάσσια επίδραση η 

ετήσια μέση τιμή είναι κάτω από τα 40 μg m-3 για όλες τις χρονιές που αναφέρονται, 

από το 2009-2013. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκέντρωση της σωματιδιακής μάζας 

την χρονιά 2010, 57.5 μg m-3 που αποτελεί την πιο υψηλή συγκέντρωση από όλες τις 

χρονιές μελέτης. Αυτό συμβαίνει διότι την συγκεκριμένη χρονιά είχαμε περισσότερα 

επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα και τις γειτονικές Ανατολικές περιοχές με ετήσια 

συγκέντρωση 30.1 μg m-3 που αντιστοιχεί στο 54% της συνολικής μάζας. 

Για την Λεμεσό η μέση συγκέντρωση της χρονιάς 2013, 37.4 μg m-3  είναι παρόμοια 

με τις χρονιές του 2011-2012, 38.0 μg m-3, 36.4 μg m-3  αντίστοιχα, και διαφέρουν 

σημαντικά  με τις χρονιές 2009-2010, 49.3 μg m-3, 48.0 μg m-3 αντίστοιχα. Αυτό 

συμβαίνει για τον ίδιο λόγο που εξηγήθηκε πιο πάνω και για την Λευκωσία. Το 2009 

η ετήσια συγκέντρωση της σκόνης από την Σαχάρα και τις γειτονικές Ανατολικές 

περιοχές για την περιοχή ήταν στα 14 μg m-3  ενώ το 2010 ήταν 20 μg m-3.  

Τέλος για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας οι μέσες συγκεντρώσεις για το 2013 ήταν 

ψηλές όπως το 2010 και πιο χαμηλές ήταν το 2009, 2011 και 2012 και αυτό οφείλεται 

στη σκόνη από την Αφρική και τις γειτονικές Ανατολικές περιοχές. Το 2010 

συγκεκριμένα, η συγκέντρωση της σκόνης ήταν στα 18.5 μg m-3  για την περιοχή 

υποβάθρου, συγκέντρωση πολύ πιο υψηλή με τις υπόλοιπες χρονιές. 

Πίνακας 6.2 Ετήσια συγκέντρωσης της σωματιδιακής μάζας PM10 σε μg m-3 της 

παρούσας εργασίας με προηγούμενες μελέτες στις ίδιες περιοχές για διαφορετική 

χρονιά δειγματοληψίας 

 2009 2010 2011 2012 2013 

NIC TRA 47.5 57.5 46.3 43.8 47.2 

EMEP 22.6 30.3 23.2 21.5 26.4 

LIM RES 49.3 48.0 38.0 36.4 37.4 
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Σχήμα 6.4  Εποχιακή διακύμανση συνολικής σωματιδιακής μάζας των σταθμών Αγίας 

Μαρίνας, Λευκωσίας και Λεμεσού για το έτος 2009. 

 

Σχήμα 6.5 Εποχιακή διακύμανση συνολικής σωματιδιακής μάζας των σταθμών Αγίας 

Μαρίνας, Λευκωσίας και Λεμεσού για το έτος 2010. 

 

Σχήμα 6.6 Εποχιακή διακύμανση συνολικής σωματιδιακής μάζας των σταθμών Αγίας 

Μαρίνας, Λευκωσίας και Λεμεσού για το έτος 2011. 
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Σχήμα 6.7  Εποχιακή διακύμανση συνολικής σωματιδιακής μάζας των σταθμών Αγίας 

Μαρίνας, Λευκωσίας και Λεμεσού για το έτος 2012. 

6.3 Συσχέτιση σταθμού υποβάθρου EMEP Aγίας Μαρίνας με τον 

σταθμό ΕΜΕP της Φινοκαλιάς στην Κρήτη 

Γενικά τα επίπεδα PM10 στον Σταθμό Υποβάθρου ΕΜΕΡ-Αγία Μαρίνα είναι στα ίδια 

επίπεδα συγκρίνοντας με έναν άλλο σταθμό EMEP της Ανατολικής Μεσογείου, το 

σταθμό της Φινοκαλιάς στην Κρήτη. Συγκεκριμένα για την χρονιά του 2013 οι 

συγκεντρώσεις της σωματιδιακής μάζας ήταν αρκετά κοντά. Για τον σταθμό της Αγίας 

Μαρίνας ήταν 26.4 μg m-3
 ενώ για τον σταθμό της Φινοκαλιάς 25.6 μg m-3

.  

Παρατηρώντας το σχήμα 6.9 με την εποχιακή διακύμανση της συγκέντρωσης της 

σωματιδιακής μάζας των δύο περιοχών για την χρονιά 2013 διαπιστώνουμε ότι στο 

σταθμό της Αγίας Μαρίνας οι συγκεντρώσεις της σωματιδιακής μάζας είναι λίγο 

υψηλότερες  όλους τους μήνες με εξαίρεση τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούνιο και 

Αύγουστο. Χαρακτηριστικά, για τον σταθμό της Φινοκαλιάς τα μέγιστα παρατηρούνται 

τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο με μέγιστη συγκέντρωση 174.8 μg m-3 στις 22/2/13 και 

249.7 μg m-3 στις 29/5/13, τα οποία οφείλονται σε επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα και 

τη Μέση Ανατολή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον σταθμό της Αγίας Μαρίνας αλλά σε 

διαφορετικούς μήνες, τα επεισόδια σκόνης στην περιοχή παρατηρούνται κυρίως τον 

Μάρτιο και Απρίλιο με μέγιστη συγκέντρωση 382.7 μg m-3 στις 12/3/13 και 442.6 μg m-

3 την 1/4/13. Το φαινόμενο αυτό τεκμηριώνεται από τις ρετροπορίες των αερίων μαζών 

για κάθε περιοχή ξεχωριστά όπου βλέπουμε για κάθε συγκέντρωση καθημερινά την 

κατεύθυνση του ανέμου που την επηρεάζει. 
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Σχήμα 6.8  Εποχιακή διακύμανση της συγκέντρωσης της σωματιδιακής μάζας των σταθμών 

Αγίας Μαρίνας και Φινοκαλίας. 

 

Σχήμα 6.9 Εποχιακή διακύμανση συνολικής σωματιδιακής μάζας των σταθμών Αγίας Μαρίνας 

Κύπρου και Φινοκαλιάς Κρήτης. 
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7. Μεταλλικά Στοιχεία 

7.1   Παρουσίαση και Στατιστική Επεξεργασία 

Αποτελεσμάτων 

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μεταλλικών 

στοιχείων για τα σωματίδια ΡΜ10 στις τρεις περιοχές που μελετήθηκαν για το έτος 2013. 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται  οι μηνιαίες τιμές από τα 13 μέταλλα Αs, Cd, Pb, Ni, 

Cr, Ca, Fe, Cu, Al, Co, V, Mn και Zn, καθώς επίσης ο μέσος όρος τους και η τυπική 

απόκλιση για τις τρεις διαφορετικές περιοχές, όπου ΕMEP, NIC TRA και LIM RES είναι 

τα κωδικοποιημένα ονόματα για τις περιοχές Αγίας Μαρίνα, Λευκωσία και Λεμεσού, 

αντίστοιχα. 

Πίνακας 7.1: Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετάλλων σε σωματίδια ΡΜ10, σε ng m-3, στις 

τρεις διαφορετικές περιοχές για το 2013 (ΕΜΕΡ: Αγία Μαρίνα, NIC TRA: Λευκωσία, LIM RES: Λεμεσός) 

με φασματομετρία εκπομπής συζευγμένου πλάσματος αργού (ICP ΟΕS) με την εξαίρεση των Cd, As που 

πραγματοποιήθηκε με ICP-MS. 

Μέσες τιμές ng m-3 ng m-3 ng m-3 

PM 10 EMEP LIM RES NIC TRA 

As 0.73±0.32 0.35±0.0.4 2.46±1.18 

Cd 0.25±0.2 0.12±0.15 0.43±0.37 

Pb 4.39±5.87 5.58±7.66 8.57±11.88 

Ni 2.77±4.04 1.32±2.04 2.44±2.43 

Cr 2.88±4.03 2.10±3.22 3.87±4.00 

Ca 1525.81±3986.37 2028.89±2291.69 2736.42±4256.70 

Fe 374.49±930.40 671.29±628.37 1143.30±755.02 

Cu 2.13±3.60 2.28±3.68 19.42±17.73 

Al 953.18±2527.86 996.35±1094.11 1173.97±1221.71 

Co 0.06±0.21 0.03±0.02 0.36±0.17 

V 2.61±2.41 6.17±5.13 2.82±3.85 

Mn 7.29±14.85 20.29±22.62 15.98±14.30 

Zn 61,66±100.26 83.59±84.20 68.43±51.19 

 

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα ατμοσφαιρικά σωματίδια, όπως είναι λογικό, 

παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις για την κάθε περιοχή, αφού πρόκειται για τρία 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας, η τάση των 

μετάλλων, με αυξανόμενες συγκεντρώσεις, ακολουθεί τη σειρά Co < Cd < As < Cu < V 

< Νi < Cr < Pb< Mn < Ζn < Fe <Al <Ca.  Για την αστική περιοχή της Λευκωσίας τα 

μέταλλα κατατάγονται με τη σειρά  Cο < Cd < Ni < As< V < Cr  <  Pb < Mn < Cu< Ζn 
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< Fe <Al < Ca ενώ στην υπεραστική περιοχή της Λεμεσού έχουμε Co < Cd < As < Ni < 

Cr < Cu < V < Pb < Mn < Ζn < Fe <Al <Ca. 

Παρατηρώντας τις συγκεντρώσεις για το Αl και στις 3 περιοχές δειγματοληψίας 

διαπιστώνουμε ότι οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και αυτό συμφωνεί 

με την πηγή προέλευσης του, που είναι το έδαφος.  

Από την άλλη τα μέταλλα Fe και Mn που έχουν ως κύρια πηγή τους το έδαφος 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό από την Αγία 

Μαρίνα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μέταλλα αυτά έχουν διπλή φύση, δηλαδή έχουν και 

ανθρωπογενείς πηγές προέλευσης όπως η επαναιώρηση από το έδαφος λόγω της κίνησης 

των οχημάτων, γι αυτό το λόγο στην περιοχή υποβάθρου Αγία Μαρίνα είναι πιο μικρές 

οι συγκεντρώσεις αφού είναι  περιοχή απαλλαγμένη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Όσον αφορά τα μέταλλα Νi, V οι συγκεντρώσεις τους και στις 3 περιοχές κυμαίνονται 

στα ίδια επίπεδα και αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούνται προϊόντα της καύσης 

πετρελαίου. Τέλος, ο Cu παρουσιάζει συγκεντρώσεις πολύ πιο υψηλές στην Λευκωσία 

απ’ ότι στις άλλες 2 περιοχές και αυτό οφείλεται στην πηγή προέλευσης του που είναι η 

κίνηση των οχημάτων, πράγμα αναμενόμενο αφού η Λευκωσία είναι περιοχή με έντονη 

κυκλοφοριακή κίνηση. 
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7.2 Συσχετίσεις με προηγούμενες μελέτες στις ίδιες περιοχές για 

διαφορετική χρονιά δειγματοληψίας και αποτελέσματα από 

βιβλιογραφία 

 Μέσω της μεγάλης χρονοσειράς δεδομένων από τα συνολικά 1035 δείγματα 

αερολυμάτων PM10  και για τις 3 περιοχές της Κύπρου προκύπτει η μέση ετήσια τιμή 

των μετάλλων σε ng m-3. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα, όπου 

παρουσιάζονται και δεδομένα από μελέτες στις ίδιες περιοχές της Κύπρου και  σε 

διάφορες άλλες περιοχές παγκοσμίως. 

Πίνακας 7.2: Σύγκριση της ετήσιας συγκέντρωσης των μετάλλων σε ng m-3 και της 

σωματιδιακής μάζας σε μg m-3 της παρούσας εργασίας με προηγούμενες μελέτες στις 

ίδιες περιοχές για διαφορετική χρονιά δειγματοληψίας  

PM10 Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al V Mn Zn P 

EMEP 09 0,16 4,68 1,77 0,74 3577,18 409,43 2,13 750,90 2,63 9,67 27,90 22.6 

EMEP 10 0,15 4,42 1,74 1,81 1346,72 634,45 0,70 1090,96 4,52 13,73 51,31 30.32 

EMEP 11 0,01 5,10 0,55 1,31 717,59 331,44 0,98 518,03 2,23 8,83 6,42 23.17 

EMEP 12 0,85 4,77 3,38 3,27 1291,35 410,05 3,61 586,01 4,11 8,32 27,74 21.59 

EMEP 13 0.25 4,39 2,77 2,88 1526 375 2,13 953,18 2,61 7,3 61,66 26.40 

ΝΙC TRA 09 0,56 12,86 10,42 6,80 2976,97 1457,53 45,13 613,58 6,42 28,57 45,66 47.5 

ΝΙC TRA 10 0,22 12,29 5,10 5,82 3070,71 2216,79 28,67 2642,02 9,75 40,99 198,20 57.51 

ΝΙC TRA 11 0,08 6,05 2,26 5,60 3821,11 1199,75 27,81 903,74 2,30 22.021 63,27 46.3 

ΝΙC TRA 12 0,55 12,42 6,01 6,08 2968,83 1409,08 34,13 1195,14 6,07 24,93 73,08 43.8 

ΝΙC TRA 13 0,43 8,57 2,44 3,87 2736 1143 19,42 1174 2,82 15,98 68,43 47.18 

LIM RES 09 0,112 6,432 6,737 7,440 2897,777 714,609 10,041 705,627 4,276 10,223 16,410 49.3 

LIM RES 10 0,165 7,820 3,515 3,209 2075,854 897,506 10,010 845,758 5,898 21,624 90,385 47.97 

LIM RES 11 0,053 5,579 2,453 2,198 1714,234 348,770 5,985 493,884 3,399 7,319 25,870 38.1 

LIM RES 12 0,500 8,897 10,812 5,506 1976,322 843,619 16,421 998,378 11,143 15,815 63,736 36.44 

LIM RES 13 0,12 5,58 1,32 2,10 2028,9 671,29 2,28 996,35 6,17 20,3 83,6 37.38 
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Πίνακας 7.3: Σύγκριση της ετήσιας συγκέντρωσης των μετάλλων σε ng m-3 και της 

σωματιδιακής μάζας σε μg m-3 της παρούσας εργασίας με την ίδια υπάρχουσα βιβλιογραφία 

Με άλλες πόλεις παγκοσμίως 

PM10 Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al V Mn Zn PM1 

Edinburgh, UK 99-

00 

0.34 14.1 3.43 1.6  183 4.93  1.14 2.94 

 

14.2 

Barcelona, Spain 

99-00 

 149 7 6 2250 890 74 122

0 

13 24 49.8 

Birmingham, UK 

00-01 

0.51 27.4 2.5  76.1 204 12   6.4  

Hong kong 00-01  98.74 8.62 6.85 2170 860 35.4 700 5.15 23.07 83.52 

Dusseldorf, 

Germany 99 

 43 11.1 65 907 2843 102  1.1 46  

Athens 06 0.65 23.7 13.9 21.9 509 414 47.8 460 8.7 18.2 54 

Paris 09-10 0.175 7.22 2.91 4.52 780 555 25.6 154 1.35 10.54 24.1 

Athens 05 2-3 25-71 9-16 1-16   13-

141 

 4-10 4-21  

Turkey Instabul 08 

(Προάστιο) 

 

 

3 140 71 200 5040 1520 65 592

0 

19 37 150  

Turkey Istanbul 

07-09 

(Αστική) 

1 70 7 4 2084 700 20 740 14 20 240  

Turkey Erdemli 07 

(Aγροτική) 

   10  350   10 10 10  

Turkey Attaleia 00 

(Αγροτική) 

 13 2 3  230  300 2 6 11,

3 

 

1 μgr m-3 

Συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις των μετάλλων της παρούσας εργασίας για τις τρεις 

περιοχές της Κύπρου με τις συγκεντρώσεις των προηγούμενων χρονιών παρατηρούμε 

ότι οι τιμές κάθε χρονιά αλλάζουν ανάλογα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 

μέταλλα φυσικής προέλευσης Al, Fe, Mn, Ca oι συγκεντρώσεις τους κάθε χρόνο 

επηρεάζονται από τα επεισόδια σκόνης που υπάρχουν κάθε χρόνο. Αυξημένες 

συγκεντρώσεις των μετάλλων αυτών παρατηρούνται κυρίων την χρονιά 2010 λόγω 

σημαντικών επεισοδίων σκόνης και συνεπώς αύξησης της συγκέντρωσης τους. Τα 

μέταλλα Fe, Mn, Ca έχουν πολύ πιο μεγάλες συγκεντρώσεις όλες τις χρονιές στις 

περιοχές Λευκωσία και Λεμεσό απ’ ότι στην περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας 

λόγω της διπλής φύσης τους, οι συγκεντρώσεις τους επηρεάζονται και από 

ανθρωπογενείς πηγές όπως από την επαναιώρηση σωματιδίων από το έδαφος λόγω 

της κίνησης των αυτοκινήτων. 

O Cu όλες τις χρονιές έχει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Λευκωσία λόγω της 

πηγής προέλευσης του από την κίνηση των οχημάτων. 

Επίσης, οι συγκεντρώσεις των Ni, V και στις 3 περιοχές όλες τις χρονιές κυμαίνονται 

στα ίδια επίπεδα εξαιτίας της πηγής προέλευσης τους που είναι η καύση πετρελαίου.  
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Συμπερασματικά, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων εδαφικής προέλευσης ανά χρονιά 

αλλάζουν ανάλογα με τα επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα ενώ τα μέταλλα 

ανθρωπογενούς προέλευσης έχουν πιο σταθερές συγκεντρώσεις ανά περιοχή κάθε 

χρόνο αφού εξαρτώνται κυρίως από την φύση της περιοχής. 

Όσον αφορά τώρα, τις τιμές των συγκεντρώσεων των άλλων πόλεων παγκοσμίως 

βλέπουμε ότι οι τιμές είναι αρκετά συγκρίσιμες ειδικότερα σε μέταλλα που αποτελούν 

συστατικά του στερεού φλοιού της γης όπως το Al που οι συγκεντρώσεις του ανά 

πόλη εξαρτώνται κυρίως από τα επεισόδια σκόνης. Από την άλλη στα μέταλλα 

ανθρωπογενούς προέλευσης Cd, Pb, Ni και Cr βλέπουμε ότι οι συγκεντρώσεις 

μεταβάλλονται και αυτό οφείλεται στη φύση των πόλεων. Για παράδειγμα ο Cu στην 

Αθήνα το 2005 έχει φτάσει σε συγκέντρωση 141 ng m-3 , τιμή η οποία είναι τριπλάσια 

από τις συγκεντρώσεις που έχουμε στην Λευκωσία. Αυτό δικαιολογείται διότι η 

Αθήνα είναι πιο μεγάλη πόλη με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση απ’ ότι η Λευκωσία. 
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7.3  Συσχετίσεις μεταλλικών στοιχείων 

Η συσχέτιση  μεταξύ  των  μεταβλητών υποδηλώνει τη μεταξύ  τους διαφοροποίηση.  

Σημαντικά  στατιστικές  συσχετίσεις  μεταξύ  δύο  ειδών  μπορεί  να οφείλεται  α)  

στην  κοινή  πηγή  προέλευσης  τους,  β)  στον  παρόμοιο μηχανισμό δημιουργίας ή 

απομάκρυνσης τους ή και γ) στον παρόμοιο τρόπο μεταφοράς. Για  να  διαπιστωθεί  η  

συσχέτιση  που  υπάρχει  μεταξύ  των  μεταλλικών στοιχείων, έγινε η χρήση του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης R2, κατά Pearson με επίπεδο σημαντικότητας 

alpha= 0.05. 

Πίνακας 7.4 Συντελεστής προσδιορισμού (R2) για τις συγκεντρώσεις των μεταλλικών 

στοιχείων PM10 για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας 

EMEP As Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al Co V Mn Zn 

As 1,00             

Cd 0,00 1,00            

Pb 0,02 0,06 1,00           

Ni 0,03 0,00 0,01 1,00          

Cr 0,03 0,00 0,01 0,99 1,00         

Ca 0,37 0,01 0,09 0,20 0,20 1,00        

Fe 0,23 0,01 0,11 0,25 0,24 0,89 1,00       

Cu 0,03 0,01 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00      

Al 0,22 0,01 0,11 0,26 0,25 0,88 0,98 0,01 1,00     

Co 0,31 0,00 0,09 0,16 0,13 0,65 0,66 0,02 0,65 1,00    

V 0,17 0,02 0,26 0,31 0,30 0,70 0,81 0,01 0,81 0,58 1,00   

Mn 0,22 0,01 0,13 0,25 0,25 0,89 0,98 0,01 0,96 0,63 0,80 1,00  

Zn 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 0108 1,00 

 

Από τις επιμέρους συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα υπό μελέτη στοιχεία του 

σταθμού υποβάθρου παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 

Αl, Fe, Ca και Mn λόγω της κοινής εδαφικής τους προέλευσης όπως παρατηρούμε και 

στα παρακάτω διαγράμματα. Τα στοιχεία εδαφικής προέλευσης παρουσίασαν μια 

καλή συσχέτιση με το V, η παρουσία του οποίου είναι ενδεικτική της καύσης 

πετρελαίου (Kavouras et al., 2001). Το γεγονός αυτό την επαναιώρηση σκόνης λόγω 

της ανατάραξης που προκαλείται από την κίνηση των οχημάτων που αποτελεί 

σημαντική πηγή επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με αιωρούμενα σωματίδια (Manoli et 

al., 2002, Sternbeck et al., 2002).  
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Σχήμα 7.1 Συσχέτιση των μετάλλων Mn και Αl για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας 

Μαρίνας 

 

Σχήμα 7.2 Συσχέτιση των μετάλλων Fe και Ca για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας 

 

 

Σχήμα 7.3 Συσχέτιση των μετάλλων Mn και Fe για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας 

Μαρίνας 
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Σχήμα 7.4 Συσχέτιση των μετάλλων Fe και Αl για την περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας 

 

Πίνακας 7.5 Συντελεστής προσδιορισμού (R2) για τις συγκεντρώσεις των μεταλλικών 

στοιχείων PM10 σωματιδίων για την αστική περιοχή με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

Λευκωσία.  

NIC 

 TRA 

As Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al Co V Mn Zn 

As 1,0

00 

                        

Cd 0,2

98 

1,00                       

Pb 0,0

35 

0,01 1,00                     

Ni 0,1

43 

0,10 0,03 1,00                   

Cr 0,0

05 

0,01 0,00 0,15 1,00                 

Ca 0,0

22 

0,04 0,08 0,11 0,04 1,00               

Fe 0,0

32 

0,02 0,17 0,18 0,08 0,17 1,00             

Cu 0,0

12 

0,00 0,14 0,12 0,03 0,07 0,66 1,00           

Al 0,0

87 

0,11 0,07 0,20 0,05 0,19 0,61 0,11 1,00         

Co 0,0

14 

0,10 0,01 0,16 0,01 0,02 0,08 0,04 0,14 1,00       

V 0,0

42 

0,08 0,02 0,26 0,16 0,19 0,26 0,07 0,32 0,03 1,00     

Mn 0,0

69 

0,07 0,13 0,32 0,13 0,32 0,72 0,45 0,53 0,12 0,56 1,00   

Zn 0,0

01 

0,00 0,0 0,03 0,04 0,08 0,03 0,02 0,01 0,0 0,03 0,03 1,00

0  

Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα υπό μελέτη στοιχεία του 

κυκλοφοριακού σταθμού Λευκωσίας παρατηρήθηκαν στατιστικά σχετικά καλές 

συσχετίσεις μεταξύ των Αl-Fe λόγω της κοινής εδαφικής τους προέλευσης. Αξίζει να 

αναφερθεί πως ο Fe στην περιοχή της Λευκωσίας είναι μικτής προέλευσης.  Άλλη μια 

σχετικά καλή συσχέτιση είναι αυτή του Cu – Fe και αυτό ίσως να οφείλεται στις 

εκπομπές των οχημάτων (Sternbeck et al., 2002; Lough et al., 2005; Salma and 

Maenhaut, 2006) αφού στην Λευκωσία η κυκλοφοριακή κίνηση είναι μεγάλη. Τέλος, 

η μέτρια συσχέτιση μεταξύ του V και Mn είναι πιθανόν να έχουν κοινή πηγή 

προέλευσης εκτός από την καύση πετρελαίου. Στο αστικό περιβάλλον, η επαναιώρηση 
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σωματιδίων, μπορεί να προκληθεί από τον άνεμο, την κίνηση και φθορά των 

οχημάτων (φρένα, ελαστικά) και την κατασκευαστική δραστηριότητα (Claiborn et al., 

1995, Muleski et al., 1995). Μελέτες έχουν δείξει ότι η αστική σκόνη και ειδικότερα 

η σωματιδιακή ύλη που επαναιωρείται λόγω της ανατάραξης που προκαλείται από την 

κίνηση των οχημάτων αποτελεί σημαντική πηγή επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας των 

αστικών κέντρων με αιωρούμενα σωματίδια (Manoli et al., 2002, Sternbeck et al., 

2002). Η επαναιωρούμενη αστική σκόνη έχει πολύπλοκη χημική σύσταση καθώς 

συγκεντρώνει στοιχεία από φυσικές και ανθρώπινες πηγές, όπως Cu, Zn και Pb τα 

οποία αποδίδονται στις εκπομπές των οχημάτων (Muleski et al., 1995, Yatin et al., 

2000, Sternbeck et al., 2002). 

 

Σχήμα 7.5 Συσχέτιση των μετάλλων Fe και Αl για την αστική περιοχή με έντονη 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, Λευκωσία. 

 

Πίνακας 7.6 Συντελεστής προσδιορισμού (R2) για τις συγκεντρώσεις των μεταλλικών στοιχείων 

PM10 σωματιδίων για την προαστιακή περιοχή της Λεμεσού. 

LIM 

RES 

As Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al Co V Mn Zn 
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Al 0,07 0,07 0,41 0,39 0,37 0,83 0,93 0,10 1,00         

Co 0,00 0,00 0,03 0,05 0,04 0,15 0,13 0,00 0,16 1,00       

V 0,02 0,06 0,59 0,70 0,53 0,43 0,61 0,048 0,56 0,06 1,00     
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Mn 0,11 0,18 0,46 0,53 0,39 0,83 0,96 0,22 0,86 0,11 0,60 1,00   

Zn 0,08 0,13 0,05 0,18 0,09 0,11 0,10 0,14 0,08 0,07 0,08 0,08 1,00 

 

Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα υπό μελέτη στοιχεία του προαστιακού 

σταθμού Λεμεσού παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των Αl, 

Fe, Ca και Mn λόγω της κοινής εδαφικής τους προέλευσης. Ο λόγος της συσχέτισης Ca, 

Al (Σχήμα 7.7) είναι κοντά στην τιμή 1.25 όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία και αυτό 

οφείλεται στην κοινή πηγή προέλευσης τους (Ενότητα 9)  Σχετικά καλή συσχέτιση είναι 

του V-Ni-Cu που είναι χαρακτηριστική βιομηχανικών περιοχών και περιοχών με έντονη 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Τέλος σχετικά καλή συσχέτιση έχουν ο Cu και το Cd και 

αυτό ίσως να οφείλεται στις εκπομπές των οχημάτων. 

 

Σχήμα 7.6 Συσχέτιση των μετάλλων Mn και Fe για την προαστιακή περιοχή της Λεμεσού. 
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Σχήμα 7.7 Συσχέτιση των μετάλλων Ca και Αl για την προαστιακή περιοχή της Λεμεσού. 

 

 

Σχήμα 7.8 Συσχέτιση των μετάλλων Fe και Αl για την προαστιακή περιοχή της Λεμεσού. 
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8. Διακυμάνσεις μετάλλων 

Στον πίνακα 8.1 παρουσιάζονται τα κύρια μέταλλα στα PM10 σωματίδια που μετρήθηκαν 

κατά το 2013 με τις μέσες συγκεντρώσεις σε ng/m-3 3 περιόδων του έτους, την 

μεταβατική περίοδο που περιλαμβάνει τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο, 

Οκτώβριο, Νοέμβριο, τον χειμώνα που περιλαμβάνει τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο και το καλοκαίρι τους μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος.  

Πίνακας 8.1 Παρουσίαση μέσων συγκεντρώσεων σε ng/m-3  μετάλλων στα σωματίδια 

PM10 για το έτος 2013 των 3 περιόδων του έτους  και για τις 3 περιοχές, Αγία Μαρίνα, 

Λευκωσία και Λεμεσός 

EMEP  

 Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al V Mn Zn 

Χειμώνας 0,09 5,42 2,8

7 

2,9

4 

1160,7

3 

355,84 2,25 913,98 2,72 6,09 49,50 

Άνοιξη + 

Φθινόπωρο 

 

0,13 9,83 6,7

4 

6,9

6 

4181,7

3 
929,48 4,55 2479,2

8 
5,86 17,8

2 
102,17 

Καλοκαίρι 0,04 2,39 1,5

0 

1,6

6 

811,11 232,50 1,83 471,93 1,91 5,43 93,52 

NIC TRA 

 Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al V Mn Zn 

Χειμώνας 0,13 12,0

1 

3,0

6 

5,2

7 

3106,8

1 

1628,7

5 

32,8

9 

1382,9

3 

4,48 23,9

1 

77,30 

Άνοιξη + 

Φθινόπωρο 

 

0,32 17,9

5 

4,6

3 

7,6

0 

6116,9

2 

2317,6

7 

35,9

9 

2634,5

9 
5,63 33,3

8 
129,37 

Καλοκαίρι 0,16 4,52 2,1

7 

2,8

6 

1806,7

2 

674,01 9,70 752,34 1,39 7,55 68,49 

LIM RES 

 Cd Pb Ni Cr Ca Fe Cu Al V Mn Zn 

Χειμώνας 0,08 6,22 0,4

2 

1,9

2 

2313,3

6 

746,12 1,20 1259,4

6 

6,23 13,3

8 

87,11 

Άνοιξη + 

Φθινόπωρο 

 

0,10 11,6

1 

3,3

1 

4,3

5 

4082,8

6 

1403,7

6 

5,35 2024,5

7 

11,6

2 

45,1

9 

181,64 

Καλοκαίρι 0,26 6,28 3,4

0 

2,9

0 

1502,1

4 

553,98 9,13 809,77 6,71 20,5

2 

48,65 

 

Παρατηρώντας τον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα μέταλλα φυσικής 

προέλευσης και για τις 3 περιοχές της Κύπρου Αl, Fe, Mn, Ca έχουν τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις τους την μεταβατική περίοδο όπου είναι και η περίοδος όπου έχουμε 

πιο συχνά τα επεισόδια σκόνης από την Σαχάρα, μετά ακολουθεί ο χειμώνας και μετά 

το καλοκαίρι.  
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α)         β)  

γ)  

 Σχήμα 8.1 Μέσες συγκεντρώσεις μετάλλων φυσικής προέλευσης (Ca, Fe, Al) και για τις 3 

περιόδους του έτους 2013 για τις περιοχές α) Αγία Μαρίνα, β) Λευκωσίας και γ) Λεμεσού 

Το ίδιο συμβαινει και με τα μέταλλα ανθρωπογενούς προέλευσης, και για τις 3 

περιοχές Cd, Pb, Ni, Cr, Cu, V μεταβατική περίοδος > χειμώνα > καλοκαίρι με 

εξαίρεση τον Zn για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας όπου μεταβατική 

περίοδος>καλοκαίρι>χειμώνας. 

Πιθανολογείται ότι αυτή η ενίσχυση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 

οφείλεται είτε από (i) μεταφορά από τις υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης και / ή (ii) τη 

συνεισφορά από χερσαίες πηγές στη νότια και νοτιοανατολική περιοχή της λεκάνης 

της Μεσογείου. Μία παρόμοια ενίσχυση των ανθρωπογενών στοιχείων κατά τη 

διάρκεια της υψηλής εκδήλωσης σκόνης έχει παρατηρηθεί από τον Gullu et al. (1996). 
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8.1 Διακύμανση Fe  

O Fe παρουσιάζει διαφορετικές συγκεντρώσεις για τις τρεις περιοχές και αυτό 

οφείλεται στην πηγή προέλευσής του. 

 

Σχήμα 8.2 Μηνιαία διακύμανση Fe στην ατμόσφαιρα στις τρείς περιοχές της Κύπρου 

O Fe υφίσταται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο φλοιό της Γης, γι’ αυτό και σαν κύρια 

πηγή εκπομπής του έχει το έδαφος. Έτσι λοιπόν, θα περιμέναμε, οι συγκεντρώσεις του 

Fe, να αυξάνονται τους ανοιξιάτικους μήνες λόγω των φαινομένων μεταφοράς σκόνης 

και τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω του ότι τα σωματίδια από το έδαφος αιωρούνται πιο 

εύκολα, κατά τη ξηρή περίοδο του καλοκαιριού, όπου και οι άνεμοι είναι εντονότεροι. 

Επιπρόσθετα, στις περιοχές όπου υπάρχει κυκλοφοριακή κίνηση, περιμένουμε ακόμα 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λόγω επαναιώρησης των σωματιδίων από την κίνηση των 

αυτοκινήτων. Δηλαδή, τα σωματίδια Fe που υπολογίζονται, δεν είναι απαραίτητα της 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, αλλά μπορεί να υφίστανται και σωματίδια, από 

παλαιότερα, τα οποία κάθονται στο έδαφος και επαναιωρούνται από το έδαφος λόγω της 

κίνησης των οχημάτων. Συμπερασματικά, οι συγκεντρώσεις αυτών των σωματιδίων είναι 

μεγαλύτερες στις μεγαλουπόλεις, έναντι της περιοχής υποβάθρου, όπου η διακύμανση 

είναι σταθερή, αφού o Fe που υπολογίζεται για την περιοχή προέρχεται μόνο από το 

έδαφος. Από την άλλη, μεταξύ των δύο πόλεων, η Λευκωσία παρουσιάζει μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις ιόντων Fe από τη Λεμεσό και αυτές οι συγκεντρώσεις παρουσιάζουν μια 

αυξημένη τάση τους χειμερινούς μήνες η οποία αντιστρέφεται από τον Ιούνιο μέχρι και 

τον Σεπτέμβριο (Σχήμα 8.2). Αυτό, παρατηρείται λόγω της μειωμένης κίνησης των 
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οχημάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από την πόλη της Λευκωσίας. Μελέτες 

αντίστοιχα που έγιναν από το 2009-2012 στην ίδια περιοχή συμφωνούν απόλυτα με την 

παρατήρηση αυτή (Σχήμα 8.3). Στην Λεμεσό οι συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερες το 

χειμώνα και μικρότερες το καλοκαίρι, το ίδιο συνέβαινε και το 2009-2011, με εξαίρεση 

το 2012 όπου είχαμε χαμηλότερες συγκεντρώσεις τον χειμώνα και αυξημένες το 

καλοκαίρι αφού οι άνεμοι στην περιοχή είναι εντονότεροι και τα μέταλλα 

ελευθερώνονται πιο εύκολα λόγω της ξηρότητας του καιρού (Σχήμα 8.4). Η κίνηση των 

αυτοκινήτων δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, αφού διατηρείται στα ίδια επίπεδα 

ολόκληρο το χρόνο. Τέλος η περιοχή της Αγίας Μαρίνας ακολουθεί την ίδια διακύμανση 

με τη Λευκωσία και αυτό συμφωνεί και με τις χρονιές 2009-2010, ενώ το 2011-2012 

συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το καλοκαίρι από το 

χειμώνα.  

 

Σχήμα 8.3 Χρονική διακύμανση Fe από τις χρονιές 2009-2013 στην Λευκωσία 

 

Σχήμα 8.4 Χρονική διακύμανση Fe από τις χρονιές 2009-2013 στην Λεμεσό 
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Σχήμα 8.5 Χρονική διακύμανση Fe από τις χρονιές 2009-2013 στην Αγία Μαρίνα 
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9.  Συντελεστής Εμπλουτισμού 

Τα  αιωρούμενα  σωματίδια  περιέχουν  ένα  μεγάλο  πλήθος  μεταλλικών στοιχείων  τα  

οποία  προέρχονται  από  διαφορετικές πηγές  και  εκπέμπονται  σε διαφορετικό βαθμό 

και με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε περιοχή. Για να προσδιοριστεί η πηγή προέλευσης 

τους, χρησιμοποιείται ο Συντελεστής Εμπλουτισμού (Enrichment Factor, EF). Ο  

συντελεστής  αυτός,  συσχετίζει  ένα  στοιχείο  από  τα  αιωρούμενα σωματίδια, με την 

πηγή προέλευσης τους, με τη βοήθεια κάποιου άλλου στοιχείου που χρησιμεύει ως 

δείκτης. 

Σε περιβαλλοντικά δείγματα, το Al είναι το στοιχείο που χρησιμοποιείται ως δείκτης  

(λόγω της κατεξοχήν εδαφικής προέλευσης του) προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό 

των στοιχείων  που έχουν εδαφική η ανθρωπογενή προέλευση. Ο προσδιορισμός, γίνεται 

βάση τον τύπο: 

EF = (Cx/CAl)δείγματος /(Cx/CAl)έδαφος 

όπου, Cx και CAl οι συγκεντρώσεις του αντίστοιχου μετάλλου Χ που μας ενδιαφέρει και  

του Al που  αποτελεί  το  δείκτη.  

Για  τον  λόγο Cx/CΑl του  εδάφους, χρησιμοποιούνται τιμές από την βιβλιογραφία 

(Πίνακας 7.1) (Wedepohl, 1995, Koçak et al. 2004a, Andreae et al. 2002.) 

Πίνακας 9.1 Τιμές για τον λόγο Cx/CAl του  εδάφους από την βιβλιογραφία 

 

 

  

  

  

  

Κατά  σύμβαση  έχει  ορισθεί  ότι,  για EF<10,  το  στοιχείο  έχει  κυρίως προέλευση από 

το έδαφος ενώ για EF>10, ένα μεγάλο ποσοστό του στοιχείου έχει άλλη κυρίαρχη πηγή 

(Chester et al., 1999; Chester et al., 1997). Ο συντελεστής αυτός δεν λαμβάνει υπόψη του 

Στοιχείο Λόγος Cx/CAl 

Cd 6.4Χ10-6 

Pb 14.5Χ10-4 

Ni 6.7Χ10-4 

Cr 1.1 Χ10-3 

1.1Χ10-3 

 

Ca 1.25 

Fe 6.3X10-1 

 

Cu 3.4Χ10-4 

 

Μn 9,3Χ10-3 

Zn 1,2Χ10-3 
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την τοπική διακύμανση στην ορυκτολογία  του  φλοιού,  τον  χημικό  διαχωρισμό  κατά  

την  διάρκεια  καιρικών φαινομένων καθώς και τον φυσικό διαχωρισμό δια μέσου της 

σκόνης. Για τον λόγο αυτό, από  προηγούμενες μελέτες εισήγαγαν το “<10” παίρνοντας 

υπόψη τους τις πιθανές αβεβαιότητες. 

 

Σχήμα 9.1 Συντελεστής εμπλουτισμού των μεταλλικών στοιχείων στην περιοχή 

υποβάθρου Αγίας Μαρίνας. 

Από τις τιμές του EF που προσδιορίστηκαν για τα αερολύματα είναι φανερό ότι στην 

περιοχή υποβάθρου τα Fe, Mn, Ca με τιμή κοντά στο 3, έχουν κατεξοχήν εδαφική 

προέλευση. Στην περίπτωση των Cr, Pb, Zn, Ni, Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη 

συμαντική συμβολή των ανθροπωγενών πηγών. 
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Σχήμα 9.2 Συντελεστής εμπλουτισμού των μεταλλικών στοιχείων στην αστική 

περιοχή Λευκωσίας.  

Από τις τιμές του EF που προσδιορίστηκαν για τα αερολύματα της Αστικής περιοχής 

της Λευκωσίας είναι φανερό ότι όπως και παραπάνω τα μέταλλα Fe, Mn, Ca με τιμή 

κοντά στο 3, έχουν κατεξοχήν εδαφική προέλευση. Στην περίπτωση των Cr, Νi και Pb 

οι τιμές είναι <10 αλλά κοντά στο 10 άρα δεν είναι εξολοκλήρου ανθρωπογενούς 

προέλευσης. Όσο για το  Zn, Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη σημαντική 

συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. 

 

Σχήμα 9.3 Συντελεστής εμπλουτισμού των μεταλλικών στοιχείων στην προαστιακή 

περιοχή Λεμεσού. 

Από τις τιμές του EF που προσδιορίστηκαν για τα αερολύματα είναι φανερό ότι στην 

προαστιακή περιοχή Λεμεσού τα Fe, Mn, Ca με τιμή κοντά στο 3, έχουν κατεξοχήν 

εδαφική προέλευση. Στην περίπτωση των Cr, Pb, Ζn οι τιμές είναι <10 αλλά κοντά 

στο 10 άρα δεν είναι εξολοκλήρου ανθρωπογενούς προέλευσης. Όσο για το Cu, Ni 
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και το  Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών 

πηγών. 
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10. Περιοχική και Τοπική Σωματιδιακή Μάζα και Σκόνη 

10.1 Τοπική Διακύμανση Σωματιδιακής Μάζας 

Στο Σχήμα 10.1 παρουσιάζεται η διακύμανση της τοπικής σωματιδιακής μάζας (Δ(ΡΜ)) 

κατά τη διάρκεια του 2013. Η τοπική σωματιδιακή μάζα προκύπτει από τη διαφορά των 

μετρημένων, από τις ζυγίσεις των φίλτρων, τιμών μάζας, μεταξύ των περιοχών της 

Λευκωσίας και της Λεμεσού με την Αγία Μαρίνα, που είναι περιοχή υποβάθρου και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς. 

Σύμφωνα με τη διακύμανση των τοπικών συγκεντρώσεων της σωματιδιακή μάζας 

(Σχήμα 10.1), κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται μείωση, αφού οι τοπικές 

πηγές ρύπανσης που οφείλονται τόσο στις βιομηχανικές δραστηριότητες, όσο και στην 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, μειώνονται προφανώς λόγων των καλοκαιρινών 

διακοπών. Ο κόσμος απομακρύνεται από τις μεγάλες πόλεις με αποτέλεσμα να 

μειώνονται τα ποσοστά των ρυπαντών στοιχείων και κατ’ επέκταση των ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων. Η τοπική σωματιδιακή μάζα ανέρχεται μέχρι και το ποσοστό του 60% και 

48% της ολικής μάζας για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό αντίστοιχα. Η λογική αυτή 

διαφορά, στα ποσοστά της τοπικής μάζας, οφείλεται στην περιοχή που βρίσκεται ο κάθε 

δειγματολήπτης και στο μέγεθος της περιοχής δειγματοληψίας. Η υπέρβαση των 

επιτρεπόμενων ορίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται κυρίως για τη Λευκωσία 

για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών λόγω της 

μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Στη Λεμεσό, 

υπέρβαση των οριακών τιμών από τις τοπικές πηγές, παρατηρείται μόνο σε τέσσερις 

ημέρες κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
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Σχήμα 10.1  Διακύμανση τοπικής σωματιδιακής μάζας για το 2013  

 

Η Κύπρος συνήθως, δέχεται επεισόδια σκόνης από τη Σαχάρα, 6-8 φορές το χρόνο, ενώ 

αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως την άνοιξη. Σύμφωνα με άλλες μελέτες για τη 

Μεσόγειο Θάλασσα, έχει βρεθεί ότι για περιοχές υποβάθρου, το 50% των υπερβάσεων 

που παρατηρούνται οφείλονται σε επεισόδια σκόνης, ενώ για αστικές και υπεραστικές 

περιοχές, το 20% οφείλονται σε τέτοια επεισόδια (Rodriguez et al., 2002). Με βάση τώρα 

τα δικά μας αποτελέσματα, τα επεισόδια σκόνης φαίνεται να επηρέασαν σε μικρότερο 

ποσοστό τις συγκεντρώσεις για την περιοχή υποβάθρου και την προαστιακή περιοχή της 

Λεμεσού, στις οποίες δεν υπήρχαν υπερβάσεις των τιμών που θεσπίστηκαν από την ΕΕ, 

στις συγκεντρώσεις των ΡΜ10. Ωστόσο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι οι υψηλές 

συγκεντρώσεις αερολυμάτων που καταγράφηκαν για τη Λευκωσία και οι υπερβάσεις, 

που ήταν αρκετές κατά τη διάρκεια του χρόνου, οφείλονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις 

τοπικές ανθρωπογενείς επιδράσεις, και σε μικρότερο ποσοστό στη μεταφορά σκόνης από 

την έρημο της Σαχάρας. 



94 

 

10.2 Προσδιορισμός ποσοστού σκόνης στις συγκεντρώσεις των 

αερολυμάτων 

Η σκόνη από τις γειτονικές ερήμους παίζει καθοριστικό ρόλο στις συγκεντρώσεις των 

αιωρούμενων σωματιδίων, αφού στη Λευκωσία για παράδειγμα, η επίδραση της 

μεταφοράς σκόνης, αποτελεί ένας μέρος της υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων που 

έχει θεσπίσει η Ε.Ε με την ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει τα 40μg m-3, και την τιμή των 

50μg m-3 μέχρι και 35 ημέρες το χρόνο.  

 

 

Σχήμα 10.2 Γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής, όπου διακρίνονται οι έρημοι της Αφρικής και η 

γεωγραφική θέση της Κύπρου σε σχέση με τις ερήμους αυτές. 

Για τον προσδιορισμό των σωματιδίων σκόνης χρησιμοποιούνται δύο προσεγγίσεις 

υπολογισμού αυτής, οι οποίοι στη συνέχεια συσχετίζονται μεταξύ τους, για να 

προσδιοριστεί κατά πόσο οι τρόποι αυτοί δουλεύουν και κατά πόσο οι συγκεντρώσεις 

σκόνης που υπολογίζονται είναι πραγματικές και αξιόπιστες. 

 Σαν πρώτη προσέγγιση, το ποσοστό της σκόνης προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα 

του Al που συλλέχθηκαν για την κάθε περιοχή στη διάρκεια του έτους, καθώς το Al 

χρησιμοποιείται ως ιχνηθέτης εδαφικής προέλευσης, θεωρώντας την παρουσία του στο 

Αφρική 
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φλοιό της Γης, να αποτελεί το 7,1% (Prospero and Nees, 1987, Wedepohl, 1995). Άλλα 

μέταλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιχνηθέτες είναι ο Fe, Mn και το Τi. 

Dust= [Al]/0,071 

Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, ο προσδιορισμός του φορτίου της σκόνης γίνεται με βάση 

το nssCa2+ που προσδιορίζεται μέσω ιοντικής χρωματογραφίας και το οποίο είναι κυρίως 

εδαφικής προέλευσης, διαιρώντας με ένα συντελεστή 10 (Sciare et al., 2005) ή 11 (Guieu, 

2002; Guinot et al., 2007; Hans Wedepohl, 1995) ανάλογα με την υπό ανάλυση περιοχή. 

Κατά τη συσχέτιση της σκόνης που υπολογίσαμε με την πρώτη προσέγγιση μέσω του Al 

με το nss-Ca2+, υπάρχει μια πολύ καλή σχέση κοντά στις προαναφερόμενες 

βιβλιογραφικές.  

 

Σχήμα 10.3 Συσχέτιση του nss-Ca2+ με τη σκόνη όπως υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα του 

Al που συλλέχθηκαν 

Οι παραπάνω σχέσεις προσδιορίζονται για την περιοχική σκόνη της περιοχή υποβάθρου 

(Αγίας Μαρίνας), για την οποία η σκόνη είναι αυτή καθ΄ αυτή η σκόνη που προέρχεται 

από την έρημο της Σαχάρας, αφού η περιοχή είναι απομακρυσμένη από τοπικές πηγές, 

όπως η επαναιώρηση των σωματιδίων του εδάφους. Η εποχική διακύμανση της σκόνης, 

όπως καταγράφεται στο σταθμό της Αγίας Μαρίνας, φαίνεται στα Σχήματα 10.3 και 10.4 

καθώς και παρουσιάζεται η ημερήσια και η μηνιαία διακύμανση αυτής. Η επίδραση της 

περιοχικής σκόνης κατά τη διάρκεια του έτους, στη συνολική μάζα των αιωρούμενων 

σωματιδίων, φθάνει κατά μέσο όρο το 30%, ενώ παρατηρώντας την εποχική διακύμανση, 

συμφωνούμε με όσα κατέγραψαν διάφοροι ερευνητές για τη συχνότητα των επεισοδίων 

σκόνης στην ανατολική Μεσόγειο όπως σε περιοχές της Ελλάδας, Βόλος, Πάτρα, 

Ηράκλειο, με ποσοστό της σκόνης να φτάνει στο 20% στη συνολική μάζα των 

αιωρούμενων σωματιδίων (C. Mitsakou1, G. Kallos1 et al., 2008). Έτσι λοιπόν, 

y = 9.0033x + 0.5846
R² = 0.9659
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επιβεβαιώνεται η συμπεριφορά των επεισοδίων σκόνης κατά την περίοδο της άνοιξης 

λόγω της ανατολικής κυκλοφορίας των χαμηλών βαρομετρικών και των μετώπων που τα 

συνοδεύουν (Dayan, 1986, 1991; Kubilay et al., 2000), καθώς και οι δύο έντονες κορυφές 

το φθινόπωρο (λιγότερο έντονες από αυτές της άνοιξης) λόγω των επεισοδίων σκόνης 

που παρατηρούνται αυτούς τους μήνες από τη Μέση Ανατολή (Alpert et al., 1990). Κάτω 

από την εποχική διακύμανση της περιοχικής σκόνης στο σταθμό της Αγίας Μαρίνας, 

παρατηρούμε την εποχική διακύμανση της σκόνης στις άλλες δύο περιοχές 

δειγματοληψίας (Σχήμα 10.5). Η σκόνη αυτή, περιλαμβάνει τόσο τη σκόνη που 

προέρχεται από επεισόδια μεταφοράς σκόνης όσο και τη σκόνη που προέρχεται από 

τοπικές πηγές, οι οποίες θα σχολιαστούν παρακάτω. Παρατηρούμε ότι, τα μέγιστα που 

εμφανίζονται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και προέρχονται από επεισόδια 

μεταφοράς, εμφανίζονται τόσο στη Λευκωσία, όσο και στη Λεμεσό, κάτι που 

υποδηλώνει ότι η μεταφορά σκόνης από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, επηρεάζει 

όλες τις περιοχές της Κύπρου. Ωστόσο, τα μέγιστα που παρουσιάζονται στις πόλεις, είναι 

προφανώς μεγαλύτερης έντασης, λόγω του εμπλουτισμού τους από σκόνη τοπικής 

προέλευσης, η οποία θα συζητηθεί περαιτέρω. 

 

Σχήμα 10.4 Εποχική διακύμανση της σωματιδιακής σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα 
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Σχήμα 10.5 Μηνιαία διακύμανση της σωματιδιακής σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα και 

Μέση Ανατολή.  

 

Σχήμα 10.6 Εποχική διακύμανση της σκόνης για την αστική (NIC TRA) και προαστιακή (LIM 

RES) περιοχή 

Κατά τις διακυμάνσεις της σκόνης, όπως απεικονίζονται στα παραπάνω σχήματα, 

παρατηρούνται κάποιες υπερβάσεις του ορίου, των 50μg m-3, για τις συγκεντρώσεις κατά 

τη διάρκεια του 24-ώρου, ακόμα και στην περιοχή υποβάθρου. Οι υπερβάσεις αυτές, 

οφείλονται στις αέριες μάζες, οι οποίες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική 

και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, καθώς και από την Ευρώπη. Ωστόσο, τα 

φαινόμενα μεταφοράς σκόνης από την Ευρώπη, αν και μπορεί να είναι μεγαλύτερης 

συχνότητας απ’ ότι αυτά από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, εντούτοις, είναι 

λιγότερο έντονα. Για το λόγο αυτό, κατά την παρουσία αερίων μαζών από την Ευρώπη, 

συνήθως δεν παρατηρούνται υπερβάσεις του επιτρεπόμενου ορίου. 
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Επιπλέον, προσδιορίζεται η σκόνη όπως παραπάνω, και για τις άλλες δύο περιοχές 

(Λευκωσία και Λεμεσός), ενώ η διαφορά με την περιοχική σκόνη (Αγία Μαρίνα) δίνει 

τις τοπικές πηγές της σκόνης. Αυτές οι τοπικές πηγές μπορεί να οφείλονται στην σκόνη 

του εδάφους, τη σκόνη από αφθαρσία των δρόμων, ή επαναιώρηση σωματιδίων του 

εδάφους από την κίνηση των αυτοκινήτων. Η διακύμανση της σκόνης στη Λευκωσία, 

όπως είναι αναμενόμενο, παρουσιάζει αύξηση τους χειμερινούς μήνες και μειώνεται 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις κατά τους κρύους μήνες 

οφείλονται στα μειωμένα επίπεδα υγρασίας που οδηγούν σε ξηρότερες επιφάνειες 

ευνοώντας μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωματιδίων λόγω επαναιώρησης αυτών από το 

έδαφος (Nicholson and Branson, 1990). Επιπλέον, η κίνηση των οχημάτων είναι 

μεγαλύτερη τους χειμερινούς μήνες, που ευνοούν επίσης, την επαναιώρηση σωματιδίων. 

Στη Λεμεσό, η διακύμανση είναι περίπου σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους, με μία 

μέση τιμή στα 5,59μg m-3 έναντι των 24,10μg m-3 της Λευκωσίας. Η σκόνη στη 

Λευκωσία και στη Λεμεσό ανέρχεται μέχρι και το 39% και το 17%, αντίστοιχα, της 

συνολικής μάζας ΡΜ10. 

 

Σχήμα 10.7 Μηνιαία διακύμανση τοπικής σκόνης για τις περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού. 
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Σχήμα 10.8 Μηνιαία διακύμανση του ποσοστού της τοπικής σκόνης στη συνολική σωματιδιακή 

μάζα για τις περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού. 
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11. Προσδιορισμός των πηγών με PCA (Principal Component 

Analysis) 

Όπως προαναφέρθηκε, ανάμεσα στους σκοπούς της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης των πηγών στις συγκεντρώσεις των 

μεταλλικών σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα της Κύπρου. Για να διαπιστωθεί εάν 

οι υπό μελέτη ενώσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους, 

πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση κατά παράγοντες μέσω ανάλυσης σε κύριες 

συνιστώσες (PCA, Principal Component Analysis). Πρόκειται για μια στατιστική 

μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως σε ατμοσφαιρικές μελέτες, για τον προσδιορισμό 

των πηγών διαφόρων ενώσεων με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στην ταξινόμηση των δεδομένων, που αποτελούν τις μεταβλητές, σε 

διάφορους παράγοντες (factors), με βάση τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Έτσι λοιπόν 

θέτουμε ως μεταβλητές τα μέταλλα και τα ιόντα που αναλύθηκαν1 με τις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν και το πρόγραμμα εξάγει τους παράγοντες-

συνιστώσες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις αυτών, με βάση την ιδιοτιμή. Οι 

παράγοντες που προκύπτουν είναι στατιστικά σημαντικοί όταν δίνουν ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη από τη μονάδα, ενώ παράγοντες με ιδιοτιμή μικρότερη της μονάδας δεν 

είναι στατιστικά σημαντικοί και παραλείπονται. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, που προκύπτουν από τα δεδομένα της 

συγκεκριμένης μελέτης, δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Πιο συγκεκριμένα για τις 

τρείς υπό μελέτη περιοχές (Αγ. Μαρίνα, Λεμεσού και Λευκωσία) παρουσιάζονται οι 

μεταβλητές με τις συσχετίσεις που αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα, ώστε να 

προσδιοριστούν οι κύριες πηγές των σωματιδίων, ενώ στο τέλος του πίνακα φαίνεται 

η ιδιοτιμή κάθε παράγοντα και το ποσοστό μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων. 

Όπως είναι φανερό από τους πίνακες διακρίνεται ομαδοποίηση σε πέντε παράγοντες 

για την Αγια Μαρίνα και έξι παράγοντες για τις περιοχές Λευκωσία και Λεμεσό που 

μπορούν να εξηγήσουν πάνω από το 82% της διακύμανσης τους. 

 

                                                           
1 Οι συγκεντρώσεις των ιόντων δώθηκαν από το Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών (E.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ), 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους έχουμε: 

 
 Πίνακας 11.1: Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 

Αγ. Μαρίνας για όλη τη διάρκεια του έτους 2013 

 
 

Ο πρώτος και πιο βασικός παράγοντας αντιστοιχεί στο 27.2 % της διακύμανσης, 

συσχετίζοντας τα μέταλλα στοιχεία εδαφικής προέλευσης Al, Mn, Fe, Ca και 

ονομάζεται παράγοντας των φυσικών πηγών. Παρατηρούμε ότι σε αυτό τον 

παράγοντα συσχετίζεται πολύ καλά και το Κ+ .  

Ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί στο 18.5% της μεταβλητότητας, αποτελείται από 

τα Νa, Cl, Mg και αφορά στη θαλάσσια συμμετοχή. Σε αυτό τον παράγοντα 

συσχετίζονται τα ΝΟ3
-
.   

Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 14,8% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας τα  

NH4
+

, SO4
2- και αφορά την μεταφορά αερίων μαζών από μακρινές αποστάσεις. 

EMEP 

Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

Al 0.874 0.257 0.059 0.313 0.092 

Cr 0.262 0.087 -0.019 0.934 -0.033 

Mn 0.889 0.218 0.098 0.302 0.117 

Fe 0.882 0.240 0.066 0.306 0.099 

Ni 0.259 0.085 -0.012 0.942 -0.070 

Cu 0.113 -0.017 0.003 -0.132 0.792 

Pb 0.294 0.013 0.550 0.078 0.500 

Cl 0.284 0.810 -0.116 0.122 0.075 

NO3
- 0.237 0.496 0.649 0.095 0.146 

SO42- 0.186 0.021 0.885 -0.044 -0.062 

Ox 0.605 0.005 0.075 -0.205 -0.436 

Na 0.102 0.910 -0.020 0.075 -0.090 

NH4+ -0.023 -0.499 0.721 -0.112 -0.044 

K 0.750 0.247 0.423 0.136 0.119 

Mg 0.434 0.808 0.177 -0.005 -0.014 

Ca 0.700 0.273 0.297 0.162 0.188 

Ιδιοτιμή 4.356 2.954 2.364 2.197 1.196 

% Διακύμανση 27.2 18.5 14.8 13.7 7.5 

Αθροιστικά % 27.2 60.5 42.0 74.2 81.7 

Πιθανή Πηγή Έδαφος Θάλασσα 

Mεταφορά από 

μακρινές 

αποστάσεις (LRT) 

Καύσεις  

Ορυκτών 

καυσίμων 

Κυκλοφορία/ 
Επαναιώρηση 

σκόνης 
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Ο τέταρτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 13.7% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας τα 

μέταλλα Νi και Cr και αφορά την καύση πετρελαίου. 

Ο πέμπτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 7.5% της μεταβλητότητας και αφορά το Cu με 

πολύ καλή συσχέτιση με τον Pb που αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων σε 

συνδυασμό με την επαναιώρηση σκόνης. 

 

Για την περιοχή της Λεμεσού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους έχουμε: 

Πίνακας 11.2: Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 

Λεμεσού για όλη τη διάρκεια του έτους 2013 

 

Ο πρώτος και πιο βασικός παράγοντας αντιστοιχεί στο 22.2% της διακύμανσης, 

συσχετίζοντας τα μέταλλα Al, Fe, Ca και αφορά στοιχεία εδαφικής προέλευσης, ενώ 

και πάλι παρατηρούμε ότι σε αυτό τον παράγοντα συσχετίζεται πολύ καλά και ο Κ.  

Ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί στο 19.7% της μεταβλητότητας, αποτελείται από 

τα Νa, Cl, Mg και αφορά στη θαλάσσια συμμετοχή.  

LIM RES 

Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

Παράγοντας 

6 

Al 0.774 0.300 -0.130 -0.034 0.413 -0.048 

Cr 0.087 0.104 0.201 -0.060 0.780 0.012 

Mn 0.296 0.018 0.034 0.163 0.754 -0.073 

Fe 0.830 0.276 -0.099 -0.021 0.365 0.004 

Ni 0.014 0.016 0.951 0.047 0.142 0.035 

Cu -0.007 -0.013 0.964 -0.014 0.070 -0.029 

Pb 0.782 -0.152 0.061 0.180 -0.128 -0.014 

Cl 0.253 0.866 -0.007 -0.279 0.042 -0.086 

NO3
- 0.672 0.420 0.040 0.304 0.055 -0.063 

SO42- 0.210 -0.014 0.038 0.855 0.121 0.309 

Ox -0.018 0.087 0.006 0.211 -0.056 0.924 

Na 0.029 0.937 -0.059 -0.063 0.082 0.025 

NH4+ 0.042 -0.456 -0.011 0.789 -0.025 0.050 

K 0.485 0.303 0.031 0.484 -0.003 -0.362 

Mg 0.277 0.899 0.081 0.039 0.099 0.151 

Ca 0.827 0.188 0.084 0.057 0.313 0.067 

Ιδιοτιμή 3.553 3.157 1.928 1.878 1.661 1.131 

% Διακύμανση 
22.2 19.7 12.0 11.7 10.4 7.1 

Αθροιστικά % 
22.2 41.9 54.0 65.7 76.1 83.2 

Πιθανή Πηγή 
Έδαφος Θάλασσα 

Καύσεις 

Ορυκτών 

καυσίμων 

Mεταφορά 

από μακρινές 

αποστάσεις 

(LRT) 

Επαναιώρηση 

σκόνης 
Δευτερογενείς 
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Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 12% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας το Νi 

μαζί με το Cu και αφορά τις καύσεις ορυκτών καυσίμων.  

Ο τέταρτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 11.7% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας τα  

NH4
+

, SO4
2- και αφορούν την μεταφορά από μακρινές αποστάσεις και παρατηρείται 

και καλή συσχέτιση και με το Κ+
 . 

Ο πέμπτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 10.4% της μεταβλητότητας και αφορά το Cr 

και το Μn που οφείλονται στην επαναιώρηση σκόνης. 

Ο έκτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 7.1% της μεταβλητότητας και αφορά τα οξαλικά 

ιόντα και αφορά δευτερογενείς διεργασίες. 

 

Για την περιοχή της Λευκωσίας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους έχουμε: 

Πίνακας 11.3: Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 

Λευκωσίας για όλη τη διάρκεια του έτους 2013 

 

Ο πρώτος και πιο βασικός παράγοντας αντιστοιχεί στο 23.7% της διακύμανσης, 

συσχετίζοντας τα μέταλλα Al, Mn, Fe, Ca και ονομάζεται παράγοντας των φυσικών 

NIC TRA 

Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

Παράγοντας 

6 

Al 0.895 0.161 0.004 -0.050 0.191 0.043 

Cr 0.095 0.014 -0.054 0.089 0.859 -0.050 

Mn 0.747 -0.107 0.295 0.105 0.412 0.098 

Fe 0.828 -0.159 0.386 0.109 0.243 0.012 

Ni 0.303 0.158 0.173 -0.040 0.715 0.165 

Cu 0.463 -0.354 0.576 0.233 0.239 0.040 

Pb 0.247 0.027 0.781 -0.179 0.012 -0.067 

Cl -0.102 0.494 0.173 0.605 0.019 0.044 

NO3
- 0.598 0.364 0.434 -0.151 0.046 0.105 

SO4
2- 0.114 0.302 0.294 -0.828 -0.034 0.169 

Ox 0.078 0.201 -0.022 -0.119 0.065 0.953 

Na -0.081 0.909 -0.077 0.056 0.076 0.117 

NH4+ -0.243 -0.196 0.233 -0.830 -0.061 0.051 

K 0.201 0.065 0.856 -0.202 0.029 0.032 

Mg 0.335 0.898 0.069 0.028 0.067 0.127 

Ca 0.876 0.118 0.209 0.011 -0.034 -0.003 

Ιδιοτιμή 3.796 2.411 2.358 1.944 1.597 1.032 

% 

Διακύμανση 

23.7 15.1 14.7 12.1 10.0 6.4 

Αθροιστικά 

% 

23.7 38.8 75.7 50.9 60.9 82.1 

Πιθανή Πηγή 
Έδαφος Θάλασσα 

Κυκλοφορία/Επαναιώρηση 

σκόνης 

Mεταφορά από 

μακρινές 

αποστάσεις 

(LRT) 

Καύσεις 

Ορυκτών 

καυσίμων 

Δευτερογενείς 
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πηγών. Παρατηρούμε ότι σε αυτό τον παράγοντα συσχετίζονται πάρα πολύ καλά και 

τα ΝΟ3
-
. 

Ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί στο 15.1% της μεταβλητότητας, αποτελείται από 

τα Νa, Mg και αφορά στη θαλάσσια συμμετοχή.  

Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 14.7% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας το K+ 

μαζί με το Pb και αυτό οφείλεται στην κυκλοφοριακή κίνηση. Στον παράγοντα αυτό 

συσχετίζονται πολύ καλά και ο Cu μαζί με τα NO3
-. 

Ο τέταρτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 12.1% της μεταβλητότητας συσχετίζοντας τα  

NH4
+

, SO4
2- και αφορούν της ανθρωπογενή πηγές. Στον παράγοντα αυτό έχουμε καλή 

συσχέτιση και με το Cl-
 . 

Ο πέμπτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 10% της μεταβλητότητας και αφορά το Ni και 

το Cr και οφείλονται στις καύσεις πετρελαίου. 

Ο έκτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 6.4% της μεταβλητότητας και αφορά τα οξαλικά 

ιόντα και αφορά τη φωτοχημεία. 
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12. Συμπεράσματα 

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής μου διατριβής ήταν η μελέτη των μεταλλικών 

στοιχείων της ατμόσφαιρας της Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2013. Το σημαντικό 

είναι ότι οι δειγματοληψίες προέρχονται από τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, που μας 

δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις τοπικές πηγές, ανθρωπογενούς ή μη 

προέλευσης και τις εξωτερικές πηγές που σχετίζονται με τη μεταφορά των αέριων 

μαζών από απομακρυσμένες πηγές εκπομπής. Έτσι λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τις αναλύσεις της 24-ωρης δειγματοληψίας ενός έτους, από τις 

τρεις περιοχές (Αγία Μαρίνα, Λευκωσία, Λεμεσός), καταλήξαμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

 

 Οι τιμές των συγκεντρώσεων της σωματιδιακής μάζας, όπως υπολογίστηκε με 

βάση τις ζυγίσεις των φίλτρων ξεπερνούν κατά πολύ το όριο των 40μg m-3 που 

θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Λευκωσία και μόνο 47.2 ± 25.2 

μg m-3, ενώ για τις άλλες 2 περιοχές Αγία Μαρίνα και Λεμεσό, τα επίπεδα της 

σωματιδιακής ύλης, είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 26.4 ± 34.5 μg m-3 και 37.4 ± 20.2 μg m-3 αντίστοιχα, διαφέρουν 

σημαντικά δηλαδή από τα 40μg m-3 για τα σωματίδια PM10. 

 

 Από τα αποτελέσματα της διαφοράς της σωματιδιακής μάζας των δύο μεγάλων 

πόλεων και της περιοχής υποβάθρου, γίνεται εμφανής η σημαντική επίδραση 

των τοπικών πηγών. Η τοπική σωματιδιακή μάζα ανέρχεται μέχρι και το 

ποσοστό του 50% και 37% της ολικής μάζας για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό 

αντίστοιχα. 

 

 Η επίδραση της σκόνης οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό για τις υπερβάσεις των 

ορίων της ΕΕ και κυρίως για τη Λευκωσία. Θεωρώντας τη σκόνη που 

υπολογίζουμε για την Αγία Μαρίνα ως “περιοχική” σκόνη (regional), 

καταλήγουμε στην “τοπική” σκόνη για Λευκωσία και Λεμεσό. Έτσι λοιπόν, 

από τις ημερήσιες διακυμάνσεις της σκόνης, ξεχωρίζουν κάποια μέγιστα και 

για τις τρεις περιοχές που αντιπροσωπεύουν επεισόδια μεταφοράς σκόνης από 

την Αφρική ή τη Μέση Ανατολή. Η τοπική σκόνη, η οποία περιλαμβάνει 

αποκλειστικά τοπικές επιδράσεις, όπως η σκόνη από το έδαφος και η κίνηση 

των οχημάτων που προκαλεί επαναιώρηση των σωματιδίων του εδάφους, 

φθάνει σε επίπεδα του 39% για Λευκωσία και 17% για Λεμεσό. Τα επίπεδα 

αυτά είναι πιο αυξημένα κατά τους χειμερινούς μήνες για τη Λευκωσία, λόγω 

της αυξημένης κίνησης, ενώ για τη Λεμεσό τα επίπεδα είναι συνήθως σταθερά. 

Οι ρετροπορείες, που προκύπτουν από το NOAA HYSPLIT MODEL, 

επιβεβαιώνουν την επίδραση των επεισοδίων σκόνης στην ανατολική 

Μεσόγειο. 

 

 Σύμφωνα με τις τιμές των συγκεντρώσεων των μεταλλικών στοιχείων που 

αναλύθηκαν στην περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας παρατηρούμε τις 

χαμηλότερες γενικά τιμές στα μέταλλα ανθρωπογενούς προέλευσης όπως Cu, 

Pb, Zn, ενώ από την άλλη, στη Λευκωσία οι μετρήσεις υπερέχουν κατά πολύ, 

λόγω του σημείου δειγματοληψίας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε 

περιοχή υψηλής κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από την άλλη στα μέταλλα 
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φυσικής προέλευσης όπως το Al οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται στα ίδια 

επίπεδα, ενώ για μέταλλα μικτής προέλευσης όπως Fe, Mn, Ca στις περιοχές 

Λευκωσία και Λεμεσό υπερέχουν λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. 

 

 Μετά από συσχέτιση των μεταλλικών στοιχείων PM10 με τη χρήση του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης R2, κατά Pearson με επίπεδο 

σημαντικότητας alpha=0,05 και στους 3 σταθμούς ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

συσχέτιση μετάλλων φυσικής προέλευσης όπως του Mn με το V η παρουσία 

του οποίου είναι ενδεικτική της καύσης πετρελαίου (Kavouras et al., 2001). Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην επαναιώρηση αστική σκόνη, η οποία έχει 

πολύπλοκη χημική σύσταση καθώς συγκεντρώνει στοιχεία από φυσικές και 

ανθρώπινες πηγές, όπως Cu, Zn και Pb τα οποία αποδίδονται στις εκπομπές 

των οχημάτων. 

 Κατά την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπώρου, ξεχωρίζουν κάποια 

μέγιστα και στις τρεις περιοχές. Τα μέγιστα αυτά, υποδηλώνουν εξωτερική 

επίδραση αέριων μαζών που κινούνται πάνω από την ατμόσφαιρα της Κύπρου, 

επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις τρεις περιοχές. Οι αέριες αυτές μάζες τις 

συγκεκριμένες περιόδους, προέρχονται κυρίως από την Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή και σχετίζονται με επεισόδια σκόνης. Λόγω των επεισοδίων σκόνης 

ξεπερνώντας πολλές φορές τα επιτρεπόμενα όρια της ΕΕ, κυρίως στη 

Λευκωσία. 

 

 Μετά από διαχωρισμό των συγκεντρώσεων των μεταλλικών στοιχείων σε 

περιόδους Χειμώνα, Άνοιξη και Καλοκαίρι παρατηρούμε ότι τα μέταλλα 

φυσικής προέλευσης και για τις 3 περιοχές της Κύπρου Αl, Fe, Mn, Ca έχουν 

τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τους την μεταβατική περίοδο (Άνοιξη + 

Φθινόπωρο) όπου είναι και η περίοδος όπου έχουμε πιο συχνά τα επεισόδια 

σκόνης από την Σαχάρα, μετά ακολουθεί ο χειμώνας και μετά το καλοκαίρι. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέταλλα ανθρωπογενούς προέλευσης, και για τις 

3 περιοχές Cd, Pb,Ni,Cr,Cu,V μεταβατική περίοδος > χειμώνα > καλοκαίρι με 

εξαίρεση τον Zn για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας όπου μεταβατική 

περίοδος>καλοκαίρι>χειμώνας. 

 

 Για να προσδιοριστεί η πηγή προέλευσης των μεταλλικών στοιχείων, 

χρησιμοποιήθηκε ο Συντελεστής Εμπλουτισμού (Enrichment Factor, EF) με 

δείκτη το Αl. Και στις 3 περιοχές παρατηρούμε ότι τα στοιχεία Fe, Mn και Ca 

έχουν τιμή συντελεστή εμπλουτισμού ΕF κοντά στο 3 συνεπώς έχουν 

κατεξοχήν εδαφική προέλευση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία από 

περιοχή σε περιοχή διαφέρουν. Στην περιοχή υποβάθρου το Cr, Pub, Zn, Ni, 

Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη σημαντική συμβολή των 

ανθρωπογενών πηγών. Στην περιοχή της Λευκωσίας  το Cr, Νi και Pb οι τιμές 

είναι <10 αλλά κοντά στο 10 άρα δεν είναι εξολοκλήρου ανθρωπογενούς 

προέλευσης. Όσο για το  Zn, Cu και Cd είναι >10 που υποδηλώνει τη 

σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. Και τέλος στην περιοχή της 

Λεμεσού το Cr, Pb, Ζn οι τιμές είναι <10 αλλά κοντά στο 10 άρα δεν είναι 

εξολοκλήρου ανθρωπογενούς προέλευσης. Όσο για το Cu, Ni και το  Cd είναι 

>10 που υποδηλώνει τη σημαντική συμβολή των ανθρωπογενών πηγών. 
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 Τέλος, εφαρμόζοντας το PCA καταλήξαμε πως το 2013 στην Αγία Μαρίνα 

είχαμε τις πηγές: έδαφος, θάλασσα, μεταφορά από μακρινές αποστάσεις, 

καύσεις ορυκτών καυσίμων, κυκλοφορία και επαναιώρηση σκόνης. Στην 

Λεμεσό: έδαφος, θάλασσα, καύσεις ορυκτών καυσίμων, μεταφορά από 

μακρινές αποστάσεις, επαναιώρηση σκόνης και δευτερογενείς διεργασίες. 

Tέλος, στην Λευκωσία: έδαφος, θάλασσα, κυκλοφορία, μεταφορά από 

μακρινές αποστάσεις, καύσεις ορυκτών καυσίμων και δευτερογενείς 

διεργασίες. 
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13. Προοπτικές 
 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, περιλαμβάνει τις αναλύσεις των μεταλλικών 

στοιχείων από τη δειγματοληψία του έτους 2013. Αναλύσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές 

στον αριθμό, ωστόσο είναι πολύ λίγες ώστε να προκύψουν μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα και συνεπώς συμπεράσματα για την χωρική και χρονική κατανομή αυτών, 

τις πηγές προέλευσής τους και τη συνεισφορά τους στη συνολική σωματιδιακή μάζα. 

 

Για μια πλήρη εκτίμηση των πηγών προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα της Κύπρου, απαιτείται ο προσδιορισμός όχι μόνο των μεταλλικών 

σωματιδίων, όπως πραγματοποιήθηκε, αλλά και ο προσδιορισμός των υπόλοιπων 

χημικών ειδών που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των αερολυμάτων. Τα ιοντικά 

στοιχεία και ο οργανικός και στοιχειακός άνθρακας, απαιτούνται ώστε να προσδιοριστεί 

πλήρως η χημική σύσταση, γι’ αυτό και κατατάσσονται στις μελλοντικές μελέτες που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν. Μια τέτοια δουλειά και με ένα πιο εξελιγμένο στατιστικό 

πρόγραμμα όπως αυτό της θετικής παραγοντικής ανάλυσης PMF, το οποίο στην 

εισαγωγή δεδομένων μπορεί να δεχτεί και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής 

όπως για παράδειγμα τις μετεωρολογικές συνθήκες, θα μας οδηγούσε σε καλύτερα 

συμπεράσματα όσον αφορά τον καταμερισμό των πηγών αλλά θα μας έδινε και την 

επιπλέον πληροφορία της ποσοτικοποίησης τους που είναι και το ζητούμενο πλέον στις 

επιστημονικές μελέτες που αφορούν τη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και τη 

συσχέτιση τους με την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

 

Επίσης για την διεξαγωγή  σαφέστερων και ακριβέστερων αποτελεσμάτων για τη 

χρονική κατανομή και τη διακύμανση των σωματιδίων απαιτείται μια μεγάλη χρονοσειρά 

τέτοιων αναλύσεων στο εύρος των δυο και παραπάνω ετών. Στην παρούσα διατριβή 

παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για τις συγκεντρώσεις των μετάλλων στην ατμόσφαιρα 

της Κύπρου από το έτος 2009 μέχρι και το 2013. 

 

Τέλος, οι σταθμοί δειγματοληψίας που βρίσκονται στην Κύπρο, για τη συνεχή 

παρακολούθηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων και την προώθηση μέτρων 

βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, δεν περιορίζονται μόνο στις τρεις περιοχές τις οποίες 

παρουσιάσαμε, αλλά εκτείνονται σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου. Ένας 
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σημαντικός σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Ίνια της Πάφου, ο οποίος αποτελεί σταθμό 

υποβάθρου, βάση του οποίου μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα μεγαλύτερης 

ακρίβειας απ’ ότι στην Αγία Μαρίνα, που αποτελεί επίσης περιοχή υποβάθρου. Έτσι 

λοιπόν, οι αναλύσεις από αυτή την περιοχή κρίνονται μεγαλύτερης σημασίας ώστε να 

κατανοήσουμε τις πηγές που επηρεάζουν τέτοιες περιοχές, ελευθερωμένες από 

βιομηχανικές και άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις. 
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