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Abstract 

 Fine marine aerosols influence the climate system by acting as cloud 

condensation nuclei (CCN) in the atmosphere. The organic chemical composition 

and origin of the marine fine particulate matter are still largely unknown, because of 

the insufficient reports on in situ studies, the large variability in the emission from the 

sea, from the complex transfer of gases and particles at the air-sea interface, and the 

transport of aerosol particles from very distant sources. As important processes of 

formation of marine organic aerosol production are considered: transport of terrestrial 

particles, secondary organic aerosol (SOA) formation from the oxidation of biogenic 

dimethyl-sulfide (DMS), and biogenic particle emissions through sea spray. Specific 

compounds related to the above-mentioned processes have been proposed as 

molecular markers:  e.g. n-alkanoic acids and n-alkanes (terrestrial particles), 

levoglucosan (biomass burning aerosol), aminoacids (biological terrestrial or marine 

particles), methanesulphonate (MSA) (DMS oxidation), C8 and C9 dicarboxylic acids 

and oxo-carboxylic acids (marine SOA) and other short-chain dicarboxylic acids 

(marine or terrestrial SOA), and humic-like compounds (emission of marine organic 

carbon). 

 In this study, an effort was made to characterize the water-soluble organic 

fraction of marine aerosols collected at a background sampling site of Eastern 

Mediterranean at Finokalia of Crete. The sampling period was 2007-2008.  In order 

to identify and quantify the water-soluble organic compounds of marine aerosols 

determined in the present study gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), 

liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS), nuclear magnetic resonance 

spectroscopy (NMR) and ion chromatography (IC) were used. The origin of air 

masses arriving in the study area was studied by using backward trajectories 

calculation (NOAA HYSPLIT Model). In addition the “MODIS fire products” for fire 

detects was used. Measurements of collective parameters such as organic/elemental 

carbon (OC/EC), dissolved organic carbon (DOC), and aerosol surface active 

substances as methylene blue active substances (MBAS) were also performed. 

The concentration ranges for total suspended particles (TSP) was 12.3-61.1 

µg m-3, for OC and EC 0.6-2.2 µg m-3 and 0.1-0.4 µg m-3 respectively, for DOC 0.7-

1.8 µg m-3, and for MBAS 7.4-15.4 ng m-3. The average ratio OC/EC was 6.9 (±3.5) 

and the proportion of DCO in relation to OC was 83 (±13) %, indicating a high degree 

of oxidation in the water-soluble organic matter. OC and DOC were statistically 

strongly correlated with the intensity of fire events in southern Europe. 



 8 

The analysis of the water soluble organic extract by GC/MS, NMR and IC 

revealed the presence of 109 individual organic compounds which made the 12-29% 

% of DOC. The most significant categories were: 

I) Twenty six n-alkanoic acids were detected with an average concentration of 145 ng 

m-3. Formic acid, acetic acid, tridecanoic and heneicosanoic acids demonstrated the 

highest correlation with  fire events. 

II) Twenty two saturated, unsaturated and branched dicarboxylic acids were analysed 

with an average concentration of 526 ng m-3. The highest statistical correlation with 

fire events was determined for the concentration of dicarboxylic acids with Cn >6. 

III) Thirty one (31) hydroxy-, oxo- and keto- carboxylic and dicarboxylic acids were 

also determined. Their average concentration was 126 ng m-3. The most significant 

statistical correlation with fire events were determined for the concentration of 

glycolic acid and 7keto-octanoic acid. 

IV) Various aromatic acids and polycarboxylic acids, such as 4-hydroxy-benzoic acid, 

vanillic acid, syringic acid and trans-7-carbomethoxy-2-octendioic acid have shown 

the highest correlation with fire events. 

V) Pinic and pinonic acids were present in relatively low concentrations (ca. 3 ng     

m-3). It is interesting that organosulfates of these acids were determined in the 

Eastern Mediterranean marine aerosol by using LC/MS. 

The results of this study show that fire events (biomass burning) in southern 
Europe is a major source of water-soluble oxygenated organic compounds in the 
marine atmosphere. The concurrent use of mass spectrometry and NMR techniques 
allowed a better determination of the organic content of marine aerosols. 
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Περίληψη 

Τα λεπτά θαλάσσια αιωρούμενα σωματίδια επιδρούν στο κλίμα δρώντας ως 

πυρήνες συμπύκνωσης των νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα. Η οργανική χημική 

σύσταση και η προέλευση της λεπτής θαλάσσιας σωματιδιακής ύλης είναι ακόμα 

άγνωστη σε μεγάλο βαθμό, λόγω ανεπαρκών αναφορών από μελέτες στην φύση, 

της μεγάλης ποικιλίας εκπομπών από την θάλασσα, της πολύπλοκης μεταφοράς 

αερίων και σωματιδίων στην διεπιφάνεια αέρα-θάλασσας και της μεταφοράς 

αερολυμάτων από πολύ απομακρυσμένες πηγές. Ως σημαντικές διεργασίες 

παραγωγής θαλάσσιων οργανικών σωματιδίων θεωρούμε τις εξής: την μεταφορά 

χερσαίων σωματιδίων, την δημιουργία δευτερογενών οργανικών σωματιδίων από την 

οξείδωση του βιογενούς διμέθυλο-σουλφιδίου (DMS) και τις εκπομπές βιογενών 

σωματιδίων μέσω θαλάσσιων σταγονιδίων. Εξειδικευμένα χημικά συστατικά που 

σχετίζονται με τις προαναφερθείσες διεργασίες έχουν προταθεί σαν μοριακοί δείκτες: 

για παράδειγμα τα κανονικά αλκανοϊκά οξέα και κανονικά αλκάνια  για χερσαία 

σωματίδια), η λεβογλουκαζάνη για σωματίδια από καύση βιομάζας, αμινοξέα για 

βιολογικά χερσαία ή θαλάσσια σωματίδια, το μεθανοσουλφονικό οξύ (MSA) για 

οξείδωση του DMS, τα δικαρβοξυλικά οξέα με 8 ή 9 άτομα άνθρακα και όξο-

καρβοξυλικά οξέα για θαλάσσια δευτερογενή οργανικά σωματίδια και άλλα μικρής 

αλυσίδας δικαρβοξυλικά οξέα για για θαλάσσια ή χερσαία δευτερογενή οργανικά 

σωματίδια και συστατικά τύπου hulis (humic like substances) για σωματίδια από 

εκπομπές θαλάσσιου οργανικού άνθρακα. 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια χαρακτηρισμού του 

υδατοδιαλυτού οργανικού κλάσματος των θαλάσσιων σωματιδίων που συλλέχτηκαν 

στον δειγματοληπτικό σταθμό υποβάθρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

στην Φινοκαλία της Κρήτης. Η δειγματοληπτική περίοδος ήταν 2007-2008. Για την 

ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων των 

θαλάσσιων σωματιδίων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 

αέρια χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας (GC/MS), υγρή 

χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας (LC/MS), φασματοτομετρία πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού (NMR) και ιοντική χρωματογραφία (IC). Η προέλευση των 

αέριων μαζών που κατέφθαναν στην περιοχή δειγματοληψίας μελετήθηκε 

χρησιμοποιώντας υπολογισμό των ρετροπορειών μέςω του μοντέλου NOAA 

HYSPLIT. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το “MODIS fire products” για την ανίχνευση 

των πυρκαγιών. Επίσης έγιναν μετρήσεις συνολικών παραμέτρων όπως ο 

οργανικός/στοιχειακός άνθρακας (OC/EC), ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας 
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(DOC) και τα συστατικά με επιφανειοδραστική ισχύ ως ουσίες ενεργές στο μπλε του 

μεθυλενίου (MBAS). 

Το εύρος των συγκεντρώσεων των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (TSP) 

ήταν 12.3-61.1 µg m-3, του OC και EC 0.6-2.2 µg m-3 και 0.1-0.4 µg m-3 αντιστοίχως, 

του DOC 0.7-1.8 µg m-3, και των MBAS 7.4-15.4 ng m-3. Ο μέσος όρος του λόγου 

OC/EC ήταν 6.9 (±3.5)  και το αναλογία του DOC σε σχέση με το OC ήταν 83 (±13) 

%, συνιστώντας υψηλό βαθμό οξείδωσης της υδατοδιαλυτής οργανικής ύλης. Ο OC 

και DOC έδειξαν στατιστικά ισχυρή συσχέτιση με την ένταση των επεισοδίων 

πυρκαγιάς στην Νότια Ευρώπη. 

Η ανάλυση του υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος με GC/MS, NMR και IC ανέδειξε 

την παρουσία 109 μεμονωμένων οργανικών ενώσεων οι οποίες αποτελούν το 12-

29% του DOC. Οι σημαντικότερες κατηγορίες ήταν: 

Ι) Είκοσι έξι κανονικά αλκανοϊκά οξέα, τα οποία ανιχνεύθηκαν με μέση συγκέντρωση 

145 ng m-3. Το μυρμηκικό, το οξικό, το δεκατριανοϊκό και το εικοσιενανοϊκό οξύ 

επέδειξαν την μεγαλύτερη συσχέτιση με τα επεισόδια πυρκαγιών. 

II) Είκοσι δύο κορεσμένα, ακόρεστα και διακλαδισμένα δικαρβοξυλικά οξέα τα οποία 

ανιχνεύθηκαν με μέση συγκέντρωση 526 ng m-3. Η υψηλότερη στατιστική συσχέτιση 

με τα επεισόδια πυρκαγιών προσδιορίστηκε για τις συγκεντρώσεις των 

δικαρβοξυλικών οξέων με πάνω από έξι άτομα άνθρακα. 

ΙΙΙ) Τριανταένα υδρόξυ-, όξο και κέτο καρβοξυλικά και δικαρβοξυλικά οξέα. Η μέση 

συγκέντρωσή τους ήταν 126 ng m-3. Η σημαντικότερη στατιστική συσχέτιση με τα 

επεισόδια πυρκαγιών προσδιορίστηκε για τις συγκεντρώσεις του γλυκολικού οξέος 

και του 7κέτο-οκτανοϊκού οξέος. 

IV) Διάφορα αρωματικά οξέα και πολυκαρβοξυλικα οξέα, όπως το 4-υδρόξυ-βενζοϊκό 

οξύ, το βανιλλικό οξύ, το συρινγκικό οξύ και το trans-7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκό οξύ 

έδειξαν την υψηλότερη συσχέτιση με τα επεισόδια πυρκαγιών. 

V) Το πινικό και πινονικό οξύ που υπήρχαν σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις 

(περίπου 3ng m-3). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με την χρήση της LC/MS 

προσδιορίστηκαν οργανοθειικές ενώσεις των οξέων αυτών σε θαλάσσια αερολύματα 

της Ανατολικής Ευρώπης. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι τα επεισόδια πυρκαγιών 

(καύση βιομάζας) στην Νότια Ευρώπη αποτελούν πηγή υδατοδιαλυτών 



 11 

οξυγονωμένων οργανικών ενώσεων στην θαλάσσια ατμόσφαιρα. Η συνδυασμένη 

χρήση των τεχνικών φασματομετρίας μάζας και NMR επιτρέπουν έναν καλύτερο  

προσδιορισμό του οργανικού περιεχομένου των θαλάσσιων σωματιδίων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. 1.  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 

1.1.1.  Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα 

Τα αιωρούμενα σωματίδια (αερολύματα)  είναι κολλοειδή συστήματα 

στερεής ή υγρής σωματιδιακής ύλης  τα οποία αιωρούνται για κάποιο χρονικό 

διάστημα σε ένα αέριο μέσο. Θεωρώντας τα σφαιρικά, η διάμετρός τους 

πρέπει να είναι μεταξύ 0,001 και 100 μm, για να υπάρχει η δυνατότητα 

παραμονής τους στην ατμόσφαιρα. Τα μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου μέχρι 

0,1 μm, ονομάζονται σωματίδια της περιοχής Aitken ή λεπτά σωματίδια, ενώ 

αυτά με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 μm ορίζονται ως αδρά σωματίδια 

(coarse) (Seinfeld and Pandis, 1998).  

 Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια μελετώνται εκτενώς λόγω της  σημαντικής 

επίδρασής τους στην ανθρώπινη υγεία και στο κλίμα (U.S. Environmental 
Protection Agency, 1995, http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/ και Seinfeld 
and Pandis, 1998). Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, πιο επιβλαβή είναι τα 

σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

σωματίδια αυτά μπορούν να φτάσουν τις χαμηλότερες περιοχές του 

αναπνευστικού συστήματος. Για τα PM10 τα ασφαλή επίπεδα που προβλέπει 

η EPA είναι τα 50 μg/m3 κατά μέσο όρο ετησίως και τα 150 μg/m3 ως 

ημερήσια μέγιστη αποδεκτή συγκέντρωση. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις 

στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση στα σωματίδια PM10 περιλαμβάνουν: 

επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα, φθορά στην επιφάνεια των 

πνευμόνων, καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα σωματίδια 

είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και άτομα με χρόνιες πνευμονολογικές 

παθήσεις και άσθμα (EPA 1995, 
http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/pm10.html). 

 Τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 0,1 μm είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία καθώς είναι αρκετά μικρά ώστε να 

http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/�


 15 

διαπερνούν τις μεμβράνες της αναπνευστικής οδού και να εισέρχονται στην 

κυκλοφορία του αίματος ή να μεταφέρονται μέσω των οσφρητικών νεύρων 

στον εγκέφαλο (Pöschl, 2005).  

 Η επίδραση των σωματιδίων στο κλίμα έχει να κάνει με την 

απορρόφηση ή την σκέδαση της ηλιακής ακτινοβολίας, προκαλώντας έτσι 

αντιστοίχως αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας της γης (IPCC,  2007). Η 

επίδραση των σωματιδίων στο ισοζύγιο της ηλιακής ακτινοβολίας στη γη 

γίνεται με δύο τρόπους: 

1) Με άμεση επίδραση επηρεάζοντας την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην 

επιφάνεια της γης απορροφώντας ή σκεδάζοντάς την. Θεωρητικές μελέτες 

αλλά  και μελέτες πεδίου κατέληξαν ότι συνολικά υπερισχύει το φαινόμενο της 

σκέδασης, οπότε τα σωματίδια έχουν την τάση να ψύχουν την ατμόσφαιρα σε 

αντίθεση με τα αέρια του θερμοκηπίου (Kaufman et al., 2002 και IPCC, 2007).  

2) Με έμμεση επίδραση μέσω της δημιουργίας πυρήνων συμπύκνωσης 

νεφών (Seinfeld and Pandis, 1998). Τα σωματίδια ανάλογα με το μέγεθος 

τους, την χημική τους σύσταση και άλλες φυσικές και χημικές τους ιδιότητες 

μπορούν να δράσουν σαν πυρήνες για την δημιουργία νεφών. Επιπλέον τα 

σωματίδια αυτά ρυθμίζουν και κάποια χαρακτηριστικά των νεφών όπως ο 

αριθμός, το μέγεθος των σταγονιδίων και ο χρόνος ζωής τους. Επίσης τα 

νέφη λειτουργούν σαν ‘δεξαμενή’ στον κύκλο του νερού, αφού μεσολαβούν 

τόσο στην εξάτμιση όσο και στην κατακρήμνιση (Facchini et al., 1999 και 
Kaufman et al., 2002). Τέλος σημαντική είναι η συνεισφορά τους και στην 

χημεία της ατμόσφαιρας, αφού περιέχουν συστατικά που μπορεί να αντιδρούν 

με ουσίες στην αέρια είτε στη σωματιδιακή φάση (IPCC, 2007). Στο 

σχήμα της Εικόνας 1.1 παρουσιάζεται η εκτίμηση της μέσης ετήσιας 

συνεισφοράς διαφόρων ουσιών και μηχανισμών στην ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Τα σχήμα αναφέρεται σε παγκόσμια κλίμακα για το έτος 2005 

και περιλαμβάνει ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές. Την υψηλότερη θετική 

συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο (δηλαδή θέρμανση της επιφάνειας της 

γης) προκαλούν αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το 

μεθάνιο, το νιτρώδες οξείδιο και οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες. Από την 

άλλη τα σωματίδια προκαλούν συνολικά ψύξη της επιφάνειας της γης και 

μάλιστα η έμμεση επίδραση είναι ισχυρότερη της άμεσης. Επιπλέον η 
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τελευταία στήλη στην εικόνα δείχνει τον βαθμό στον οποίο είναι επιστημονικά 

γνωστή η συνεισφορά της κάθε συνιστώσας και όπως φαίνεται ειδικά η 

έμμεση επίδραση των σωματιδίων δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς. 

 

Εικόνα 1.1 Συνεισφορά των σωματιδίων και άλλων συστατικών και μηχανισμών στο 

ισοζύγιο της ηλιακής ακτινοβολίας. (IPCC, 2007) 

 

 

1.1.2. Πηγές των σωματιδίων 

 Το μέγεθος, η σύσταση και η διαδικασία απομάκρυνσης των 

σωματιδίων από την ατμόσφαιρα εξαρτάται από την πηγή τους (βλ. Εικόνα 

1.2). Χωρίζονται σε ανθρωπογενείς και βιογενείς ανάλογα από το αν 

προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή από την φύση και σε 

πρωτογενείς και δευτερογενείς ανάλογα με την διαδικασία σχηματισμού τους 

(Liousse et al., 1996 και Seinfeld and Pandis 1998). 
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Εικόνα 1.2 Διάγραμμα τυπικών μεγεθών σωματιδίων, μηχανισμών σχηματισμού και 

απομάκρυνσης τους. (Seinfeld and Pandis, 1998) 

 

Πρωτογενείς πηγές  

Τα πρωτογενή σωματίδια εκπέμπονται απευθείας στην ατμόσφαιρα 

από φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς πηγές (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). 

Οι κυριότερες πηγές τους είναι: 

α) Σκόνη από το έδαφος. Η πηγή αυτή καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό της 

παγκόσμιας παραγωγής αερολυμάτων, ιδιαίτερα σε τροπικές και υποτροπικές 

περιοχές. Όταν η ταχύτητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους υπερβεί 

κάποιο όριο προκύπτει η αποκόλληση σωματιδίων από το έδαφος, τα οποία 

μπορεί να μεταφέρονται έτσι σε μακρινές αποστάσεις (π.χ. από την Σαχάρα 

στην Ευρώπη, Mihalopoulos et al., 1997 και Andreae et al., 2009).  

β) Θάλασσες και ωκεανοί. Τρεις είναι οι βασικές διαδικασίες παραγωγής 

αερολυμάτων από θάλασσες και ωκεανούς: i) από φυσαλίδες οι οποίες 

«εκρήγνυνται» όταν φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας με αποτέλεσμα 

να εκτοξεύονται σταγονίδια στον αέρα, ii) από τον συνδυασμό του αφρού των 

κυμάτων και την ύπαρξη ανέμων και iii) από την ισχυρή πρόσκρουση των 

κυμάτων στα βράχια (Giovannelli et al., 1988) . 

γ) Οργανισμοί. Τα σωματίδια αυτά περιέχουν βακτήρια, ιούς, θραύσματα από 

έντομα και συστατικά διάφορων μικροοργανισμών. Επίσης σωματίδια 
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εκπέμπονται απευθείας στην ατμόσφαιρα από τα φυτά καθώς και από την 

αποσύνθεση και φύλλων (Simoneit et al., 1990) 

δ) Καύση βιομάζας και πυρκαγιές. Κατά την διάρκεια θερμών εποχών, οι 

πηγές αυτές εκπέμπουν σωματίδια τα οποία σε συνδυασμό με υψηλής 

έντασης ανέμους μεταφέρονται σε μακρινές αποστάσεις (Crutzen and 
Andreae, 1990, Liousse et al., 1996 και Kaufman and Fraser, 1997) 

ε) Καύση ορυκτών καυσίμων. Η καύση άνθρακα καθώς και τα τροχοφόρα 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή σωματιδίων (Rogge et al., 
1993 και  Liousse et al., 1996). 

στ) Άλλες φυσικές πηγές. Τα ηφαίστεια, οι ανεμοστρόβιλοι και η πτώση 

κομητών και μετεωριτών παράγουν πρωτογενώς σωματίδια και μεγάλες 

ποσότητες σκόνης (Mather et al., 2003 και Curtius et al., 2005). 

 

Δευτερογενείς πηγές 

Τα δευτερογενή σωματίδια σχηματίζονται από διάφορες πολύπλοκες 

χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα (Seinfeld and Pandis 1998 και 
Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Από τις σημαντικότερες διεργασίες 

παραγωγής δευτερογενών σωματιδίων είναι η οξείδωση του διοξειδίου του 

θείου και του διοξειδίου του αζώτου και η φωτοοξείδωση πτητικών οργανικών 

ενώσεων που εκπέμπονται από φυτά και οξειδωτικούς παράγοντες της 

ατμόσφαιρας όπως το όζον, οι ρίζες υδροξυλίου και οι νιτρικές ρίζες 

(Kavouras et al., 1998 και Kanakidou et al., 2002). 

 

1.1.3. Χημική σύσταση των σωματιδίων 

Ένα μεγάλο μέρος της μάζας των σωματιδίων αποτελείται από 

ανόργανα συστατικά (από τα οποία κύριο συστατικό είναι το SO4
-2) (Seinfeld 

and Pandis 1998 και Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Το υπόλοιπο 

αποτελείται από δύο κατηγορίες άνθρακα, τον στοιχειακό και τον οργανικό 

(Seinfeld and Pandis 1998 και Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Ο οργανικός 
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άνθρακας μπορεί να διαχωριστεί επιπλέον στον υδατοδιαλυτό και μη 

υδατοδιαλυτό (Krivacsy et al., 2001). Οι οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος της συνολικής μάζας των σωματιδίων και σε κάποιες 

περιπτώσεις φτάνουν σε ποσοστά μεγαλύτερα του 70% (Finlayson-Pitts and 
Pitts, 2000). Όμως παρά την υψηλή αφθονία των οργανικών ενώσεων την 

ακριβή σύσταση γνωρίζουμε μόλις για το 10% του συνόλου τους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός (Tabazadeh Azadeh, 2005) ότι το 30-80% κατά 

βάρος των μη εξακριβωμένων αυτών οργανικών ενώσεων είναι ουσίες 

διαλυτές στο νερό (water soluble organic carbon - WSOC). Στην Εικόνα 1.3, 

παρουσιάζονται: α) Το ποσοστό των υδατοδιαλυτών (WSOC), μη 

υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων (water-insoluble organic carbon - 

WINSOC), του στοιχειακού άνθρακα (elemental carbon - EC) και διάφορων 

ανόργανων ενώσεων σε λεπτά σωματίδια αερολυμάτων (Krivacsy et al., 
2001), και β) η μέση κατανομή των WSOC, WINSOC, και EC σε αερολύματα 

(Kiss et al., 2002).  

 

   α)      β) 

Εικόνα 1.3. Διαγράμματα: α) ποσοστιαία σύσταση των λεπτών σωματιδίων σε  διαλυτό 

(WSOC), αδιάλυτο οργανικό άνθρακα (WINSOC), στοιχειακό άνθρακα (EC) και σε 
διάφορες ανόργανες ενώσεις. (Krivacsy et al., 2001) και β) ποσοστιαία σύσταση των 
άνθρακα σε  διαλυτό (WSOC), αδιάλυτο οργανικό άνθρακα (WINSOC) και στοιχειακό 
άνθρακα (EC). (Kiss et al., 2002). 
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1.2.   ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

Οι διαδικασίες δημιουργίας νεφών εξαρτώνται από την συγκέντρωση, 

την κατανομή μεγέθους και την χημική σύσταση των ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων πάνω στα οποία συμπυκνώνονται οι υδρατμοί.  Τον πιο 

καθοριστικό ρόλο παίζει ο WSOC των λεπτών σωματιδίων αφού αυτά 

επιδρούν στην σχεδόν άγνωστη χημεία της υγρής φάσης των νεφών. Ο 

WSOC αποτελεί το 30-70% της συνολικής μάζας του οργανικού άνθρακα, ενώ 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει και το 

100% σε περιπτώσεις καύσης βιομάζας (Ruellan et al., 1999). Από άλλες 

πηγές, όπως ρυπαντές εκπεμπόμενοι από τροχοφόρα οχήματα, το ποσοστό 

αυτό είναι αρκετά χαμηλό, αφού εκπέμπονται λιγότερες οξειδωμένες άρα 

λιγότερο υδατοδιαλυτές ενώσεις (Ruellan et al., 1999).  

Έχει αναφερθεί ότι μέρος των ενώσεων που αποτελούν τον WSOC 

έχουν επιφανειοδραστική ισχύ και η παρουσία τους σε κάποιο διάλυμα 

επηρεάζει σημαντικά την επιφανειακή τάση των σταγόνων προκαλώντας 

πολλές φορές την διάσπαση τους σε περισσότερες μικρότερης ακτίνας 

σταγόνες, οπότε επηρεάζεται και ο χρόνος ζωής των νεφών (Stephanou, 
1992, Charlson et al., 1992, Facchini et al., 2000, Bréon et al., 2002, Kaufman 
et al., 2002, Kiss et al., 2005 και Tabazadeh, 2005). Έχει βρεθεί άμεση 

συσχέτιση του πλήθους των σταγονιδίων με αύξηση ενώσεων που μειώνουν 

την επιφανειακή τάση των σωματιδίων (Facchini et al., 1999).  

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες πρέπει να συνδυάζουν στο μόριο τους 

ένα υδρόφοβο και ένα υδρόφιλο μέρος. Καλύπτουν την επιφάνεια των 

σωματιδίων με την υδρόφιλη κεφαλή τους στην επιφάνεια του σωματιδίου και 

την υδρόφοβη αλυσίδα να εξέχει (Εικόνα 1.4α). Σε κάποιες περιπτώσεις οι 

επιφανειοδραστικές ουσίες συσσωματώνονται σε κολλοειδή συστήματα, όπως 

μικκύλια (Tabazadeh, 2005) τα οποία φαίνονται σχηματικά στην Εικόνα 4α. 

Τα μικκύλια αυτά καθιστούν τα επιφανειοδραστικά αυτά μόρια ακόμα πιο 

υδατοδιαλυτά. 

Ο Ellison και συνεργάτες (1999) πρότειναν ένα διαφορετικό πιθανό 

μοντέλο για τον τρόπο με τον οποίο οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τις 

υγροσκοπικές ιδιότητες σε σωματίδια θαλάσσιας ατμόσφαιρας. Κατά την 
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βιολογική αποδόμηση στους ωκεανούς παράγονται μεγάλες ποσότητες 

λιπαρών οξέων με πιο κοινά το στεαρικό (C16) και το παλμιτικό οξύ (C18) τα 

οποία βρίσκονται κυρίως υπό την μορφή ιόντων. Εφόσον υπάρχουν τόσο 

μεγάλες συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων στην επιφάνεια των ωκεανών ο 

Ellison και οι συνεργάτες του (1999) πρότειναν ότι η επιφάνεια των 

σωματιδίων σε θαλάσσιο περιβάλλον θα καλύπτεται πιθανώς από μια λεπτή 

μεμβράνη  από ιόντα στεαρικού οξέος, δημιουργώντας έτσι ένα ανεστραμμένο 

μικκύλιο (Εικόνα 1.4β). Η διάταξη αυτή δημιουργεί ένα υδρόφοβο περίβλημα 

το οποίο απομονώνει το ανόργανο διάλυμα από θαλάσσια άλατα.  

 

 

α)     β)  

Εικόνα 1.4. Σχηματική παρουσίαση της κατανομής της οργανικής ύλης σε σωματίδιο 

θαλάσσιου αερολύματος. Στο σχήμα α) παρουσιάζεται η περίπτωση σχηματισμού 
μικκυλίου, ενώ στο σχήμα β) ο σχηματισμός ανεστραμμένου μικκυλίου.  Η πολική 
κεφαλή είναι αχνά σκιασμένη, ενώ η υδρόφοβη ουρά είναι σκιασμένη με μαύρο 
(Tabazadeh, 2005). Το μικκύλιο είναι υδατοδιαλυτό, ενώ το ανεστραμμένο μικκύλιο 
αναμένεται να είναι αδιάλυτο. 

 

Τα μικκύλια προκύπτουν όταν η συγκέντρωση των 

επιφανειοδραστικών ουσιών ξεπεράσει ένα κρίσιμο σημείο. Στα θαλάσσια 

σωματίδια μικρή συγκέντρωση λιπαρών οξέων αρκεί, αλλά και σε σωματίδια 

από καύση βιομάζας, από βιογενείς πηγές, από σκόνη εδάφους ή από 
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αστικές πηγές υπάρχει ύλη (όπως τα χουμικά συστατικά) σε αρκετή ποσότητα 

ώστε να προκύψουν τα συσσωματώματα αυτά. Η δημιουργία μικκυλίων 

επηρεάζει διάφορες φυσικές ιδιότητες των ατμοσφαιρικών σωματιδίων 

(Tabazadeh, 2005), όπως η επιφανειακή τάση, η διαλυτότητα, η αγωγιμότητα 

και η διαύγεια (Εικόνα 1.5). Η επίδραση στις ιδιότητες αυτές επιφέρει αλλαγή 

και στις οπτικές ιδιότητες και στην χημική δραστικότητα των σωματιδίων.  

 

 

Εικόνα 1.5. Διάγραμμα όπου παρουσιάζεται η επίδραση της συγκέντρωσης των 

επιφανειοδραστικών ουσιών σε κάποιες φυσικές ιδιότητες των σωματιδίων 
(Tabazadeh, 2005). 

 

Οι ενώσεις που αποτελούν τον WSOC παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία 

και πολυπλοκότητα. Θα πρέπει να περιέχουν στο κάθε μόριο κάποια 

υδρόφιλη ομάδα, αλλά πιθανώς να συνδυάζουν και υδρόφοβες ακόμα 

περιοχές. Επιπλέον έχει αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

σχηματίζουν μεταξύ τους μακρομοριακές ενώσεις (πολυμερή ή ετερογενή 

μόρια που βρίσκονται ενωμένα μεταξύ τους κυρίως με ασθενείς υδρόφοβους 

δεσμούς) οι οποίες έχουν αρκετές ομοιότητες με τα φυσικής προέλευσης 

χουμικά ή τα φουλβικά οξέα, οπότε αναφέρονται και ως HULIS («humic like 

substances», βλ. Kiss et al., 2003 και Graber and Rudich, 2006). 
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Το μείγμα των ενώσεων που αποτελούν τον WSOC αποτελείται από πολικές 

οξυγονωμένες ενώσεις με πολλαπλές χαρακτηριστικές ομάδες όπως: 
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OH

O
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O

, -CHO, -OH, 
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 -ONO2,
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O

NH2 , 
NH

 

 (Cappiello et al., 2003).  

 Με την χρήση της τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας (gas chromatography - mass spectrometry ή GC-MS) 

έχουν χαρακτηριστεί απλές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους, όπως διάφορα 

καρβοξυλικά οξέα. Ένα μεγάλο ποσοστό των WSOCs,  περίπου 25%, 

φαίνεται να είναι ενώσεις με μοριακό βάρος μέχρι και 1000 Da, πιθανώς 

πολυκαρβοξυλικά οξέα, με αλειφατική και αρωματική αλυσίδα και μικρό 

αριθμό υδροξυλομάδων (Cappiello et al., 2003 και Feng and Möller, 2004).  

Έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές μέθοδοι κλασματοποίησης για την 

ανάλυση των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες: 

1) Κατά την πρώτη μέθοδο (Decesari et al., 2000) γίνεται διαχωρισμός με 

χρήση της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (high performance 

liquid chromatography ή HPLC) με ανιονανταλλακτική στήλη και έκλουση με 

διαλύτες αυξανόμενης ιοντικής ισχύος. Έτσι οι ενώσεις του WSOC μπορούν 

να χωριστούν σε 3 κλάσματα και με τη μέθοδο του Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού (NMR) να προσδιοριστούν κάποιες χαρακτηριστικές λειτουργικές 

ομάδες του συνόλου των ενώσεων που περιέχονται στο κάθε κλάσμα. Η 

μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν σε μία ιδιαίτερα 

ρυπασμένη αστική περιοχή. Ο Decesari και συνεργάτες (2000)  αναφέραν ότι:  

- Το πρώτο κλάσμα αποτελείτο από ουδέτερες και βασικές ενώσεις, κυρίως 

αλειφατικές αλκοόλες ή αιθέρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλκοολών 
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χαρακτηρίστηκαν ως πολυόλες και σε μικρότερο βαθμό ως αλειφατικές 

αλκοόλες με μια υδρόξυ- ομάδα. 

- Το δεύτερο κλάσμα αποτελείτο  κυρίως από μόνο- και δι- καρβοξυλικά οξέα, 

καθώς και από υδρόξυ-  καρβοξυλικά οξέα. 

- Το τρίτο κλάσμα αποτελείτο από πολυκαρβοξυλικά οξέα (κυρίως ακόρεστες 

ενώσεις με ταυτόχρονα αλειφατικό και αρωματικό χαρακτήρα με μικρή 

περιεκτικότητα σε υδρόξυ-ομάδες). Το κλάσμα αυτό παρατηρήθηκε ότι είχε 

την πιο έντονη επιφανειοδραστική ισχύ και αρκετά κοινά δομικά 

χαρακτηριστικά με πρότυπο δείγμα φουλβικού οξέος .  

2) Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο (Varga et al., 2001 και Krivàcsy et al., 
2001) γίνεται κλασματοποίηση βάσει της κατακράτησής τους σε στήλη 

εκχύλισης στερεάς φάσης (solid phase extraction, SPE) ανάλογα με τον 

υδρόφοβο και όξινο τους χαρακτήρα και στην συνέχεια προσδιορισμός και 

χαρακτηρισμός με χρήση φασματοσκοπίας UV ή υγρής χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας (LC-MS). Έτσι οι οργανικές ενώσεις χωρίζονται σε 

τρία κλάσματα: 

- Το πρώτο περιέχει ενώσεις με έντονα υδρόφοβες ομάδες και εκλούεται σε 

pH 7. 

- Το δεύτερο περιέχει ενώσεις με όξινες λειτουργικές ομάδες οι οποίες είναι 

ιονισμένες (συνεπώς υδρόφιλες) και εκλούεται σε pH 7 αλ λ ά μέσω 

πρωτονίωσης σε pH 2 οι ενώσεις αυτές καθίστανται πιο υδρόφοβες. 

- Τέλος το τρίτο περιλαμβάνει ενώσεις που περιέχουν πολικές λειτουργικές 

ομάδες, που είναι υδρόφιλες και εκλούονται σε pH 2.  

 Στη διατριβή αυτή εστιάσαμε στην σύσταση των παρακάτω κατηγοριών 

χημικών ενώσεων του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα: 1) Στα χουμικά 

συστατικά και ενώσεις τύπου HULIS, 2) στα καρβοξυλικά και δικαρβολυλικά 

οξέα και υδρόξυ- και όξο- παράγωγά τους, και 3) στις ενώσεις που 

παράγονται από καύση βιομάζας. 
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1.2.1. Χουμικά συστατικά και ενώσεις τύπου HULIS 

 Η χουμική ύλη είναι ένα ετερογενές μείγμα από διαφορετικά συστατικά 

(από βιοχημική άποψη σταθερά πολυμερή) τα οποία παράγονται  μέσω της 

βιολογικής και αβιοτικής αποδόμησης οργανικής ύλης που υπάρχει σε πολύ 

μεγάλες ποσότητες στο έδαφος, τα ιζήματα και στα χερσαία επιφανειακά 

ύδατα (Janos, 2003). Η μάζα των χουμικών συστατικών είναι  άμορφη, 

χρώματος καστανού ή και μαύρου, και ως προς την διαλυτότητά της 

διαχωρίζεται σε τρία κλάσματα: i) την χουμίνη που είναι αδιάλυτη στο νερό σε 

οποιοδήποτε pH, ii) τα χουμικά οξέα που είναι αδιάλυτα σε όξινο διαλύτη και 

iii) τα φουλβικά οξέα που είναι διαλυτά στο νερό σε οποιοδήποτε pH 

(Plancque et al., 2001). Τα χουμικά και τα φουλβικά οξέα, όταν μελετώνται σε 

υδατικά διαλύματα, υπολογίζεται ότι είναι μακρομόρια με μοριακή μάζα 

10.000-20.000 Da και 2000-3000 Da αντίστοιχα. Μελέτες δείχνουν ότι τα 

χουμικά συστατικά φαίνεται να έχουν υπερμοριακή φύση στην οποία σχετικά 

μικρά ετερογενή μόρια, με μοριακές μάζες περίπου 500 Da αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου ή και με ασθενέστερες δυνάμεις όπως 

Van Der Waals προς δημιουργία μεγαλύτερων σχηματισμών με μεγαλύτερο 

μοριακό βάρος (Piccolo et al., 1999). Την θεώρηση αυτή ενισχύει η 

διαφορετική συμπεριφορά των χουμικών σε σχέση με πρότυπες πολυ-

ηλεκτρολυτικές πολυμερείς μακρομοριακές ενώσεις γνωστού μοριακού 

βάρους κατά την Χρωματογραφία Διαχωρισμού Μεγέθους (Size Exclusion 

Chromatography - SEC). 

Έχουν γίνει προσπάθειες για να διευκρινιστεί όσο είναι δυνατόν η δομή 

των χουμικών συστατικών με διάφορες μεθόδους, όπως με Αέρια 

Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS) (Gonzalez-Vila et al., 1987), 

Φασματομετρία Μάζας με Ιονισμό Ηλεκτροψεκασμού (MS-ESI) σε συνδυασμό 

με σύστημα αναλυτή μαζών τετραπόλου-χρόνου πτήσεως (Quadrupole-Time 

of Flight ή Q-TOF), δίδυμο αναλυτή μαζών (MS-MS), φασματόμετρο μάζας 

τύπου κυκλοτρονικού ιοντικού συντονισμού με μετασχηματισμό Fourier 

(Fourier  transform ion cyclotron resonance mass spectrometer ή FTICR/MS) 

(Leenheer at al., 2001, Plancque et al., 2001, Kujawinski et al., 2002 και 

Reemtsma et al., 2006) καθώς και με φασματοσκοπία NMR (Herzog et al., 
1997). Οι πιο πιθανές δομές που προτείνονται (για περισσότερες από 50 



 26 

ενώσεις, βλ. Wood, 1996) για τις επονομαζόμενες χουμικές ενώσεις είναι 

υποκατεστημένα αρωματικά οξέα όπως το σαλικυλικό και το φθαλικό οξύ 

(Εικόνα 1.6 σύμφωνα με τον Wood, 1996). Οι λειτουργικές ομάδες των 

αρωματικών δακτυλίων περιέχουν κυρίως οξυγόνο, αλλά και άζωτο και θείο 

σε μικρότερο βαθμό. Τα τρία κλάσματα βάσει της διαλυτότητάς τους όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πιθανώς παρόμοια ως προς την δομή τους, 

αλλά διαφέρουν στο ότι το φουλβικό οξύ τείνει να έχει μικρότερο μοριακό 

βάρος (Lingbo et al., 2005) και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο σε 

αντίθεση με το χουμικό οξύ και την χουμίνη. Η χημική ποσοστιαία σύσταση 

του χουμικού οξέος διαφοροποιείται ανάλογα με την πηγή αλλά σε γενικές 

γραμμές κυμαίνεται μεταξύ 50-60% C, 30-35% O, 4-6% H, 2-4% N και 0-2% 

S. Το ποσοστό το αρωματικών συστατικών παρουσιάζει επίσης σημαντική 

διακύμανση ανάλογα με την προέλευση των ενώσεων και η αρωματικότητα, 

όπως ανιχνεύεται στο NMR, κυμαίνεται μεταξύ 15 και 92%, με τα χουμικά 

οξέα να έχουν συνήθως μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά συστατικά 

απ΄ ότι τα φουλβικά, (Kujawinski et al., 2002). Η οξύτητα των χουμικών 

συστατικών οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος στις φαινολικές -ΟΗ ομάδες (25-

70%) και το υπόλοιπο στις καρβοξυλικές –COOH, αν και ίσως το ποσοστό 

των πρώτων να είναι υπερεκτιμημένο. 

Οι χουμικές ενώσεις έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με 

διάφορα μέταλλα και έχει προταθεί ότι τα σημεία στα χουμικά που δένονται με 

τα μέταλλα και τα πρωτόνια είναι παρόμοια με θέσεις συναρμογής από απλές 

οργανικές ενώσεις, όπως το όρθο-φθαλικό και το σαλικυλικό. Επιπλέον η 

δομική διαμόρφωση των χουμικών μπορεί να μεταβληθεί συναρτήσει του pH, 

την ιονικής ισχύος και του φορτίου μετάλλων. 
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Εικόνα 1.6.  Στοιχεία υποθετικής δομής μορίου του φουλβικού οξέος (Wood, 1996).  

 

  Ένα σημαντικό κλάσμα οργανικών μορίων που εκχυλίζονται 

από σωματίδια ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και απομονώνονται από το νερό 

της ομίχλης και των νεφών αποδίδεται σε ενώσεις που χαρακτηρίζονται σαν 

ενώσεις τύπου HULIS (Humic Like Substances) λόγω της έντονης ομοιότητας 

που εμφανίζουν με τα χουμικά και φουλβικά οξέα από εδάφη και ύδατα. Αν 

και οι ενώσεις τύπου HULIS έχουν πολλά βασικά κοινά χαρακτηριστικά τα 

χουμικά οξέα, π.χ. ότι και οι δύο αποτελούνται από ένα πολύπλοκο μείγμα 

πολύ-οξειδωμένων μοριακών σχηματισμών (των οποίων η δομή έχει 

παραμένει αδιευκρίνιστη), έχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές (Graber 
and Rudich, 2006) Κάποιες από τις διαφορές αυτές, των ατμοσφαιρικών 

HULIS σε σχέση με χουμικά συστατικά προερχόμενα από το έδαφος ή τα 

ύδατα, είναι το μικρότερο μέσο μοριακό τους βάρος, η μικρότερη 

περιεκτικότητα σε αρωματικές ομάδες, και η μεγαλύτερη επιφανειοδραστική 

ικανότητα. Διάφορες εκδοχές έχουν προταθεί (Graber and Rudich, 2006) για 

να εξηγηθούν οι διαφορές αυτές: 1) Ότι πιθανώς η ύπαρξη στην ατμόσφαιρα 

μεγάλων ποσοτήτων μόνο- και δι-καρβοξυλικών οξέων και ανόργανων οξέων 

εμποδίζει την δημιουργία των μεγάλων υπερμοριακών σχηματισμών, 2) ότι τα 

μακρομόρια χουμικών ενώσεων καταστρέφονται στην ατμόσφαιρα από την 

ακτινοβολία UV, το Ο3 και τις ρίζες ΟΗ, 3) ότι οι HULIS στην πραγματικότητα 
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αποτελούνται από ένα πολύπλοκο μείγμα μικρών σχετικά μορίων, παρά από 

μακρομοριακούς σχηματισμούς, και 4) ότι οι HULIS δημιουργούνται μέσω 

αβιοτικών και μικρής χρονικής διάρκειας οξειδωτικών διαδικασιών, οπότε 

διαφέρουν σημαντικά από τις χουμικές ενώσεις που προκύπτουν από 

μακροχρόνιες βιολογικές κυρίως διεργασίες (π.χ. μικροβιολογικές 

αντιδράσεις). Επιπλέον η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών πάνω στις 

HULIS έχουν να κάνουν με το υδατοδιαλυτό κλάσμα, το οποίο περιλαμβάνει 

μόνο το φουλβικό οξύ δηλ. αποκλείει το χουμικό οξύ  και την χουμίνη.  

 

1.2.2. Καρβοξυλικά και δικαρβοξυλικά οξέα και οξυγονωμένα παράγωγά 

τους. 

 Τα καρβοξυλικά οξέα έχουν ανθρωπογενείς και βιογενείς πηγές. Οι 

ανθρωπογενείς περιλαμβάνουν την καύση ορυκτών καυσίμων, την καύση 

ξύλου και οργανικής ύλης, το ψήσιμο κρέατος (Schauer et al., 2007). Βιογενείς 

πηγές περιλαμβάνουν εκπομπές από τον επικαλυπτικό κηρό των φυτών, από 

μύκητες και βακτήρια, την γύρη και την άλγη (Rogge et al., 1993). Τα 

μικρότερα μέλη με λιγότερα από 20 άτομα άνθρακα προέρχονται κυρίως από 

μικροβιακές δραστηριότητες και την άλγη, ενώ τα μεγαλύτερα μέλη 

προέρχονται από υψηλότερη βλάστηση της ξηράς (Gogou et al., 1998). 

Επιπλέον από μετρήσεις σε σωματίδια θαλάσσιας ατμόσφαιρας τα μικρότερα 

λιπαρά οξέα  (από 14 έως 19 άτομα άνθρακα) πρέπει να προέρχονται από 

την επιφάνεια της θάλασσας και εκλύονται στην ατμόσφαιρα σε σωματίδια 

αλάτων (Mochida et al., 2002) και μέγιστη συγκέντρωση έχει το δεκαεξανοϊκό 

οξύ. Τέλος πολύ σημαντικό ρόλο για το υδατοδιαλυτό κλάσμα των 

σωματιδίων παίζει η διαλυτότητα των καρβοξυλικών οξέων στο νερό, η οποία 

μειώνεται σταθερά με αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας (Saxena and 
Hildemann, 1996). Τα μικρά καρβοξυλικά οξέα ανήκουν στην κατηγορία των 

πτητικών οργανικών συστατικών (VOCs) και ειδικά το μυρμηκικό και το οξικό 

βρίσκονται άφθονα στην αέρια φάση (Souza et al., 1999). Σημαντικές πηγές 

του μυρμηκικού οξέος θεωρούνται η καύση βιομάζας (Gao et al., 2003) και οι 

εκπομπές από καύση ορυκτών καυσίμων στις μηχανές των οχημάτων 

(Kawamura and Kaplan, 1987).  
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 Τα δικαρβοξυλικά οξέα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των 

υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων λόγω την μεγάλης διαλυτότητάς τους στο 

νερό και λόγω της υψηλής συγκέντρωσής τους στην ατμόσφαιρα (Rogge et 
al., 1993). Υπάρχουν σε αφθονία σε περιοχές με αστικό, αγροτικό, θαλάσσιο 

και απομακρυσμένο χαρακτήρα (Huang et al., 2005). Η παρουσία τους 

οφείλεται σε πολλές πηγές όπως οι εκπομπές από τα τροχοφόρα (Kawamura 
and Kaplan, 1987 και Kerminen et al., 2000), η καύση βιομάζας (Pio et al., 
2008) και δευτερογενείς πηγές μέσω φωτοοξείδωσης ρυπαντών (Stephanou 
and Stratigakis, 1993, Kawamura and Ikushima, 1993, Kawamura et al., 1996 

και Satsumabayashi et al., 1990) ή πιο πολύπλοκες ετερογενείς αντιδράσεις 

(Warneck, 2003 και Huang et al., 2005). 

 Επιπλέον σε σημαντικές ποσότητες υδρόξυ-, όξο- και κέτο- 

καρβοξυλικών και δικαρβοξυλικών οξέων έχουν ανιχνευθεί σε διαφορετικές 

περιοχές (Stephanou and Statigakis, 1993, Kawamura, 1993, Huang et al., 
2005, Souza et al., 1999, Kawamura and Ikushima, 1993, Kawamura et al., 
1996 και Römpp et al., 2006). 

 

1.2.3. Καύση βιομάζας και παραγωγή αερολυμάτων. 

 Η καύση βιομάζας είναι πολύ διαδεδομένη, κυρίως στις τροπικές 

χώρες. Εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες, όπως ο καθαρισμός γης για αλλαγή 

καλλιέργειας, η μετατροπή δασών σε αγροτικές εκτάσεις ή βοσκότοπους  και 

η απαλοιφή ξηρής βλάστησης για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των 

καλλιεργειών και η καρποφορία. Επιπλέον μεγάλο μέρος των αγροτικών 

απορριμμάτων καίγονται, ενώ το ξύλο χρησιμοποιείται και σαν καύσιμη ύλη 

για θέρμανση, μαγείρεμα και σε κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες 

(Crutzen and Andreae, 1990). 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι το 80% καύσης βιομάζας 

προέρχεται από τροπικές περιοχές (Gao et al., 2003). Επιπλέον πάνω από το 

30% της βιομάζας στις περιοχές αυτές προκύπτει από φωτιές στις σαβάνες 

της Αφρικής (Gao et al., 2003). Υπολογίζεται ότι κατά το έτος 1990, 2700-

6800 Τg άνθρακα εκτέθηκαν ετησίως σε φωτιά από τα οποία τα οποία τα 
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1800-4700 Τg άνθρακα κάηκαν (Crutzen and Andreae, 1990). Η μέση χημική 

σύσταση της ξηρής βιομάζας φυτών έχει στοιχειακή σύσταση  που μπορεί να 

εκφραστεί ως  CH2O. Τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά (N, S, P, K) 

καλύπτουν ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό μάζας. Συνεπώς, αν και το κύριο 

προϊόν που εκπέμπεται από την καύση βιομάζας είναι το CO2, εκλύεται και 

πληθώρα άλλων ουσιών που παράγονται από ημιτελή καύση της οργανικής 

ύλης και παίζουν σημαντικό ρόλο στην χημεία της ατμόσφαιρας και στο κλίμα, 

αέρια όπως τα CO, H2, CH4 και άλλοι υδρογονάνθρακες, αλδεΰδες, κετόνες, 

αλκοόλες και οργανικά οξέα, καθώς και ενώσεις που περιέχουν N, S, NO, 

NH3, HCN, CH3CN, SO2  και COS. Επίσης απελευθερώνονται σωματίδια που 

αποτελούνται από οργανική ύλη, στοιχειακό άνθρακα, και ανόργανα 

συστατικά όπως K2CO3 και SiO2. Επιπλέον, έχει εντοπιστεί ότι η ποσότητα και 

στο είδος των εκπεμπόμενων ουσιών σχετίζεται με το είδος του ξύλου που 

καίγεται (π.χ. ξύλο πεύκου ή βελανιδιάς, βλ. Simoneit et al., 1993b και Fine et 
al., 2004) καθώς και στον τρόπο που καίγεται, π.χ. σε εστία (Fine et al., 
2004),  σε πυρκ αγ ιές όταν  η φωτιά είν αι σε έξαρση ή σιγ οκ αίει (Gao et al., 
2003). 

 Τα σωματίδια προερχόμενα από καύση βιομάζας επηρεάζουν το κλίμα 

τροποποιώντας τις μικροφυσικές ιδιότητες των νεφών και την ανάκλαση του 

ηλιακού φωτός (Kaufman and Fraser, 2009). Οι μεταβολές που παρουσιάζουν 

τα εν λόγω νέφη στη χημική τους σύσταση, αν και είναι πολύ κρίσιμες για την 

κατανόηση των κλιματικών αλλαγών, παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα ως 

προς την προέλευση των χημικών ενώσεων και πολυπλοκότητα ως προς τις 

δομές τους. Δεδομένα από δορυφόρους πάνω από την περιοχή του 

Αμαζονίου (Kaufman and Fraser, 2009) αναλύθηκαν ως προς την ικανότητα 

των νεφών ανάκλασης του φωτός, το μέγεθος των σταγονιδίων και την 

συγκέντρωση του καπνού. Βρέθηκε ότι ο καπνός είχε σαν αποτέλεσμα 

αύξηση της ικανότητας ανάκλασης των νεφών από 0,35 σε 0,45 και μείωση 

του μεγέθους των σταγονιδίων από 14 στα 9 µm (Kaufman and Fraser, 2009). 

Στην Ευρώπη η σημαντικότερη πηγή, από άποψη μάζας, καύσης 

βιομάζας είναι η καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση (σε θερμάστρες και 

εστίες) και προετοιμασία φαγητού. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιόδους 

του έτους ειδικά σε συνθήκες έντονης ξηρασίας στην Nότια Ευρώπη 
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προκύπτουν πυρκαγιές που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά μεγάλες 

εκτάσεις (Gelencsér at al., 2007). Η καύση των αγροτικών απορριμμάτων αν 

και έχει απαγορευθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε κάποιες 

συμβαίνει κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στην περιοχή της 

Nοτιοανατολικής Μεσογείου πρόσφατες μελέτες που έγιναν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς (Sciare et al., 2008) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή 

επηρεάζεται από τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 

από σωματίδια από την καύση γεωργικών απορριμμάτων που προέρχονται 

από μεταφορά από μακρινή απόσταση από τις Ευρωπαϊκές χώρες γύρω από 

τη Μαύρη Θάλασσα. Σε ετήσια βάση η συνεισφορά από καύση βιομάζας 

δείχνει σχετικά χαμηλή (20% του στοιχειακού και 14% του οργανικού 

άνθρακα), αλλά σε μηνιαία και σε διάφορες περιόδους του έτους η 

συνεισφορά παρουσιάζει μεγαλύτερη ένταση και διακύμανση (Sciare et al., 
2008). Αφαιρώντας την επίδραση της καύσης βιομάζας ο οργανικός άνθρακας 

παρουσιάζει μηνιαία διακύμανση, ενώ ο στοιχειακός δείχνει σχετικά σταθερές 

συγκεντρώσεις κατά την διάρκεια του έτους (Sciare et al., 2008). Τέλος η 

μεταφερόμενη ποσότητα διαλυτού οργανικού υλικού προερχόμενου από 

καύση βιομάζας από μακρινή απόσταση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά 

το ποσοστό του οργανικού άνθρακα στις περιοχές αποδέκτες. 

Εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη ατμοσφαιρικών αερολυμάτων με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Pòsfai et al., 2003) αναφέρουν ότι από την καύση 

βιομάζας παράγονται άφθονα σωματίδια με κυρίως οργανική σύσταση. 

Εφόσον εκλύεται ταυτόχρονα οργανικός (OC) και στοιχειακός (EC) άνθρακας 

παράγονται σωματίδια διαφόρων τύπων. Ο στοιχειακός άνθρακας βρίσκεται 

μόνο στα σωματίδια αιθάλης, ενώ ο οργανικός είναι διασκορπισμένος σε όλα 

τα είδη των σωματιδίων.  

Κατά την καύση βιομάζας εκλύονται μεγάλες ποσότητες αερίων CO, 

CO2, CH4, C2H4, HCN, HCO2H, CH3CO2H, NOx, σωματιδίων, οργανικού και 

στοιχειακού άνθρακα (Simoneit, 2002), ανόργανα συστατικά Κ+, Cl-, SO4
-2, 

ΝΟ3
- (Yamasoe et al., 2000) καθώς και μεγάλες ποσότητες οργανικών 

ενώσεων.  
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Οι οργανικές αυτές ενώσεις είτε εκπέμπονται άμεσα στο περιβάλλον 

ως έχουν είτε μεταβάλλονται από διαδικασίες καύσης (οξυγονώνονται, 

αφυδατώνονται, αποκαρβοξυλιώνονται, γίνονται αρωματικές κτλ). Οι βασικές 

κατηγορίες οργανικών ενώσεων που προκύπτουν είναι: ομόλογες σειρές από 

κ-αλκάνια, κ-αλκένια, κ-αλκανοϊκά οξέα και κ-αλκανόλες, μεθόξυ-φαινόλες, 

μονοσακχαρίτες, στεροειδείς και τερπενοειδείς ουσίες και πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) (Simoneit, 2002). Κάποιες από αυτές είναι πρακτικά 

μη διαλυτές στο νερό όπως τα αλκάνια και οι ΠΑΥ ενώ άλλες είναι 

υδατοδιαλυτές όπως οι μονοσακχαρίτες. Η οργανική ύλη της βιομάζας 

αποτελείται από βιοπολυμερή όπως η κυτταρίνη, η λιγνίνη, η σουβερίνη, η 

ημικυτταρίνη και η χιτίνη (Gao et al., 2003). Από την κυτταρίνη και την 

ημικυτταρίνη προκύπτουν διάφορες υδατοδιαλυτές κατηγορίες ενώσεων 

όπως σάκχαρα, ανυδροσάκχαρα και οι πολυόλες (Gao et al., 2003 και 

Graham et al., 2002) και από την λιγνίνη προκύπτουν αρωματικές ενώσεις 

κυρίως διάφορα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος (Graham et al., 2002). 

Κάποιες ενώσεις που θεωρούνται δείκτες για καύσης βιομάζας και είναι 

υδατοδιαλυτές είναι ενδεικτικά το πάρα-μεθόξυ-βενζοικό οξύ, το βανιλλικό 

οξύ, το συρινγκικό οξύ, η λεβογλουκοζάνη, η μαννοζάνη, η γαλακτοζάνη, το 

ανυδροαβιετικό οξύ, το πιμαρικό οξύ (Simoneit, 2002).  
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Ενώ ο ρόλος των ατμοσφαιρικών σωματιδίων ως προς τις επιπτώσεις 

τους στις κλιματικές αλλαγές έχει πλέον διαπιστωθεί, ο σχηματισμός, η 

μεταφορά καθώς και οι φυσικές και χημικές παράμετροι, που καθορίζουν τον 

προαναφερόμενο ρόλο δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί.  Η Ανατολική 

Μεσόγειος υπόκειται σε σημαντικές κλιματικές πιέσεις λόγω της έντονης 

Ατμοσφαιρικής Χημείας που ισχύει στην περιοχή σε συνδυασμό με τη 

μεταφερόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από την Βόρεια, Δυτική και Ανατολική 

Ευρώπη.  

Η διατριβή αυτή έχει ως κεντρικό στόχο την διερεύνηση των 

παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα και τον κλιματικό ρόλο του 

οργανικού κλάσματος των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της 

Ανατολικής Μεσογείου. Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στην εις βάθος 

μελέτη της χημικής σύστασης του υδατοδιαλυτού άνθρακα. Οι επιμέρους 

στόχοι της διατριβής είναι: 

Ι) Να αναπτυχθούν ευαίσθητες μέθοδοι τεχνικές  χρωματογραφίας 

αερίων και φασματομετρίας μάζας (GC-MS) για  τον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων υδατοδιαλυτών ενώσεων στο κλάσμα του οργανικού 

άνθρακα βιογενών υδρογονανθράκων αλλά και των πρωτογενών βιογενών 

αερολυμάτων στην περιοχή υποβάθρου της Φινοκαλιάς.   

ΙΙ) Να αναπτυχθεί αναλυτική μεθοδολογία απομόνωσης του οργανικού 

διαλυτού κλάσματος (WSOC) για να χρησιμοποιηθεί η Φασματοσκοπία 

Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για  τον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων λειτουργικών ομάδων του υδατοδιαλυτού κλάσματος του 

οργανικού άνθρακα και να συνδυαστεί με τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

με τη GC-MS για την καλύτερη δυνατή διερεύνηση της σύστασης των 

οργανικών αερολυμάτων.   

ΙΙΙ) Να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες αναλυτικές τεχνικές για τον 

πληρέστερο χαρακτηρισμό των πηγών που συνεισφέρουν στη δημιουργία 



 34 

οργανικών αερολυμάτων, όπως η καύση βιομάζας μέσω πυρκαγιών, στην 

Ανατολική Μεσόγειο.  

IV) Να διερευνηθούν μέσω στατιστικής μελέτης οι καταλληλότεροι 

μοριακοί δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αξιόπιστο 

εντοπισμό των πηγών των οργανικών αερολυμάτων. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

 Η συλλογή των δειγμάτων διεξήχθη στον σταθμό περιβαλλοντικών 

μετρήσεων του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

(25ο40'Ε, 35ο20'Ν, http://finokalia.chemistry.uoc.gr/) του νομού Λασιθίου (βλ. 

Εικόνα 3.1). Πιο συγκεκριμένα ο σταθμός βρίσκεται σε βορειοανατολική 

παράκτια περιοχή της Κρήτης στην κορυφή ενός λόφου με υψόμετρο 130 

μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα 

απομακρυσμένο, η μεγαλύτερη κοντινή πόλη είναι το Ηράκλειο 70 χιλιόμετρα 

δυτικά και αμέσως μετά ο Άγιος Νικόλαος 25 χιλιόμετρα ανατολικά, χωρίς 

ανθρώπινες δραστηριότητες σε απόσταση κοντινότερη των 20 χιλιομέτρων. 

Έτσι, εφόσον  οι τοπικές εκπομπές ρύπων είναι ασήμαντες ο σταθμός αυτός 

θεωρείται σαν αντιπροσωπευτικός των συνθηκών υποβάθρου της 

νοτιοανατολικής Μεσογείου (Mihalopoulos et al., 1997). Έτσι ανάλογα με την 

πορεία των ανέμων μεταφέρονται στην περιοχή αέριες μάζες από διαφορετικά 

σημεία της Ευρώπης, καθώς και από την Τουρκία και την Αφρική. Επίσης 

ανάλογα με την διαδρομή που ακολουθούν οι αέριες μάζες εμπλουτίζονται σε 

ρύπους από τα αστικά κέντρα της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, από 

ουσίες που εκπέμπονται από την λεκάνη της Μεσογείου ή από τις άγονες 

χερσαίες περιοχές της ερήμου της Σαχάρας. 

Οι δειγματοληψίες έγιναν σε δυο περιόδους: Ι) Η πρώτη είχε διάρκεια 

46 μέρες, από τις 25 Ιουνίου 2007 έως τις 10 Αυγούστου 2007 και 

συλλέχθηκαν 46 δείγματα περίπου 24 ωρών το καθένα. ΙΙ) Η δεύτερη άρχισε 

στις 6 Μαΐου 2008 και έληξε στις 6 Ιουνίου 2008 και είχε διάρκεια 30 ημερών. 

Κατά τη δεύτερη δειγματοληψία συλλέχθηκαν 15 δείγματα περίπου 48 ωρών 

το καθένα. 

http://finokalia.chemistry.uoc.gr/�
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Εικόνα 3.1. Χάρτης της Ευρώπης και λεπτομέρεια της Κρήτης όπου έχει σημειωθεί (A) 

η περιοχή της Φινοκαλιάς όπου διεξήχθησαν οι δειγματοληψίες. 

 

Χρησιμοποιήθηκαν δειγματολήπτες υψηλού όγκου της General Metal 

Works και στις δύο περιόδους, αλλά στην δεύτερη περίοδο χρησιμοποιήθηκε 

αντλία Becker, με διαφορετική απόδοση (στην πρώτη περίπτωση περίπου 45 

m3/h αέρα, ενώ στην δεύτερη περίπου 28 m3/h). Η ροή του αέρα μετριούνταν 

στην αρχή και στο τέλος της κάθε δειγματοληψίας και λαμβάνονταν υπόψη ο 

μέσος όρος για τον υπολογισμό του συνολικού όγκου αέρα που αντλήθηκε 

στο κάθε δείγμα. Έτσι στην πρώτη περίοδο αντλούνταν περίπου 1000 m3 

αέρα στο κάθε δείγμα, ενώ στην δεύτερη περίπου 1400 m3 αέρα. Για την 

συλλογή των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων χρησιμοποιήθηκαν 

φίλτρα ινών χαλαζία (Quartz Microfibre Filters QMA) της εταιρείας Whatman 

διαστάσεων 20,3 x 25,4 cm. Τα φίλτρα για τον καθαρισμό τους πριν τις 

δειγματοληψίες κάηκαν σε φούρνο στους 550οC για 3 ώρες και αμέσως μετά 

την κάθε δειγματοληψία τοποθετούνταν σε αεροστεγή σακούλα και 

φυλάσσονταν στην κατάψυξη στους -20οC μέχρι την στιγμή της ανάλυσής 

τους. 

 Ανάλογα με την ρετροπορεία (βλ. παρακάτω) των αερίων μαζών, 

δηλαδή την διαδρομή που είχαν διανύσει οι αέριες μάζες για κάποιο χρονικό 
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διάστημα μέχρι να φτάσουν στο σημείο της δειγματοληψίας, έγινε 

κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμός των δειγμάτων ανάλογα με τον βαθμό 

που είχαν χερσαία ή θαλάσσια επιρροή. Ο χαρακτηρισμός αυτός των αερίων 

μαζών είναι σχετικά αυθαίρετος, αλλά βοηθάει σε ένα βαθμό με μια αδρή 

εκτίμηση της προέλευσης των ουσιών με τις οποίες αναμένεται να είναι 

εμπλουτισμένα τα  αιωρούμενα σωματίδια που φτάνουν στην περιοχή της 

δειγματοληψίας, ανάλογα με την απόσταση που έχουν διανύσει τα σωματίδια 

72 ώρες πριν την συλλογή τους και από τις περιοχές που έχουν περάσει.  

 Οι ρετροπορείες των αερίων μαζών στο σημείο δειγματοληψίας 

ελήφθησαν μέσω του αρχείου δεδομένων GDAS του HYSPLIT - Hybrid Single 

Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model trajectory 

(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php), ανά οχτάωρο για ύψος 500 μέτρων 

και για ρετροπορεία 72 ωρών (Draxler et al., 1998 και Song et al., 2006). Στο 

Παράρτημα στα Σχήματα Ι και ΙΙ παρουσιάζονται χαρακτηριστικές 

ρετροπορείες αέριων μαζών που φθάνουν στην περιοχή της Φινοκαλιάς.  

Έτσι τις συγκεκριμένες περιόδους που έγιναν οι δειγματοληψίες 

υπήρχαν δύο γενικά είδη ρετροπορειών που χαρακτηρίζουν: 

1) Αέριες μάζες που προέρχονται από την Βόρεια, Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη ή και από την Βορειοδυτική Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό της 

περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες όπου οι βόρειοι άνεμοι 

συνεισφέρουν ως και το 75% του συνόλου των ανέμων που πνέουν στην 

περιοχή (Sciare et al., 2008).  

Οι αέριες μάζες από αυτές τις κατευθύνσεις αναμένεται να περιέχουν 

κυρίως σωματίδια, εκ μεταφοράς από μεγάλη απόσταση (long range transport 

- LRT) εμπλουτισμένα με ανθρωπογενείς κυρίως ενώσεις εκπεμπόμενες από 

τα ρυπασμένα αστικά κέντρα των περιοχών αυτών και από καύση βιομάζας. 

2) Αέριες μάζες που προέρχονται από δυτικές κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν 

διασχίσει την Μεσόγειο και θα είναι εμπλουτισμένοι σε σωματίδια που 

εκπέμπονται από το θαλάσσιο περιβάλλον.  

Βάσει των παραπάνω τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν ως: «θαλάσσιας», 

«χερσαίας», «ιδιαίτερα χερσαίας», «μικτής», «μικτής με πιο έντονη τη 

http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php�
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θαλάσσια επίδραση» και « μικτής με πιο έντονη τη χερσαία επίδραση» 

προέλευσης. Στον Πίνακα 3.1 αναφέρεται η συγκεντρωτική παρουσίαση των 

αέριων μαζών για τα δείγματα του 2007 και 2008.  

 

Πίνακας 3.1 Συγκεντρωτικά οι χαρακτηρισμοί των δειγμάτων βάσει των ρετροπορειών 

των αερίων μαζών (*αέριες μάζες με έντονη χερσαία προέλευση). 

 Μικτή Θαλάσσια Χερσαία Χερσαία* Μικτή-Θαλάσσια Μικτή-Χερσαία Νότια 

2007 14 5 9 11 5 2 0 

2008 3 2 4 4 1 1 1 

 

Στους Πίνακες 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χαρακτηρισμοί 

της προέλευσης των δειγμάτων για όλα τα δείγματα του 2007 και 2008. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η κατεύθυνση του ανέμου ήταν από βόρεια έως 

δυτική και τα δείγματα είχαν στην πλειοψηφία τους ανάμικτη επίδραση από 

θάλασσα και την στεριά και το μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων είχε χερσαία 

προέλευση σε σχέση με την θαλάσσια.  Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την 

διάρκεια την δειγματοληψίας ο άνεμος άλλαζε κατεύθυνση και έτσι 

προέκυπταν ανάμεικτης προέλευσης δείγματα με πιο έντονη την χερσαία ή 

την θαλάσσια επίδραση, κυρίως στα δείγματα του 2008 που η δειγματοληψίες 

ήταν 48ωρες. Σε ένα μόνο δείγμα το #7 του 2008 (Πίνακας 3.3) οι άνεμοι ήταν 

καθαρά νότιοι και εκεί αναμένεται να υπάρχει διαφορετική σύσταση με μεγάλη 

περιεκτικότητα σκόνης από ξηρές χερσαίες εκτάσεις της Αφρικής. Το δείγμα 

#8 πρέπει επίσης να περιέχει σωματίδια από την Αφρική αλλά εξίσου και από 

την Μεσόγειο θάλασσα, αφού κατά την μέση της δειγματοληψίας οι άνεμοι 

από Νότιοι έγιναν δυτικοί. 

Μια άλλη πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι 

οι πυρκαγιές που λαμβάνουν χώρα κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. 

Έτσι κατά την περίοδο δειγματοληψιών το 2007 υπήρξαν πολλές πυρκαγιές 

και στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά κυρίως στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης απ’ όπου προέρχονταν μεγάλο μέρος των αερίων μαζών στην 

περιοχή της δειγματοληψίας (βλ. Σχήμα ΙΙΙ στο Παράρτημα). 
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Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα από το FIRMS MODIS (Giglio et 
al., 2003 και Justice et al., 2002) που δίνει τον αριθμό των εστιών φωτιάς που 

μπορεί να επηρεάζουν περιοχή της δειγματοληψίας (βλ. Εικόνα 3.1 και Σχήμα 

ΙΙΙ στο Παράρτημα). Αντιθέτως κατά την περίοδο της δειγματοληψίας τον Μάιο 

του 2008 οι εστίες φωτιάς στις ίδιες περιοχές ήταν σχετικά ασήμαντες και δεν 

ελήφθησαν υπόψη. Στον Πίνακα 3.2 αναφέρονται επίσης το πλήθος των 

πυρκαγιών για τα δείγματα του 2007 σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MODIS 

(Giglio et al., 2003 και Justice et al., 2002). Στο Σχήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος 

παρουσιάζονται ρετροπορείες αερίων μαζών που σχετίζονται με τα επεισόδια 

πυρκαγιών, ενώ στα Σχήματα IV και V του Παραρτήματος παρουσιάζονται για 

συγκεκριμένες ημερομηνίες δειγματοληψιών του 2008 οι εστίες πυρκαγιών 

στην Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, όπου φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν 

σημαντικά τις αέριες μάζες που καταλήγουν στην περιοχή δειγματοληψίας. 

 Στους Πίνακες 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χαρακτηρισμοί 

της προέλευσης των δειγμάτων για όλα τα δείγματα του 2007 και 2008 καθώς 

και ο αριθμός των επεισοδίων φωτιάς που προκύπτει από το μοντέλο του 

MODIS για τα δείγματα του 2007 (Πίνακας 3.2) 

 

Πίνακας 3.2 Αρίθμηση (#) των δειγμάτων του 2007, ημερομηνία και ώρα έναρξης της 

κάθε δειγματοληψίας, το πλήθος των επεισοδίων πυρκαγιάς (MODIS) και 
χαρακτηρισμός των αερίων μαζών ανάλογα με την ρετροπορεία τους.  

# 

Δείγματος 

Ημερομηνία & ώρα έναρξης 

δειγματοληψιών 

Πλήθος επεισοδίων 

πυρκαγιάς 

Χαρακτηρισμός προέλευσης 

αερίων μαζών 
#1 25/6/07 14:40 15 μικτή 

#2 26/6/07 15:05 16 μικτή- θαλάσσια 

#3 27/6/07 14:14 103 θαλάσσια 

#4 28/6/07 13:03 185 θαλάσσια 

#5 29/6/07 12:19 45 μικτή 

#6 30/6/07 11:44 14 χερσαία 

#7 1/7/07 13:00 6 χερσαία * 

#8 2/7/07 12:20 13 χερσαία * 

#9 3/7/07 12:30 16 χερσαία 

#10 4/7/07 13:36 7 θαλάσσια 

#11 5/7/07 10:57 27 θαλάσσια 

#12 6/7/07 11:25 20 χερσαία 
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Πίνακας 3.2  (συνέχεια) 

# 

Δείγματος 

Ημερομηνία & ώρα έναρξης 

δειγματοληψιών 

Πλήθος επεισοδίων 

πυρκαγιάς 

Χαρακτηρισμός προέλευσης 

αερίων μαζών 
#13 7/7/07 13:14 47 χερσαία * 

#14 8/7/07 12:21 44 χερσαία * 

#15 9/7/07 11:18 55 χερσαία * 

#16 10/7/07 12:11 19 χερσαία * 

#17 11/7/07 10:58 23 μικτή- θαλάσσια 

#18 12/7/07 12:30 14 μικτή 

#19 13/7/07 12:42 14 χερσαία 

#20 14/7/07 12:44 0 χερσαία * 

#21 15/7/07 12:38 19 χερσαία * 

#22 16/7/07 11:12 56 χερσαία * 

#23 17/7/07 11:48 29 χερσαία * 

#24 18/7/07 12:07 108 χερσαία * 

#25 19/7/07 10:24 127 χερσαία 

#26 20/7/07 11:32 66 χερσαία 

#27 21/7/07 12:31 129 μικτή- θαλάσσια 

#28 22/7/07 14:24 89 μικτή- θαλάσσια 

#29 23/7/07 11:49 313 μικτή- θαλάσσια 

#30 24/7/07 12:12 225 μικτή 

#31 25/7/07 12:29 590 μικτή 

#32 26/7/07 13:21 245 μικτή 

#33 27/7/07 13:35 34 μικτή 

#34 28/7/07 14:43 44 μικτή 

#35 29/7/07 16:15 34 μικτή 

#36 30/7/07 12:02 94 μικτή 

#37 31/7/07 13:55 25 μικτή 

#38 1/8/07 12:20 33 μικτή 

#39 2/8/07 14:17 6 χερσαία 

#40 3/8/07 12:06 23 χερσαία 

#41 4/8/07 12:20 20 χερσαία 

#42 5/8/07  9:52 1 μικτή 

#43 6/8/07 12:17 17 μικτή-χερσαία 

#44 7/8/07 16:14 1 μικτή-χερσαία 

#45 8/8/07 13:21 8 μικτή 

#46 9/8/07 13:52 4 θαλάσσια 
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Πίνακας 3.3 Αριθμός του κάθε δείγματος του 2008, ημερομηνία και ώρα εκκίνησης της 

κάθε δειγματοληψίας και χαρακτηρισμός των αερίων μαζών ανάλογα με την 
ρετροπορεία τους (*δείγματα με έντονα χερσαία επίδραση). 

# Δείγματος 

Ημερομηνία & ώρα  

έναρξης δειγματοληψιών Χαρακτηρισμός προέλευσης αερίων μαζών 

#1  6/5/2008  17:04 πμ μικτή 

#2  8/5/2008  18:16 πμ χερσαία * 

#3 10/5/2008  17:53 πμ χερσαία 

#4 12/5/2008  18:32 πμ μικτή- χερσαία 

#5 14/5/2008  18:29 πμ χερσαία 

#6 16/5/2008  17:53 πμ χερσαία 

#7 19/5/2008  17:55 πμ Νότια 

#8 21/5/2008  18:50 πμ Νότια-θαλάσσια 

#9 23/5/2008  18:56 πμ θαλάσσια 

#10 25/5/2008  18:14 πμ χερσαία * 

#11 27/5/2008  14:46 πμ χερσαία * 

#12 29/5/2008  18:24 πμ χερσαία 

#13 31/5/2008  16:26 πμ μικτή 

#14  2/6/2008  18:58 πμ χερσαία * 

#15  4/6/2008  16:24 πμ μικτή- θαλάσσια 

 

 

3.2.   ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 Kαι για τις δύο προαναφερόμενες δειγματοληψίες έγιναν αναλύσεις τον 

δειγμάτων για τις γενικές παραμέτρους, όπως τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια 

(Total suspended Particles ή TSP), ο οργανικός και στοιχειακός άνθρακας 

(Organic Carbon,  OC και Elemental Carbon, EC αντίστοιχα), ο υδατοδιαλυτός 

οργανικός άνθρακας (Dissolved Organic Carbon, DOC) και η 

επιφανειοδραστικές ουσίες οι οποίες μετρήθηκαν ως ισοδύναμα ουσιών που 

είναι ενεργές με το μπλε του μεθυλενίου (Methylene blue Active Substances – 

MBAS, λεπτομέρειες στην Παράγραφο 4.4) (Latif and Brimblecombe, 2004). 

Για πιο ενδελεχή ανάλυση και χαρακτηρισμό σε μοριακό επίπεδο των 

αερολυμάτων, ποιοτικά και ποσοτικά, επιλέχθηκαν από την πρώτη περίοδο 

15 δείγματα (Πίνακας 3.4) που αντιστοιχούν στις μέρες κατά την κορύφωση 



 42 

των πυρκαγιών αλλά και αμέσως πριν και μετά από αυτές, ώστε να φανεί η 

ιδιαίτερη επίδραση των πυρκαγιών (Εικόνα 3.2). 

 

Εικόνα 3.2. Ο αριθμός των επεισοδίων πυρκαγιάς που αντιστοιχεί σε κάθε δείγμα του 

2007 (βλ. Πίνακα 3.2). Στο πλαίσιο είναι τα δείγματα #23-#37 που επιλέχθηκαν για τον 
μοριακό χαρακτηρισμό του υδατοδιαλυτού κλάσματος των αερολυμάτων. 

 

Από τα δείγματα του 2008 επιλέχθηκαν (Πίνακας 3.4) δυο δείγματα 

θαλάσσιας προέλευσης (#8 και #9) και δυο δείγματα με ιδιαίτερα ενισχυμένη 

χερσαία επίδραση (#10 και #11) (βλ. Πίνακα 3.3) 

 

Πίνακας 3.4  Συγκεντρωτικός πίνακας των δειγμάτων του 2007 και 2008 που 

αναλύθηκαν για γενικές παραμέτρους (TSP, OC, EC, DOC, MBAS) και των δειγμάτων 
στα οποία έγινε και λεπτομερής ποσοτική και ποιοτική ανάλυση σε μοριακό επίπεδο. 

 Ανάλυση Γενικών 

Παραμέτρων 

Μοριακός Χαρακτηρισμός 

 # Δειγμάτων Χρονική 
Περίοδος 

# Δειγμάτων Χρονική 
Περίοδος 

2007 1-45 25/6-10/8 23-37 17/7-1/8 

2008 1-15 6/5-6/6 8-11 21/5-19/5 
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Για τη ταυτοποίηση και ποσοτική ανάλυση των υδατοδιαλυτών ουσιών 

των σωματιδίων χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά οι τεχνικές 

Χρωματογραφίας Αερίων με Φασματομετρία Μάζας (GC-MS), του Πυρηνικού 

Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), και Ιοντικής Χρωματογραφίας (IC). Στους 

Πίνακες 4.6-4.13 παρατίθενται όλες οι μεμονωμένες ενώσεις ανά κατηγορίες 

ενώσεων που αναλύθηκαν ποσοτικά με τις τεχνικές αυτές. Συνολικά 

μετρήθηκαν 109 οργανικές ενώσεις και 4 ανόργανες ουσίες. Κάποιες από τις 

ενώσεις αυτές μετρήθηκαν με πάνω από μια τεχνικές (GC-MS, NMR και IC), 

οπότε ήταν δυνατή και η μεταξύ τους σύγκριση (Κεφάλαιο 4.6). Η πλειοψηφία 

των αποτελεσμάτων προέκυψε από την ανάλυση με GC-MS. Με την τεχνική 

του NMR αναλύθηκαν 10 οργανικές και μια ανόργανη ουσία, συγκεκριμένα το 

μυρμηκικό οξύ, το μαλονικό οξύ, το σουξινικό οξύ, το γλουταρικό οξύ, το 

γλυκολικό οξύ, το κετοπιμελικό οξύ, το 1,1,2,2-αιθανοτετρακαρβοξυλικό οξύ, 

το 1,2-φθαλικό οξύ, το 1,4-φθαλικό οξύ, το μεθανοσουλφονικό οξύ και το 

αμμώνιο, ενώ το μυρμηκικό, το οξικό, το προπανοϊκό, το οξαλικό, το 

πυρουβικό και το μεθανοσουλφονικό οξύ καθώς και τα ανόργανα ιόντα Cl-, 

NO3
- και SO4

-2 προσδιορίστηκαν με τη χρήση της τεχνικής IC. 

 

3.2.1. Προσδιορισμός των συνολικών αιωρούμενων σωματιδίων (Total 

Suspended Particles, TSP) 

 Ο προσδιορισμός των συνολικών σωματιδίων που αιωρούνταν στα 

κυβικά μέτρα (m3) αέρα που αντλήθηκαν κατά την διάρκεια της κάθε 

δειγματοληψίας έγινε με ζύγιση των φίλτρων χαλαζία πριν και μετά την κάθε 

δειγματοληψία σε ζυγό ακριβείας 5 δεκαδικών ψηφίων. Πριν από την κάθε 

ζύγιση πριν και μετά την δειγματοληψία το φίλτρο έμεινε ανοιχτό στο 

αλουμινόχαρτο που ήταν τυλιγμένο για μια περίπου ώρα σε θάλαμο laminar 

για να εξισορροπήσει στις συνθήκες του εργαστηρίου. Στον θάλαμο της 

ζυγαριάς πριν από κάθε ζύγιση αφήνονταν δοχείο με silica ώστε να 

απορροφηθεί η υγρασία του χώρου του ζυγού και να μην επηρεάσει με θετικό 

σφάλμα τις μετρήσεις. 
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3.2.2. Προσδιορισμός του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα (OC/EC)  

 Χρησιμοποιήθηκε ο θερμικός- οπτικός αναλυτής άνθρακα της Sunset 

Laboratory. Η μέθοδος αυτή είναι αναγνωρισμένη από το Εθνικό Ινστιτούτο 

για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής για τον προσδιορισμό το οργανικού και στοιχειακού άνθρακα σε 

σωματίδια που έχουν συλλεχθεί σε φίλτρα ινών χαλαζία quartz fiber filters 

(Birch and Cary, 1996) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος 

αναλύσεων, από δείγματα ορυχείων μέχρι περιβαλλοντικά ατμοσφαιρικά 

δείγματα. Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά την απόσπαση ενός κομματιού 

του φίλτρου συγκεκριμένου σχήματος και επιφάνειας 1 ή 1,5 cm2 και την 

εισαγωγή του στον φούρνο χαλαζία. Αφού ο φούρνος καθαριστεί με ήλιο, ένα 

θερμοκρασιακό πρόγραμμα βαθμιδωτής αύξησης της θερμοκρασίας ανεβάζει 

την θερμοκρασία του φούρνου στους 870οC, ώστε να εκροφώνται λόγω 

θερμότητας οι οργανικές ουσίες και τα προϊόντα πυρόλυσης και να 

εισχωρήσουν σε ένα φούρνο οξείδωσης με διοξείδιο του μαγνησίου. Καθώς 

τα θραύσματα άνθρακα περνάν από τον φούρνο MnO2 μετατρέπονται 

ποσοτικά σε αέριο CO2. Το CO2 παρασύρεται από τον φούρνο με το ρεύμα 

του ηλίου και αναμιγνύεται με αέριο υδρογόνο. Το μίγμα ρέει μέσω ενός 

θερμασμένου καταλύτη νικελίου όπου ποσοτικά μετατρέπεται σε μεθάνιο. 

Κατόπιν το μεθάνιο μετράται με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID). Αφού 

ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του θερμοκρασιακού προγράμματος στον 

φούρνο χαλαζία, ο φούρνος ψύχεται στους 600οC και το ρεύμα των αερίων 

στρέφεται σε ένα οξειδωτικό μείγμα φέροντος αερίου ηλίου/οξυγόνου, οπότε 

και ξεκινάει ένα δεύτερο θερμοκρασιακό πρόγραμμα ώστε να οξειδωθεί όσος 

στοιχειακός άνθρακας υπάρχει στο φίλτρο. Έτσι ο στοιχειακός άνθρακας 

ανιχνεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο οργανικός. 

 Τρία χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθόδου είναι καθοριστικά για την 

ισχύ της ανάλυσης. Το πρώτο είναι η οπτική ανίχνευση και διόρθωση για τον 

στοιχειακό άνθρακα. Ο στοιχειακός άνθρακας υπάρχει σε πολλά δείγματα τα 

οποία προέρχονται από πηγές καύσης όπως οι καυστήρες ντίζελ. Το μαύρο 

αυτό υλικό απορροφάει ισχυρά την ακτινοβολία, ιδιαίτερα στην ερυθρή και 

υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Εκτός από αυτόν τον στοιχειακό άνθρακα 

του δείγματος, στοιχειακός άνθρακας μπορεί να σχηματιστεί από τον οργανικό 
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άνθρακα, καθώς αυτός πυρολύεται κατά τα πρώτα στάδια το θερμοκρασιακού 

προγράμματος και μετατρέπεται σε κάρβουνο. Αυτό μπορεί να αρχίσει να 

συμβαίνει ακόμα και από τους 300 οC ανάλογα με τις οργανικές ουσίες που 

περιέχονται στο φίλτρο. Το φαινόμενο αυτό θα προκαλέσει σφάλμα στις 

μετρήσεις και συγκεκριμένα θα προκύψουν υψηλότερες τιμές του στοιχειακού 

άνθρακα και αντίστοιχη υποεκτίμηση του οργανικού εάν δεν γίνει η κατάλληλη 

διόρθωση. 

 Έτσι ο συγκεκριμένος αναλυτής χρησιμοποιεί την υψηλή απορρόφηση 

ακτινοβολίας που είναι χαρακτηριστική του στοιχειακού άνθρακα για να γίνει η 

διόρθωση στο σφάλμα που προκύπτει από την πυρόλυση. Η διόρθωση 

γίνεται με laser ερυθρής ακτινοβολίας όπως  laser He-Ne ή ένα ρυθμισμένο 

laser διόδου εστιασμένα στον θάλαμο του δείγματος ώστε η δέσμη του laser 

αν προσπίπτει στο φίλτρο καθώς αυτό βρίσκεται στον φούρνο. Η αρχική 

ένταση της εκπεμπόμενης δέσμης καταγράφεται. Καθώς η θερμοκρασία 

αυξάνεται, η ένταση της ακτινοβολίας καταγράφεται συνεχώς από το σύστημα 

δεδομένων. Οποιαδήποτε μετατροπή προκύψει του οργανικού άνθρακα σε 

στοιχειακό θα επιφέρει μείωση της ακτινοβολίας laser που καταγράφεται. 

Όταν το σύστημα περάσει στην δεύτερη φάση όπου το He αλλάζει σε μείγμα 

He/O2 και έχουμε την οξείδωση και ανίχνευση του στοιχειακού άνθρακα, τότε 

και η δέσμη laser επανέρχεται σε επίπεδα υποβάθρου. Όταν στο τέλος της 

διαδικασίας αναλύονται τα δεδομένα του FID και συσχετίζονται με την 

απορρόφηση του laser το σημείο στη δεύτερη φάση του θερμοκρασιακού 

προγράμματος στο οποίο η απορρόφηση του laser ισούται με την αρχική είναι 

το σημείο διαχωρισμού. Όσος στοιχειακός άνθρακας ανιχνεύεται πριν από 

αυτό το σημείο θεωρείται ότι έχει προκύψει από πυρόλυση του οργανικού, 

οπότε οι τιμές του αφαιρούνται από αυτές του στοιχειακού και προστίθενται σε 

αυτές του οργανικού. Η βασική παραδοχή που πρέπει να γίνει για τη 

διόρθωση αυτή είναι ότι ο στοιχειακός άνθρακας που υπάρχει στα σωματίδια 

καθώς και αυτός που προκύπτει από την πυρόλυση του οργανικού έχουν τον 

ίδιο συντελεστή απορρόφησης. Από πειράματα με προσεκτικά φτιαγμένα 

πρότυπα δείγματα προκύπτει ότι η διόρθωση αυτή έχει ικανοποιητική 

απόδοση. Οι αναλύσεις του στοιχειακού άνθρακα γενικά μπορεί να 

εγκυμονούν κάποια σημαντική αβεβαιότητα. Η Mayol και συνεργάτες (2002), 
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επισήμαναν σημαντικό σφάλμα (~53%) με θερμικό προσδιορισμό του μαύρου 

άνθρακα, αφού είδαν ότι η κορυφή που αντιστοιχεί στον ΕC μειώνεται μετά 

από εκχύλιση του φίλτρου με νερό, άρα περιέχονται εκεί και άλλες ενώσεις, 

αφού ο μαύρος άνθρακας δεν είναι διαλυτός. Το πλεονέκτημα της θερμικής- 

οπτικής μεθόδου είναι ότι μετράει επιλεκτικά τον στοιχειακό άνθρακα και όχι 

τον μαύρο άνθρακα που είναι εξ ορισμού διαφορετικού τύπου (Glencsér et al., 
2007). 

 Το δεύτερο στοιχείο της ανάλυσης είναι η χρήση του FID ως ανίχνευτου 

του συστήματος. Αν και θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει ανίχνευση 

απευθείας του CO2, από την άλλη προτιμήθηκε η μετατροπή του σε μεθάνιο 

αφού ο FID σαν ειδικευμένος ανιχνευτής υδρογονανθράκων έχει πολύ καλή 

ευαισθησία (επιπέδου pg/sec) και μεγάλη περιοχή γραμμικότητας 

(τουλάχιστον 5-6 τάξεις μεγέθους τουλάχιστον). 

 Το τρίτο σημαντικό στοιχείο του συστήματος μέτρησης είναι η 

ενσωμάτωση ενός βρόχου καθορισμένου όγκου που χρησιμοποιείται για να 

διοχετεύεται εξωτερικό πρότυπο συγκεκριμένου όγκου στο τέλος της κάθε 

ανάλυσης. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε κάθε ανάλυση ώστε να γίνεται 

βαθμονόμηση του οργάνου βάσει της γνωστής συγκέντρωσης άνθρακα της 

πρότυπης ουσίας, ώστε να γίνεται κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων του 

κάθε δείγματος και να επιτευχθεί μεγάλη σταθερότητα και επαναληψιμότητα 

της μεθόδου. 

 Η βαθμονόμηση του οργάνου γίνεται με πρότυπο διάλυμα σακχαρόζης 

τέτοιας συγκέντρωσης ώστε να ανταποκρίνεται στο φάσμα συγκεντρώσεων 

άνθρακα που αναμένονται. 

 Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα που ακολουθήθηκε ήταν βάσει της 

μεθόδου ΕUSAAR II (Cavalli et al., 2009) και φαίνεται στον Πίνακα 3.5, καθώς 

και στην Εικόνα 3.3, όπου διακρίνονται τα 4 στάδια της ανάλυσης του 

οργανικού άνθρακα (OC), τα δυο του στοιχειακού (EC) και στο τέλος η 

βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο το μεθάνιο για την κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων. 



 47 

Για τις συγκεκριμένες αναλύσεις αποσπάστηκε κομμάτι φίλτρου εμβαδού 1,5 

cm2 που αντιστοιχεί στο 1/300 περίπου του συνολικού εμβαδού του φίλτρου 

με προσροφημένα σωματίδια. Τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή 

φίλτρα είναι χαλαζία και διαμέτρου 47 χιλιοστών τα οποία εξασφαλίζουν, λόγω 

της μικρής τους επιφάνειας, ελάχιστη πιθανή ανομοιογένεια σε σχέση με αυτά 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή.  

 

Πίνακας 3.5. Θερμοκρασιακό πρόγραμμα (μέθοδος ΕUSAAR II) για τον προσδιορισμό 

OC/EC 

Φέρον Αέριο Μέθοδος ΕUSAAR II 

He  200 οC για 60 s 

He 350 οC για 60 s 

He  450 οC για 60 s 

He  650 οC για 90 s 

He/O2  550 οC για 120 s 

He/O2 850 οC για 160 s  

 

 Για να γίνει έλεγχος της πιθανότητας ανομοιογενούς κατανομής του 

άνθρακα στα φίλτρα 20,3 x 25,2 cm2 έγιναν δοκιμές σε τυχαίο φίλτρο από τα 

δείγματα της Φινοκαλιάς (δείγμα #21, 15/7/2007) στο οποίο μετρήθηκαν οι 

τιμές OC/EC σε 6 διάσπαρτα σημεία του φίλτρου (Πίνακας 3.6). 

Το ποσοστό της τυπικής απόκλισης ως προς τον μέσο όρο είναι για 

τον οργανικό άνθρακα 5,77% ενώ για τον στοιχειακό 7,02% τιμές που δεν 

δείχνουν σημαντική ανομοιογένεια του υλικού στην επιφάνεια των φίλτρων. 
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Πίνακας 3.6. Δοκιμαστικές Αναλύσεις: Τιμές OC/EC σε δείγματα υποβάθρου 

(Φινοκαλιά) 

# Μέτρησης OC (µg/cm2) EC (µg/cm2) 

#1 6,61 1,08 

#2 6,07 0,95 

#3 5,74 0,90 

#4 6,14 0,94 

#5 5,61 1,02 

#6 6,09 1,05 

Μέσος Όρος 6,04 0,99 

Τυπική 

Απόκλιση 
0,35 0,07 

% 5,77 7,02 

 

 Αντίστοιχη δοκιμή έγινε και σε φίλτρο με δείγμα σωματιδίων από τον 

εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή των Βουτών, 

περιοχή που μπορεί να χαρακτηριστεί ως απομακρυσμένη ημι-αστική, αφού 

βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου. Αυτή την φορά η δοκιμή 

έγινε με 4 διάσπαρτα κομμάτια φίλτρου. 

Ομοίως και στο δείγμα του Πανεπιστημίου Κρήτης το ποσοστό της 

τυπικής απόκλισης ως προς τον μέσο όρο είναι αρκετά χαμηλό, οπότε τα 

συγκεκριμένα φίλτρα θεωρούνται κατάλληλα για μετρήσεις OC/EC (Πίνακας 

3.7). 
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Πίνακας 3.7. Δοκιμαστικές Αναλύσεις: Τιμές OC/EC σε δείγματα ημι-αστικής περιοχής 

(Βούτες) 

# Μέτρησης OC (µg/cm2) EC (µg/cm2) 

#1 5,02 0,98 

#2 4,82 0,98 

#3 4,83 0,92 

#4 4,90 0,98 

Μέσος Όρος 4,89 0,96 

Τυπική 

Απόκλιση 
0,09 0,03 

% 1,88 2,92 

 

 Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι η ύπαρξη του 

άνθρακα από ανόργανα ανθρακικά (carbonate carbon – CC) τα οποία θα 

δώσουν θετικό σφάλμα στην συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα, αφού 

εμφανίζουν μια σχετικά στενή κορυφή στο θερμόγραμμα προς το τέλος της μη 

οξειδωτικής φάσης της ανάλυσης, οπότε θα προσμετρώνται με τον οργανικό 

άνθρακα. Ιδιαίτερα σημαντικές συγκεντρώσεις ανθρακικών συνήθως 

υπάρχουν σε περιοχές με σκόνη υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικά (π.χ. 

ορυχεία εξαγωγής ασθεστολίθου). Στην περίπτωση των ανθρακικών 

υπάρχουν τρεις πιθανές περιπτώσεις: 1) τα ανθρακικά να υπάρχουν σε 

σχετικά χαμηλή συγκέντρωση σε σχέση με τον οργανικό άνθρακα, οπότε 

θεωρούμε ότι το θετικό σφάλμα από την ύπαρξή τους είναι αμελητέο, 2) τα 

ανθρακικά βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις οπότε μπορούμε να τα 

αφαιρέσουμε μη ολοκληρώνοντας την κορυφή όπου τα αναμένουμε στο 

θερμογράφημα (η κορυφή στο 4ο βήμα) και 3) τα ανθρακικά να υπάρχουν σε 

υπολογίσιμες ποσότητες αλλά να μην αντιστοιχούν σε όλο το εμβαδόν της  

κορυφής του 4ου βήματος ώστε να μπορούμε να τα αφαιρέσουμε με την 

ολοκλήρωση. 
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 Η περιοχή όπου εμφανίζονται τα ανθρακικά αναμένεται να είναι αυτή 

μεταξύ 480 και 660 seconds και στο παρακάτω θερμογράφημα φαίνεται με 

κίτρινο χρώμα για το δείγμα από το πανεπιστήμιο και αυτόματα η ποσότητα 

των ανθρακικών αφαιρείται από αυτή των συνολικών οργανικών.  

 

Εικόνα 3.3. Χαρακτηριστικό σχήμα θερμογραφήματος 

 

 Έγινε έλεγχος των συγκεντρώσεων των ανθρακικών στα 19 πρώτα 

δείγματα της Φινοκαλιάς του 2007 θεωρώντας ότι αντιστοιχούν στην 4η 

κορυφή και στον παρακάτω πίνακα είναι τα αποτελέσματα.  

Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται το ποσοστό των ανθρακικών (CC/OC 

%) σε σχέση με τα οργανικά και κυμαίνεται από 16,89% έως 66,08%. Οι τιμές 

αυτές είναι αρκετά υψηλές και έγινε περαιτέρω έλεγχος (Πίνακας 3.8). 
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Πίνακας 3.8.  Αποτελέσματα ανάλυσης OC/EC και CC των δειγμάτων της Φινοκαλιάς 

Αριθμός Δείγματος 2007 OC (µgC/cm2) EC (µg/cm2) CC(µg/cm2) CC/OC % 

#1 7,038 0,902 4,488 63,77 

#2 4,482 0,495 2,206 49,21 

#3 4,325 0,488 2,858 66,08 

#4 3,389 0,487 1,490 43,97 

#5 5,409 0,975 1,750 32,36 

#6 3,531 0,536 0,985 27,89 

#7 2,952 0,608 0,767 25,98 

#8 2,368 0,597 0,712 30,06 

#9 3,677 0,969 1,053 28,64 

#10 2,992 0,837 1,087 36,34 

#11 2,839 0,776 1,056 37,21 

#12 3,886 0,628 1,019 26,23 

#13 2,229 0,359 0,376 16,89 

#14 4,238 0,579 1,014 23,92 

#15 5,453 0,830 1,261 23,13 

#16 2,579 0,478 0,787 30,53 

#18 1,973 0,404 0,441 22,34 

#19 3,622 0,525 1,036 28,60 

#20 3,884 0,630 1,025 26,39 

 

 Ο πειραματικός έλεγχος γίνεται βάσει του εγχειριδίου του οργάνου ως 

εξής: αρχικά λαμβάνονται δύο κομμάτια φίλτρου από το ίδιο δείγμα. Στο ένα 

γίνεται απευθείας μέτρηση ενώ στο δεύτερο γίνεται προεργασία με οξύ. 

Συγκεκριμένα στον πάτο ενός ξηραντήρα τοποθετείται ένα δοχείο με περίπου 

5 ml πυκνού HCl. Το κομμάτι φίλτρου προς ανάλυση τοποθετείται σε κάποια 

θέση του ξηραντήρα και με κλειστό το καπάκι αφήνουμε το δείγμα για 

τουλάχιστον μία ώρα. Με την διαδικασία αυτή οι ατμοί του υδροχλωρικού 

οξέος μετατρέπουν όλα τα ανθρακικά σε διοξείδιο του άνθρακα, οπότε στο 

φίλτρο μένει ο καθαρός οργανικός και στοιχειακός άνθρακας (Sarkar et al., 
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2001). Κατόπιν το δείγμα μεταφέρεται σε δεύτερο καθαρό ξηραντήρα όπου 

αφήνεται με ανοιχτό το καπάκι για να εξατμιστούν οι ατμοί του υδροχλωρικού 

που πιθανώς εγκλωβίστηκαν στο φίλτρο. Η σύγκριση των δύο δειγμάτων θα 

δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ανθρακικά. Εάν τα ανθρακικά 

εξαφανιστούν μαζί σε μια μεμονωμένη κορυφή, τότε μπορούν να 

παραληφθούν με κατάλληλη ολοκλήρωση.  

 Ο έλεγχος αυτός έγινε σε δύο δείγματα όπως και πριν, το #15 από την 

Φινοκαλιά (Φ) και σε αυτό από το Πανεπιστήμιο (Π). Για το κάθε δείγμα έγιναν 

4 δοκιμές, στην μια το φίλτρο αναλύθηκε απευθείας και στα υπόλοιπα 3 έγινε 

κατεργασία με ατμούς υδροχλωρικού για 1, 1,5 και 2,5 ώρες αντιστοίχως 

(Πίνακας 3.9).  

 

Πίνακας 3.9.  Δοκιμαστικές Αναλύσεις: Τιμές OC/EC σε δείγματα μετά από κατεργασία 

με HCl 

Sample ID OC (µg/cm2) EC (µg/cm2) CC(µg/cm2) 

Δείγμα #15, 2007 Φινοκαλιάς 

Φ  χωρίς HCl 5,27 1,14 1,50 

Φ + HCl 1 h  5,28 0,76 1,27 

Φ + HCl 1,5 h 5,54 0,87 1,35 

Φ + HCl 2,5 h 5,81 0,81 1,29 

Δείγμα Πανεπιστημίου Κρήτης 

Π χωρίς HCl 9,08 2,22 1,74 

Π + HCl 1 h 8,00 1,86 1,79 

Π + HCl 1,5 h 9,48 2,19 1,62 

Π + HCl 2,5 h 9,52 2,02 1,66 

 

 Μετά από 2,5 ώρες η 4η κορυφή στο θερμογράφημα παραμένει σχεδόν 

αναλλοίωτη η κορυφή των ανθρακικών στο δείγμα του Πανεπιστημίου, ενώ 

στο δείγμα της Φινοκαλιάς  μειώθηκε περίπου 14%. Έτσι για όλα τα δείγματα 

ακολουθήθηκε η διαδικασία με τους ατμούς υδροχλωρικού για 1,5 ώρες σε 

κλειστό ξηραντήρα, μεταφορά σε καθαρό ξηραντήρα ανοιχτό σε θάλαμο 

laminar για πάνω από μια ώρα και στην συνέχεια ανάλυση.  
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3.2.3. Προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (Dissolved 

Organic Carbon - DOC) 

 Για τον προσδιορισμό του DOC (αναφέρεται και ως total organic 

carbon ή TOC) στα δείγματα ατμοσφαιρικών αερολυμάτων χρησιμοποιήθηκε 

ο αναλυτής Συνολικού Οργανικού Άνθρακα TOC-VCSH της Shimadzu. Για να 

γίνει η ανάλυση, τέσσερα κομμάτια από το κάθε φίλτρο (επιφάνειας 1,5 cm2 το 

καθένα, περίπου 1/75 της συνολικής επιφάνειας του φίλτρου που φέρει 

σωματίδια) εκχυλίστηκαν με 10 ml υπερκάθαρου νερού σε κλειστό δοχείο 

στους υπερήχους για 20 λεπτά. Στη συνέχεια το διάλυμα φιλτραρίστηκε μέσω 

φίλτρου σύριγγας μίας χρήσης της Whatman τα οποία είναι από υλικό PTFE 

με πλαίσιο πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 13 mm και με διάμετρο πόρου 

0,45μm. Τα φίλτρα αυτά ενδείκνυνται για μετρήσεις DOC και είναι απαραίτητο 

το φιλτράρισμα, ώστε να μείνει το διάλυμα διαυγές και καθαρό από θρύμματα 

του φίλτρου και αιωρούμενα στο διάλυμα σωματίδια τα οποία θα περιέχουν 

πιθανώς και μη διαλυτό οργανικό άνθρακα ο οποίος θα προκαλούσε, αν δεν 

απομονώνονταν, υπερεκτίμηση των τιμών του DOC. Στη συνέχεια το διάλυμα 

αναλύεται μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως και με τον οργανικό άνθρακα, έτσι και με 

τον υδατοδιαλυτό υπάρχουν δύο τύποι άνθρακα διαλυμένοι στο νερό: ο 

οργανικός και ο ανόργανος άνθρακας. Ο οργανικός άνθρακας σχηματίζει 

δεσμούς με υδρογόνο ή οξυγόνο για να προκύψουν οργανικές ουσίες. Ο 

ανόργανος άνθρακας (Inorganic Carbon ή IC) αποτελεί την δομική βάση για 

ανόργανες ενώσεις, όπως οι αέριες ενώσεις του άνθρακα (CO, CO2) και τα 

ανθρακικά άλατα. Συνολικά αναφέρονται ως Total Carbon-TC  και τους 

συνδέει η μαθηματική σχέση TOC = TC - IC.  

Η συγκεκριμένη συσκευή TOC έχει τέσσερις λειτουργίες: 

1) Προσδιορισμός του συνολικού άνθρακα (TC). Η ροή του φέροντος αερίου 

ρυθμίζεται στα 150 ml/min καθώς και η ροή μάζας με σταθερή ροή. Ποσότητα 

του δείγματος (150 μl) διοχετεύονται στον θάλαμο καύσης ο οποίος είναι 

γεμάτος με οξειδωτικό καταλύτη (χρησιμοποιήθηκε καταλύτης κανονικής 

ευαισθησίας πλατίνας σε πλακέτες αλουμινίου) και βρίσκεται στους 680οC. Ο 

ολικός άνθρακας του δείγματος καίγεται στον θάλαμο προς παραγωγή 
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διοξειδίου του άνθρακα. Το φέρον αέριο που πλέον περιέχει το διοξείδιο του 

άνθρακα και άλλα προϊόντα της καύσης διοχετεύεται σε έναν αφυγραντή όπου 

ψύχεται και απομακρύνεται η υγρασία. Στη συνέχεια περνάει από έναν 

απογυμνωτή αλογόνων και τέλος φτάνει ένα κελί αισθητήρας αερίων NDIR 

(Non Dispersive Infra Red), όπου ανιχνεύεται το CO2. Το σήμα σχηματίζει 

αναλογικά μια κορυφή το εμβαδόν της οποίας είναι ανάλογο με την 

συγκέντρωση του δείγματος σε άνθρακα. Έτσι για την μετατροπή των 

αποτελεσμάτων σε ppm άνθρακα είναι απαραίτητη η δημιουργία καμπύλης 

βαθμονόμησης. Σαν πρότυπη ουσία για την δημιουργία της καμπύλης 

χρησιμοποιήθηκε το KHP (potassium hydrogen phthalate). 2,215 γραμμάρια 

ουσίας (η οποία πρώτα ξηράνθηκε σε φούρνο στους 110 οC για να μην 

προκύψει λάθος ζύγιση λόγω πιθανής υγρασίας) διαλύθηκε με υπερκάθαρο 

νερό σε σφαιρική φιάλη του ενός λίτρου, ώστε να προκύψει πυκνό διάλυμα 

1000 ppm άνθρακα. Με διαδοχικές αραιώσεις έγινε η καμπύλη αναφοράς.  

2) Προσδιορισμός του ανόργανου άνθρακα (IC). Για τον ανάλυση του άνθρακα 

που βρίσκεται υπό την μορφή διοξειδίου του άνθρακα διαλυμένου στο νερό ή 

ανθρακικών ιόντων γίνεται οξίνιση του δείγματος μέσα στην σύριγγα του 

αναλυτή με μικρή ποσότητα υδροχλωρικού οξέος ώστε το pH να πέσει κάτω 

από 3 και όλα τα ανθρακικά μετατρέπονται σε CO2 βάσει των παρακάτω 

αντιδράσεων (Me = μέταλλο): 

Me2CO3 + 2HCl      CO2 + 2MeCl + H2O 

MeHCO3 + HCl  CO2 + MeCl + H2O 

 

 Έτσι το φέρον αέριο (το οποίο δεν περιέχει CO2) παρασέρνει το 

διαλυμένο εξ’ αρχής διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και αυτό που παράγεται από 

την οξείδωση των ανθρακικών και ανιχνεύεται από τον NDIR. Η καμπύλη 

αναφοράς (Εικόνα 3.4) γίνεται με πρότυπα διαλύματα ανθρακικού νατρίου και 

όξινου ανθρακικού νατρίου. 
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Πρότυπη καμπύλη για τον TC
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Εικόνα 3.4.  Χαρακτηριστικές καμπύλες αναφοράς για τον ολικό (TC) και ανόργανο 

άνθρακα (IC).  

 

3) Προσδιορισμός του «Μη Πτητικού Οργανικού Άνθρακα» (NPOC). Το δείγμα 

οξινίζεται με φωσφορικό οξύ σε pH 2-3 και εμφυσάται για κάποιο χρονικό 

διάστημα στο διάλυμα φέρον αέριο το οποίο απομακρύνει τον IC, αλλά και τον 

πτητικό οργανικό άνθρακα, οπότε στο διάλυμα μένει μόνο ο «Μη Πτητικός 

Οργανικός Άνθρακας». Στη συνέχεια ακολουθεί η αρχή προσδιορισμού του 

συνολικού άνθρακα. 

4) Προσδιορισμός του Πτητικού Οργανικού Άνθρακα (POC). Το δείγμα 

οξινίζεται με φωσφορικό οξύ σε pH 2-3 και εμφυσάται για κάποιο χρονικό 

διάστημα στο διάλυμα φέρον αέριο το οποίο απομακρύνει τον IC, αλλά και τον 

πτητικό οργανικό άνθρακα. Το μείγμα οδηγείται σε μια παγίδα υδροξειδίου του 

λιθίου όπου κατακρατείται το CO2 που προέρχεται από τον ανόργανο 

άνθρακα του δείγματος. Στη συνέχεια το φέρον αέριο το οποίο περιέχει πλέον 

μόνο τον οργανικό άνθρακα του δείγματος ακολουθεί την διαδικασία 

προσδιορισμού του συνολικού άνθρακα. 

Έτσι προκύπτουν 3 τρόποι υπολογισμού του TOC  

Ι) TC-IC, II) NPOC, III) POC+NPOC: Ο υπολογισμός μέσω NPOC αν και είναι 

ευρείας χρήσης εφαρμόζεται καλύτερα σε δείγματα με υψηλή συγκέντρωση 

IC. Έτσι για την ανάλυση δειγμάτων ατμοσφαιρικών αερολυμάτων 

προτιμήθηκε η μέθοδος TC-IC που ενδείκνυται για δείγματα με IC≤1/2TC. 



 56 

Πράγματι στα δείγματα πεδίου οι τιμές του ανόργανου άνθρακα ήταν πολύ 

χαμηλότερες από το μισό των οργανικών. 

 

3.2.4. Ποσοτικός προσδιορισμός ανιονικών επιφανειοδραστικών 

ουσιών. 

 Η ποσοτική ανάλυση των ανιονικών ουσιών με επιφανειοδραστική 

ικανότητα έγινε με την χρήση της ουσίας μπλε του μεθυλενίου (methylene 

blue). Η τεχνική αυτή είναι διαδεδομένη για την ανάλυση υδάτων (George and 
White, 1999  και Jurado et al., 2006), της υγρής φάσης των νεφών (Cini et al., 
2002) και ατμοσφαιρικών σωματιδίων διαλυμένων στο νερό (Giovannelli et 
al., 1988 και Oppo et al., 1999) εφαρμόζεται για μεγάλο διάστημα σαν 

πρότυπη μέθοδος και είναι η επίσημη μέθοδος στην Ευρώπη, βάσει της 

ρύθμισης Νο 648/2004 της Ευρωβουλής για τον προσδιορισμό ανιονικών 

επιφανειοδραστικών στο νερό. Οι ουσίες με επιφανειοδραστική ισχύ θα 

πρέπει να φέρουν στο μόριο τους μια υδρόφιλη πολική ομάδα καθώς και μια 

υδρόφοβη. Το μπλε του μεθυλενίου είναι ένας δείκτης έντονα χρωματιστός, 

κατιονικός και πρακτικά αδιάλυτος σε οργανικούς διαλύτες όπως το 

χλωροφόρμιο, οπότε η μέθοδος αυτή βασίζεται στο ότι κάθε 

επιφανειοδραστική ουσία από τη μια με τον ανιονικό της πόλο δημιουργεί 

σταθερή ένωση συναρμογής με ιοντική σύζευξη με το μπλε του μεθυλενίου 

(Εικόνα 3.5) και από την άλλη αν η ίδια ουσία έχει και λιπόφιλη ομάδα αρκετά 

ισχυρή τότε το σύμπλοκο θα μεταφερθεί σε οργανική φάση (χλωροφόρμιο) με 

υγρή-υγρή εκχύλιση. Η ένταση της απορρόφησης της οργανικής στοιβάδας 

όπως μετράται στο UV στα 650nm θα είναι ανάλογη με την συγκέντρωση των 

επιφανειοδραστικών ουσιών. Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

γίνεται καμπύλη αναφοράς με πρότυπα διαλύματα sodium dodecyl sulphate 

(SDS). Έτσι οι ουσίες με επιφανειοδραστική ικανότητα προσδιορίζονται ως 

ουσίες ενεργές ως προς το μπλε του μεθυλενίου, Methylene Blue Active 

Substances (MBAS). 
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Εικόνα 3.5.  Σχηματισμός συμπλόκου μεταξύ των ανιοντικών επιφανειοδραστικών 

ουσιών (AS) και του μπλε του μεθυλενίου (MB). 

 Ένα πρόβλημα που προκύπτει από την διαδικασία αυτή είναι ότι 

σύμπλοκο με το μπλε του μεθυλενίου, το οποίο μεταφέρεται στην οργανική 

στοιβάδα του χλωροφορμίου, σχηματίζουν και μη επιφανειοδραστικές 

οργανικές αλλά και ανόργανες ουσίες ανιονικές ουσίες, όπως τα νιτρικά ή τα 

χλωριούχα ιόντα, με αποτέλεσμα να προκύπτει θετικό σφάλμα. Μείωση της 

αλληλεπίδρασης των ιόντων αυτών με το μπλε του μεθυλενίου, αλλά όχι και 

των επιφανειοδραστικών ουσιών, επιτυγχάνεται με οξίνιση του δείγματος.  

 Επίσης ύπαρξη πρωτεϊνικής ύλης θα δημιουργήσει πιθανώς αρνητική 

παρεμπόδιση κατά τους Latif και Brimblecombe (2004) και προτείνουν ένα 

επιπλέον στάδιο σε αρχή όπου θα γίνεται εκχύλιση σε αλκαλικό περιβάλλον 

ώστε να απαλειφθεί η παρεμπόδιση αυτή, αλλά στην παρούσα διατριβή η 

παρεμπόδιση αυτή δεν κρίθηκε σημαντική και για εξοικονόμηση χρόνου έγινε 

σε ένα στάδιο. Επιπλέον μέτρηση των επιφανειοδραστικών γίνεται και με άλλη 

ουσία την Ethyl violet ή με την μέθοδο SDBD (Petraza et al., 2007), αλλά το 

μπλε του μεθυλενίου είναι το πιο ευρείας χρήσης για περιβαλλοντικά δείγματα 

αερολυμάτων και υδάτων (Hayashi, 1975, Giovannelli et al., 1988, Oppo et 
al., 1999, Cini et al., 2002 και Radke, 2005). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 

κυρίως για ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά όπως τα linear 

alkylbenzene sulfonates LAS αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ευρύτερα 

για ποσοτικά προσδιορισμό και άλλων ουσιών και για δείγματα 

ατμοσφαιρικών αερολυμάτων. 

 Έτσι 10 τεμάχια από το φίλτρο χαλαζία του κάθε δείγματος 

εκχυλίστηκαν με 15 ml υπερκαθαρού νερού στους υπερήχους για 45 λεπτά. 

Το κάθε διάλυμα φιλτράρεται όπως και στην περίπτωση του DOC με τα ίδια 

φίλτρα με μέγεθος πόρου 0,45 μM και προστίθενται 2 ml όξινου διαλύματος 

methylene blue (διάλυμα 0,03495 gr methylene blue διαλυμένου με 100 ml 
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υπερκαθαρού νερού στο οποίο έγινε προσθήκη 650 μl πυκνού H2SO4) και 5 

ml χλωροφορμίου. Το μείγμα αναδεύεται έντονα με στροβιλισμό για 1 λεπτό, 

αφήνεται για 20 λεπτά σε ηρεμία ώστε να διαχωριστούν οι δύο στοιβάδες, 

μεταφέρεται σε κυψελίδα και μετριέται η απορρόφηση στα 650nm με τον 

μετρητή UV της Milton Roy, μοντέλο Spectronic 401. Η καμπύλη αναφοράς 

(Εικόνα 3.6) καλύπτει ένα εύρος συγκεντρώσεων του SDS από 17 έως 450 

μΜ. Έτσι προκύπτουν συγκεντρώσεις επιφανειοδραστικών σαν ισοδύναμα 

μΜ SDS και πολλαπλασιάζοντας με το M.B του SDS μετατρέπονται σε 

αντίστοιχα ng. 

Καμπύλη Αναφοράς για MBAS
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Εικόνα 3.6. Χαρακτηριστική καμπύλη αναφοράς για τον προσδιορισμό των ενεργών 

ουσιών ως προς το μπλε του μεθυλενίου (MBAS).  

 

3.2.5. Χρωματογραφία Αερίων με Φασματόμετρο Μάζας (GC-MS) 

 Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ουσιών του υδατοδιαλυτού 

κλάσματος των αερολυμάτων έγινε χρήση του συστήματος χρωματογραφίας 

αέριων σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας με τετραπολικό φίλτρο μαζών 

της εταιρίας Agilent (GC 6890N/ MSD 5973 inert).  

 Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό των ουσιών χρησιμοποιήθηκε η 

τριχοειδής στήλη της Agilent DB-5ms (0,25mm x 30m x 0.25μm) που έχει την 

άπολη στατική φάση (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane. Ως φέρον αέριο 

χρησιμοποιήθηκε το ήλιο με ροή 1ml/min. Η εισαγωγή του δείγματος έγινε με 

την τεχνική «on-column» με εισαγωγή 1 ή 2 μl δείγματος κατά περίπτωση. Το 

θερμοκρασιακό πρόγραμμα, (συνολικής διάρκειας 55 min) που ακολουθήθηκε 
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ήταν: α) αρχική θερμοκρασία 60οC και παραμονή για 8 min, β) σταθερή 

αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 10 οC/min μέχρι τους 150 οC, γ) 

παραμονή για 4 min, δ) σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 20 

οC/min μέχρι τους 290 οC και ε) παραμονή στους 290 οC για 27 λεπτά. 

 Όσον αφορά τις συνθήκες για τη φασματομετρία μαζας εφαρμόστηκε 

ηλεκτρονικός ιονισμός με ενέργεια 70 eV, θερμοκρασία του τετραπολικού 

φίλτρου μαζών 150 οC, της πηγής ιόντων 250 οC και στην γραμμή 

μεταβίβασης 290 οC. Η ανάλυση όλων των δειγμάτων έγινε σε κατάσταση 

πλήρους σάρωσης των μαζών (full scan) με εύρος σάρωσης μαζών m/z 40-

500.  

 Για την επεξεργασία του δείγματος έγιναν τα παρακάτω βήματα: 

περίπου το ¼ του φίλτρου (προσδιορίζεται επακριβώς μέσω ζύγισης) κόβεται 

με νυστέρι σε μικρά τεμάχια και τοποθετείται σε φυαλίδιο με πώμα teflon, 

μέσα στο οποίο εκχυλίζεται διαδοχικά 3 φορές στους υπερήχους με 11 ml 

νερού για 30 λεπτά, 6 ml νερού για 15 λεπτά και άλλα 6 ml νερού για 15 

λεπτά. Τα τρία εκχυλίσματα συλλέγονται μαζί. Στο συνολικό εκχύλισμα 

προστίθενται μερικές σταγόνες HCl 1Μ ώστε το pH να φτάσει στο 2. Στη 

συνέχεια το διάλυμα περνάει από στήλη εκχύλισης στερεάς φάσης. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι στήλες τύπου OASIS HLB 3cc των 60mg αφού πρώτα 

έγινε  ενεργοποίηση τους με  10 ml MeOH και 10 ml HCl 0,01Μ. Έτσι οι 

ουσίες διαχωρίζονται σε δύο κλάσματα: Με το 1ο κλάσμα (υδατικό) εκλούονται 

οι ουσίες με πολικές ομάδες, που ακόμα και σε pH 2 παραμένουν διαλυμένες 

στο νερό. Με το 2ο κλάσμα (οργανικό) εκλούονται οι ουσίες που 

κατακρατούνται στην στήλη και μπορούν να διαλυτοποιηθούν μόνο από 

κάποιον οργανικό διαλύτη. Έτσι η στήλη εκλούεται πρώτα με νερό για να 

απομακρυνθούν σωματίδια, κατόπιν τοποθετείται σε θάλαμο laminar flow και 

τίθεται για 45 min σε ροή αέρα μέσω αντλίας ώστε να απομακρυνθεί η 

υγρασία, και τέλος ακολουθεί έκλουση με 4,9 ml μεθανόλης, 1,5 ml ακετόνης 

και 1 ml χλωροφόρμιο.  

Στη συνέχεια: Α) Στο υδατικό κλάσμα προστίθενται 100 µl μυρμηκικού οξέος 

(εμποδίζει πιθανή προσκόλληση των μικρών δικαρβοξυλικών οξέων στα 

τοιχώματα των γυαλικών) και συμπυκνώνεται σε περιστροφικό εξατμιστήρα 
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σε θερμοκρασία 45οC για μια περίπου ώρα, ώστε να μείνει κοντά στο μισό ml 

νερού. Για να διευκολυνθεί η εξάτμιση μετά την μέση και προς το τέλος της 

προστίθενται από 2-3 ml ακετονιτριλίου το οποίο δημιουργεί αζεοτροπικό 

μείγμα με το νερό και μειώνει το σημείο βρασμού του. Το διάλυμα στη 

συνέχεια μεταφέρεται σε δοχείο του 1ml και ξηραίνεται πλήρως υπό ήπιο 

ρεύμα αζώτου με δυο προσθήκες διχλωρομεθανίου το οποίο βοηθάει στην 

εξάτμιση υπολειμμάτων υγρασίας.  

Β) Το οργανικό κλάσμα συμπυκνώνεται μέχρι ξηρού με ήπιο ρεύμα αζώτου. 

Τέλος στο υδατικό κλάσμα προστίθενται 400 µl διαλύματος διαζωμεθανίου σε 

εξάνιο (η διαδικασία παρασκευής του βρίσκεται στο παράρτημα) και στο 

οργανικό αντίστοιχα 200 µl για να γίνει η μεθυλίωση των καρβοξυλικών οξέων 

(η εστεροποίηση γίνεται ποσοτικά) στους αντίστοιχους εστέρες και να 

αναλυθούν στο GC/MS.  

Ο διαχωρισμός του δείγματος σε δύο κλάσματα με την βοήθεια της 

SPE έγινε για δύο κυρίως λόγους: πρώτον για να είναι λιγότερο πολύπλοκο το 

μείγμα των ενώσεων, αφού μοιράζονται στα δυο κλάσματα και δεύτερον 

επειδή οι ουσίες που περνάνε στο οργανικό κλάσμα υπόκεινται σε πιο ήπια 

διαδικασία συμπύκνωσης του διαλύτη, οπότε οι πιο πτητικές ουσίες 

προστατεύονται έτσι από την εξάτμιση. Η οξίνιση του διαλύματος με HCL πριν 

διέλθει της στήλης SPE γίνεται για να μετατοπιστούν τα οξέα όσο γίνεται στην 

αδιάσταση μορφή τους, ώστε να κατακρατηθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος 

τους στην στήλη και να περάσει στο οργανικό κλάσμα. 

 Η ποιοτική ταυτοποίηση των ενώσεων διεξάγεται με τις ακόλουθες 

διαδικασίες:  

Ι)  Με χρήση προτύπων ουσιών. Όταν ο χρόνος έκλουσης (retention time) και 

το φάσμα μάζας τους ταυτίζονται τότε υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ότι οι 

ενώσεις στο δείγμα είναι οι αντίστοιχες πρότυπες. 

2) Όταν από τις ουσίες κάποιας κατηγορίας δεν υπάρχουν όλα τα μέλη ως 

πρότυπες ενώσεις, τότε για τα υπόλοιπα μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος 

έκλουσής τους και να εκτιμηθεί το φάσμα μάζας τους.  
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3) Για ουσίες που έχουν δομή διαφορετική από αυτή των προτύπων ενώσεων 

γίνεται εκτίμηση του χρόνου έκλουσής τους και το φάσμα μάζας τους 

συγκρίνεται με αυτά από βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα τη βιβλιοθήκη 

φασμάτων μάζας της NIST. Τα φάσματα μάζας των ουσιών του δείγματος 

πρέπει να έχουν ταύτιση με αυτά της βιβλιοθήκης πάνω από 80% για να γίνει 

η ερμηνεία των φασμάτων μάζας τους και ακολούθως η προσεγγιστική 

(tentative) ταυτοποίηση τους.  

 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη οι ακόλουθες δύο παράμετροι: 

1) Ο παράγοντας απόκρισης (response factor - RF) του οργάνου για την κάθε 

ουσία. Ο συντελεστής αυτός συνδέει τα την εισαγόμενη στο όργανο 

συγκέντρωση της ουσίας (σε ng ή pg/µl) με την επιφάνεια της περιοχής που 

δίνει στο χρωματογράφημα. Ο παράγοντας απόκρισης εκφράζεται ως 

ακολούθως:  

RF = Cx/Ax  (εξίσωση 1) 

όπου Cx είναι η συγκέντρωση της ουσίας και Ax το εμβαδόν της επιφάνειας 

στο χρωματογράφημα. Ο λόγος αυτός δεν είναι ίδιος για κάθε ένωση και 

εξαρτάται από το μέγεθος και την δομή της κάθε ένωσης. Για να υπολογιστεί η 

απόκριση χρειάζεται μια ουσία ως εσωτερικό πρότυπο ώστε να μπορεί να 

γίνει η κανονικοποίηση αυτή. Επιλέχθηκε το 1-χλωροδεκαεξάνιο (C16-Cl) 

οπότε μπορεί να υπολογιστεί έτσι ο σχετικός συντελεστής απόκρισης (relative 

response factor - RRF). 

Ο σχετικός συντελεστής απόκρισης εκφράζεται ως ακολούθως:  

RRF=

ClC

ClC

x

x

A
C

A
C

16

16
  (εξίσωση 2) 

όπου Cx είναι η συγκέντρωση της ουσίας , Ax το εμβαδόν της επιφάνειας της 

στο χρωματογράφημα, CC16Cl είναι η συγκέντρωση του εσωτερικού προτύπου 

και AC16Cl το εμβαδόν του. O RRF για την κάθε ένωση υπολογίζεται από 

μείγμα προτύπων ενώσεων. Στις ενώσεις, που δεν υπάρχουν πρότυπα, 
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δίνεται κατ’ εκτίμηση τιμή RRF αντίστοιχη με αυτή άλλων ενώσεων που έχουν 

δομή και χρόνο κατακράτησης παρεμφερή με αυτά των προς ανάλυση 

ενώσεων.  

 Πρότυπες ενώσεις ήταν διαθέσιμες για τους μεθυλεστέρες του 

δεκανοϊκού, ενδεκανοϊκού, δωδεκανοϊκού, δεκατετρανοϊκού, δεκαεξανοϊκού 

και δεκαοκτανοϊκού οξέος. Επίσης ήταν διαθέσιμα πρότυπα διαλύματα από τα 

δικαρβοξυλικά οξέα προπανοδιοϊκό, βουτανοδιοϊκό, πεντανοδιοϊκό, 

εξανοδιοϊκό και δεκανοδιοϊκό οξύ, τα οποία όμως έπρεπε πρώτα να 

διαλυτοποιηθούν σε νερό, μετά να ξηραθούν σε ρεύμα αζώτου μέχρι ξηρού 

ώστε να γίνει στο τέλος η απαραίτητη μεθυλίωση με διαζωμεθάνιο. Έτσι 

συνολικά οι RRF που προέκυψαν από τις πρότυπες ενώσεις αναφέρονται 

στον Πίνακα 3.10. 

 

Πίνακας 3.10.  Τιμές του σχετικού συντελεστή απόκρισης (RRF) διαθέσιμων 

πρότυπων ενώσεων 

Καρβοξυλικά οξέα RRF Δικαρβοξυλικά οξέα RRF 

Δεκανοϊκό οξύ 1,36 Προπανοδιοϊκό οξύ 2,60 

Ενδεκανοϊκό οξύ 1,25 Βουτανοδιοϊκό οξύ 2,08 

Δωδεκανοϊκό οξύ 1,16 Πεντανοδιοϊκό οξύ 2,40 

Δεκατετρανοϊκό οξύ 1,01 Εξανοδιοϊκό οξύ 2,03 

Δεκαεξανοϊκό οξύ 0,93 Δεκανοδιοϊκό οξύ 1,35 

Δεκαοκτανοϊκό οξύ 0,91   

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10 και στα μονο- και στα δι- καρβοξυλικά 

οξέα υπάρχει μια τάση όσο μεταβάλλεται η ανθρακική αλυσίδα. Βάσει της 

τάσης αυτής δόθηκαν τιμές RRF και στα υπόλοιπα μέλη των κατηγοριών 

αυτών. Για τις κατηγορίες των διακλαδισμένων και ακόρεστων 

δικαρβοξυλικών και των τρικαρβοξυλικών δόθηκαν τιμές από τα αντίστοιχα 

δικαρβοξυλικά οξέα που βρίσκονται πλησιέστερα ως προς τους χρόνους 
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κατακράτησης. Σε όλα τα αρωματικά οξέα δόθηκε τιμή RRF ίση με αυτή του 

οκτανοδιοϊκού οξέος, εκτός από το βενζοϊκό που πήρε τιμή ίση με του 

βουτανοδιοϊκού. Στα όξο- και υδρόξυ- οξέα δόθηκαν τιμές από τα αντίστοιχα 

καρβοξυλικά οξέα ενώ στα όξο και υδρόξυ- δικαρβοξυλικά οξέα από τα 

αντίστοιχα δικαρβοξυλικά.  

Έτσι για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κάθε ουσίας στα δείγματα 

μόλις πριν την εισαγωγή τους στον Χρωματογράφο του GC-MS προστέθηκε 

γνωστή ποσότητα 1-χλωροδεκαεξανίου και ο υπολογισμός της ποσότητας της 

κάθε ένωσης έγινε βάσει της εξίσωσης 2 την οποία λύνουμε πλέον ως προς 

Cx.  

2) Η δεύτερη παράμετρος είναι η ανάκτηση (recovery). Κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης αφού γίνει η εκχύλιση του δείγματος μέχρι το τελικό στάδιο μέρος 

των ουσιών μπορεί να χαθεί κατά την εξάτμιση, να προσροφάται στα γυαλικά 

ή να μένει αδιάλυτο και πολλές άλλες περιπτώσεις. Οι απώλειες εξαρτώνται 

από την πτητικότητα των ουσιών, την διαλυτότητά τους κ.α. Ο πιο σημαντικός 

παράγοντας κατά την συγκεκριμένη διαδικασία είναι η εξάτμιση κάποιων 

πτητικών ουσιών στο στάδιο του περιστροφικού εξατμιστήρα ή στην ξήρανση 

στο άζωτο. Το υδατοδιαλυτό ειδικά κλάσμα θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

απωλειών, αφού υπάρχει μια σχετικά μεγάλη ποσότητα διαλύτη που πρέπει 

να εξατμιστεί μέχρι ξηρού και μάλιστα το νερό έχει υψηλό σημείο βρασμού. 

Για αυτόν τον λόγο γίνεται η οξίνιση του εκχυλίσματος από τους υπερήχους με 

HCl ώστε να πρωτονιωθούν τα πιο ασθενή οξέα, να γίνουν λιγότερο 

υδατοδιαλυτά και να κατακρατηθούν στην στήλη SPE, όπου στο οργανικό 

κλάσμα η ξήρανση γίνεται πιο ήπια, με ρεύμα αζώτου, λιγότερη ποσότητα 

διαλυτών αρκετά πιο πτητικούς από το νερό.  

Για να υπολογιστούν οι ανακτήσεις γίνεται η διαδικασία όπως και στα 

δείγματα μετά την εκχύλιση. Έτσι γνωστές ποσότητες ουσιών (κοντά στις 

συγκεντρώσεις που αναμένονται στο υδατοδιαλυτό κλάσμα των σωματιδίων) 

προστίθενται σε 23 ml νερού και ακολουθούν όλα τα περαιτέρω βήματα της 

διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή έγινε τρεις φορές και εξήφθη υπόψη ο μέσος 

όρος των τριών μετρήσεων. Το ποσοστό της σχετικής τυπικής απόκλιση 

μεταξύ των τριών τιμών των ανακτήσεων δεν ξεπέρασε το 15% στην 



 64 

περίπτωση των μικρών δικαρβοξυλικών οξέων, ενώ για τα μονοκαρβοξυλικά 

οξέα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα αφού το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν μέχρι 7%. 

Έτσι προκύπτουν από πρότυπες ενώσεις οι % ανακτήσεις του Πίνακα 

3.11 που για την κάθε ουσία είναι:  

% ανάκτηση = [αρχική ποσότητα/τελική ποσότητα] x 100 (εξίσωση 3)   

 

Πίνακας 3.11.  Τιμές των ανακτήσεων (%) διαθέσιμων πρότυπων ενώσεων καθ’ όλη 

την αναλυτική διαδικασία 

Καρβοξυλικά οξέα % ανάκτηση Δικαρβοξυλικά οξέα % ανάκτηση 

Δεκανοϊκό οξύ 59,82 Προπανοδιοϊκό οξύ 28,76 

Δεκατετρανοϊκό οξύ 37,50 Βουτανοδιοϊκό οξύ 30,67 

Δεκαεπτανοϊκό οξύ 69,95 Πεντανοδιοϊκό οξύ 50,03 

Δεκαεννιανοϊκό οξύ 68,65 Εξανοδιοϊκό οξύ 70,18 

Εικοσανοϊκό οξύ 60,50 Δεκανοδιοϊκό οξύ 77,81 

Εικοσιδιοϊκό οξύ 60,68 Φθαλικό οξύ 97,20 

 

 Βάσει των ανακτήσεων των προτύπων ουσιών γίνεται κατ’ εκτίμηση η 

ανάκτηση και για όλες τις υπόλοιπες ανάλογα με το προβλεπόμενο σημείο 

βρασμού τους και ανάλογα με το κλάσμα στο οποίο βρίσκονται. 

  Στα Σχήματα VI και VII του Παραρτήματος, παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά χρωματογραφήματα του οργανικού και υδατικού κλάσματος 

αντίστοιχα των δειγμάτων αερολυμάτων που αναλύθηκαν. Στα Σχήματα VIII  

και IX του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα 

υδατοδιαλυτού και οργανικού κλάσματος αντίστοιχα των τυφλών δειγμάτων 

(blank) πεδίου.  
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3.2.6. Ιοντική Χρωματογραφία  

Η εκχύλιση των φίλτρων του κάθε δείγματος έγινε με παρόμοιο τρόπο 

με την ανάλυση για DOC, δηλαδή 4 x 1,5 cm2 του κάθε φίλτρου εκχυλίστηκαν 

στους υπερήχους με 10 ml νερού για 30 λεπτά. Έγινε διήθηση τους με τα 

φίλτρα σύριγγας της Whatman 0,45 µm και φυλάχθηκαν στην ψύξη στους 6ο C 

για 1-2 μέρες μέχρι την ανάλυσή τους. 

Οι αναλύσεις των ιόντων χλωρίου, νιτρικών, θειικών και φωσφορικών, 

και των καρβοξυλικών οξέων και του μεθανοσουλφονικού οξέος  έγιναν με την 

χρήση ιοντικής χρωματογραφίας. Έγινε ένεση 100 µl του δείγματος με 

αυτόματο δειγματολήπτη, το σύστημα της χρωματογραφίας αποτελούνταν 

από μια προστατευτική προστήλη τύπου RFIC IOnPac AG11 4 x 50 Guard 

και την κύρια στήλη τύπου RFIC IOnPac AS11 4 x 250 Analytical., η αντλία 

βαθμιδωτής έκλουσης ήταν η GP50 Gradient Pump, ο καταστολέας της 

κινητής φάσης ήταν ASRS400 4-mm και ανιχνευτής ήταν ο CD20 Conductivity 

Detector, όλα της εταιρίας Dionex. Το πρόγραμμα έκλουσης ήταν βαθμιδωτό, 

η κινητή φάση ήταν υδατικό διάλυμα NaOH διαφόρων συγκεντρώσεων 

(Πίνακας 3.12) και είχε ροή 2 ml/min.  

 

Πίνακας 3.12.  Πρόγραμμα έκλουσης στην ιοντική χρωματογραφία 

Χρόνος (min) 0 2,5 6 15 15,10 17 

Υδατικό διάλυμα NaOH 2,5 µΜ 20% 20% 0% 0% 20% 20% 

Υδατικό διάλυμα NaOH 100 µΜ 0% 0% 5% 26% 0% 0% 

Η2Ο 80% 80% 95% 74% 80% 80% 

 

 Για τον ποσοτικό προσδιορισμό έγιναν καμπύλες αναφοράς (Εικόνες 

3.7) με πρότυπες οργανικές ενώσεις ιόντων μυρμηκικού, οξικού, προπιονικού, 

πυρουβικού, οξαλικού και μεθανοσουλφονικού οξέος και ανόργανων των 

ιόντων χλωρίου, νιτρικών, θειικών και φωσφορικών.  
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Εικόνα 3.7.  Χαρακτηριστικές καμπύλες αναφοράς πρότυπων ενώσεων στην ιοντική 

χρωματογραφία.  

Στα Σχήματα Χ και ΙΧ του Παραρτήματος, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 

ιοντικά χρωματογραφήματα του υδατικού εκχυλίσματος αντίστοιχα των 

δειγμάτων των αερολυμάτων που αναλύθηκαν.  

 

3.2.7. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 

 Η διαδικασία επεξεργασίας των δειγμάτων που αναλύθηκαν με την 

μέθοδο NMR έγινε με κάποιες παραλλαγές σε σχέση με αυτήν για την 

ανάλυση των οργανικών ενώσεων με την τεχνική της GC/MS. Οι διαφορές 

είναι ότι: α) χρησιμοποιήθηκε το διπλάσιο μέρος του φίλτρου, ώστε να 

υπάρχει περισσότερο υλικό για την ανάλυση, το οποίο εκχυλίστηκε με 

διπλάσια ποσότητα νερού, β) δεν προστέθηκε μυρμηκικό οξύ στο υδατικό 

διάλυμα ούτε ακετονιτρίλιο ή διχλωρομεθάνιο ώστε να μην προκύψουν 

παρεμβολές στο φάσμα από τους διαλύτες και γ) η συμπύκνωση στο υδατικό 

κλάσμα δεν έγινε μέχρι ξηρού, αλλά σε όγκο διαλύτη 400 µl περίπου.  

Αναλυτικά, το μισό περίπου φίλτρο (το ακριβές μέρος προσδιορίστηκε 

με ζύγιση), κόπηκε με νυστέρι σε μικρά κομμάτια και εκχυλίστηκε τρεις φορές, 

την πρώτη με 25 ml νερού για 30 λεπτά, την δεύτερη με 10 ml νερού για 15 

λεπτά και την τρίτη με άλλα 10 ml νερού για 15 λεπτά. Τα τρία εκχυλίσματα 

μαζεύονται, το διάλυμα οξινίζεται με προσθήκη υδροχλωρικού οξέος 1Μ σε 

pH περίπου 2 και περνάει από στήλη εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE, στήλες 

της OASIS HLB, 3cc, 60mg).  
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- Το υδατικό διάλυμα που διέρχεται της στήλης (υδατικό κλάσμα) συλλέχθηκε 

σε απιοειδή φιάλη και συμπυκνώθηκε σε περιστροφικό εξατμιστήρα στους 

45οC μέχρι όγκο διαλύτη περίπου 700 μl και στην συνέχεια με ρεύμα  αζώτου 

μέχρι τα 400 ml περίπου. Ακολούθως προστέθηκαν για την ποσοτικοποίηση 

100 µl διαλύματος 3-τριμεθυλοσιλυλο- 2,2,3,4-d4-προπιονικού οξέος (TSP) σε 

D2O, συγκέντρωσης 250mg/l.  

- Οι ουσίες που κατακρατούνται στην στήλη εκλούονται με 5,1ml μεθανόλης, 

2ml ακετόνης και 1ml χλωροφορμίου. Το διάλυμα αυτό (οργανικό κλάσμα) 

συμπυκνώθηκε μέχρι ξηρού και προστέθηκαν 400 µl δευτεριωμένης 

μεθανόλης και 100 µl από το διάλυμα TSP.  

Επιπλέον έγινε και η διαδικασία των ανακτήσεων για να γίνει η 

ανάλογη διόρθωση στα αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των γνωστών 

ενώσεων. Έτσι γνωστές ποσότητες προτύπων ενώσεων κοντά σε αυτές που 

βρίσκουμε στα δείγματα διαλύθηκαν σε 42 ml νερού και στη συνέχεια έγιναν 

όλα τα στάδια ανάλυσης, όπως και στα δείγματα πεδίου, από την εκχύλιση 

του φίλτρου όμως και μετά και υπολογίστηκαν έτσι οι ανακτήσεις κάποιων 

ενώσεων. Η διαδικασία των ανακτήσεων έγινε τρεις φορές (εκτός από το 

μυρμηκικό οξύ), λήφθηκε υπόψη ο μέσος όρος τους και η σχετική τυπική 

απόκλιση είναι μικρότερη του 10% για όλες τις ενώσεις που μετρήθηκαν. Στον 

Πίνακα 3.13. παρατίθενται τα ποσοστά ανάκτησης για τις ουσίες που 

μετρήθηκαν πειραματικά.  

Για τις ενώσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν πρότυπες οι ανακτήσεις 

υπολογίστηκαν κατά εκτίμηση. Συγκεκριμένα στο αιθανοτρικαρβοξυλικό οξύ 

αποδόθηκε ανάκτηση 100%, αφού έχει δομή σχετικά κοντινή με του 

σουξινικού.  Στο 1,4-Φθαλικό οξύ αποδόθηκε επίσης 100% ανάκτηση, αφού 

είναι μεν ισομερές του 1,2-Φθαλικού οξέος, αλλά με αρκετά υψηλότερο σημείο 

τήξης. Τέλος για το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ δεν είναι δυνατόν να δοθεί κάποιο 

ποσοστό ανάκτησης, έστω και προσεγγιστικά, αφού στο NMR το μετράμε 

μόνο στο υδατικό κλάσμα, ενώ με το GC-MS φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος 

της ένωσης περνάει στο οργανικό (όπως περίπου και στην περίπτωση του 

γλουταρικού οξέος).  
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Πίνακας 3.13.  Ποσοστά ανάκτησης των πρότυπων οργανικών ενώσεων με την 

μέθοδο του NMR. 

Ένωση Ανάκτηση% 

Μυρμηκικό οξύ 26,75 

Γλυκολικό οξύ 70,42 

Μεθανοσουλφονικό οξύ 75,89 

Μαλονικό οξύ 79,00 

Σουξινικό οξύ 106,59 

Γλουταρικό οξύ 78,20 

1,2-Φθαλικό οξύ 78,69 

 

 

 Οι ανακτήσεις φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για την 

ανάλυση με GC-MS, ότι εξαρτώνται κυρίως από την πτητικότητα των 

ενώσεων. Όλες οι ενώσεις εκτός από το φθαλικό οξύ μετριούνται στο υδατικό 

κλάσμα. Την πιο χαμηλή ανάκτηση 27% έχει το μυρμηκικό οξύ που είναι η πιο 

πτητική από τις πρότυπες ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ το γλυκολικό, 

το μεθανοσουλφονικό και το μαλονικό οξύ που είναι λιγότερο πτητικά έχουν 

ανακτήσεις 70-80% και τέλος το σουξινικό ακόμα λιγότερο πτητικό δίνει πλήρη 

ανάκτηση. Το γλουταρικό οξύ αν και είναι η ουσία με το υψηλότερο σημείο 

βρασμού έχει ανάκτηση 78%. Αυτό δεν οφείλεται σε εξάτμιση της ουσίας αλλά 

στο γεγονός ότι ένα ποσοστό της ουσίας περνάει και στο οργανικό κλάσμα, 

όπως διαπιστώθηκε με το gc/ms. Το μέρος που περνάει στο οργανικό κλάσμα 

δεν είναι δυνατό νε μετρηθεί με την μέθοδο που ακολουθείται στην παρούσα 

εργασία, αφού στην περιοχή του φάσματος που δίνει σήμα το γλουταρικό δεν 

υπάρχει ξεκάθαρη κορυφή από την ένωση αυτή γιατί υπάρχει συνεισφορά και 

από άλλες ενώσεις. Αντιθέτως στο υδατικό κλάσμα η κορυφή του γλουταρικού 

είναι καθαρή και μπορεί να ολοκληρωθεί. 
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  Οι ανακτήσεις σε γενικές γραμμές της διαδικασίας του NMR είναι 

υψηλότερες  σε σχέση με τις αντίστοιχες του GC-MS. Αυτό πιθανώς να 

οφείλεται στο ότι στο υδατικό κλάσμα στην διαδικασία του GC-MSγίνεται 

εξάτμιση του διαλύτη μέχρι ξηρού, ενώ στου NMR όχι.  

 Τα μονοδιάστατα φάσματα 1H NMR του υδατικού και οργανικού 

κλάσματος λήφθηκαν σε φασματόμετρο Bruker AMX-500 με τη χρήση 

κατάλληλης ακολουθίας παλμών η οποία εξαλείφει το ισχυρό σήμα του 

διαλύτη (νερού). Τυπικές παράμετροι ήταν: ακολουθία παλμών zgpr, 

φασματικό εύρος 12 ppm (6 ΚΗz), παλμός 90ο 25μs, 32k σημεία, χρόνος 

καταγραφής σήματος 2.7 sec, χρόνος επανάληψης 1 sec, 256 scans. Η 

επεξεργασία των φασμάτων μετά τον μετασχηματισμό κατά Fourier 

περιελάμβανε πολλαπλασιασμό με εκθετική συνάρτηση (LB=1 Hz), διόρθωση 

φάσης και διόρθωση γραμμής βάσης, και έγινε με το λογισμικό WIN-NMR της 

εταιρίας Bruker. Οι χημικές μετατοπίσεις 1Η NMR που παρουσιάζονται έχουν 

ως κορυφή αναφοράς αυτήν του εσωτερικού προτύπου TSP-d4 σε δ 0,0 ppm. 

Ο προσδιορισμός και η ανάθεση των κορυφών στα μονοδιάστατα φάσματα 1H 

NMR των δειγμάτων έγινε (α) με τη χρήση δισδιάστατης φασματοσκοπίας 

NMR συσχέτισης πυρήνων 1Η (2D gCOSY) σε φασματόμετρα Bruker AMX-

500 και DPX-300 στα υδατικά και οργανικά κλάσματα των δειγμάτων, 

χρησιμοποιώντας ακολουθίες από τις βιβλιοθήκες παλμών των 

φασματομέτρων NMR, τροποποιημένες ώστε να πραγματοποιούν εξάλειψη 

του σήματος του νερού από τα φάσματα, (β) με την λήψη φασμάτων 1Η 1D 

και 2D NMR μειγμάτων πρότυπων οργανικών ενώσεων σε διαλύτη και pH 

αντίστοιχο αυτών των πραγματικών δειγμάτων.  

Η ποσοτική ανάλυση των φασμάτων NMR πραγματοποιήθηκε με την 

ολοκλήρωση των κορυφών των φασμάτων που αντιστοιχούν σε γνωστές 

ενώσεις με το λογισμικό WIN-NMR, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό των 

πρωτονίων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή. Κατά την χρονική περίοδο 

λήψης των φασμάτων λαμβάνονταν περιοδικά φάσματα ΝMR υποβάθρου 

(επεξεργασία δειγμάτων καθαρού νερού, διαλύτες και εσωτερικό πρότυπο), η 

συνεισφορά των οποίων αφαιρέθηκε από τα ολοκληρώματα των φασμάτων 

των πραγματικών δειγμάτων. 
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 Με την χρήση του NMR έγινε ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός 

κάποιων ενώσεων στα δείγματα σε μοριακό επίπεδο αλλά κυρίως μια 

συνολική ανάλυση κατηγοριών ενώσεων βάσει των λειτουργικών τους 

ομάδων. Με το NMR δεν μπορεί να γίνει εξειδικευμένη ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση μεγάλου αριθμού ενώσεων, όπως για παράδειγμα με την 

τεχνική της αέριας χρωματογραφίας, αλλά μπορούμε να πάρουμε 

πληροφορίες για πιο συνολικά χαρακτηριστικά της δομής του συνόλου των 

ενώσεων που υπάρχουν στο κάθε δείγμα τις οποίες δεν μπορούμε να 

πάρουμε από την υγρή ή αέρια χρωματογραφία. 

Οι χαρακτηριστικές ομάδες μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το 

άτομο με το οποίο είναι συνδεδεμένο ο άνθρακας πάνω στον οποίο βρίσκεται 

το υδρογόνο που δίνει το φάσμα  στο NMR και έτσι προκύπτουν i) οι καθαρά 

αλειφατικές μονάδες C-H, ii) αλειφατικά πρωτόνια σε άτομα άνθρακα γειτονικά 

σε καρβόνυλο- ομάδες ή σε αρωματικούς δακτυλίους, H-C-C= (ο διπλός 

δεσμός του άνθρακα μπορεί να γίνεται με άνθρακα είτε με οξυγόνο), iii) 

πρωτόνια σε αλειφατικούς άνθρακες που είναι δεμένοι με απλό δεσμό σε 

άτομα οξυγόνου H-C-O και iv) υδρογόνα αρωματικά Ar-H.  

Στον Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται οι μεμονωμένες ουσίες και οι 

κατηγορίες λειτουργικών ομάδων που χαρακτηρίστηκαν στο NMR καθώς και 

οι χημικές τους μετατοπίσεις. Στο γλουταρικό (*) η χημική μετατόπιση αφορά 

τα υδρογόνα που είναι συνδεδεμένα στον άνθρακα στη β- θέση ως προς το 

καρβοξύλιο, στο 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ (**) τα υδρογόνα που είναι που είναι 

σε άνθρακες σε α- θέση ως προς τα καρβονύλια, στο αιθανοτρικαρβοξυλικό 

οξύ (***) τα υδρογόνα που βρίσκονται στον άνθρακα 3 και στο 1,2-φθαλικό 

οξύ (****) τα υδρογόνα που είναι συνδεδεμένα με τους άνθρακας στην μέτα- 

θέση της ανθρακικής αλυσίδας. 

 

 

 

 



 71 

Πίνακας 3.14  Χημικές μετατοπίσεις των μεμονωμένων ουσιών πoυ αναλύθηκαν με 

NMR 

Ένωση Χημική Μετατόπιση (ppm) 

Αμμώνιο 6,7-7,5 

Μεθανοσουλφονικό οξύ 2,8 

Μυρμηκικό οξύ 8,2 

Υδρoξυοξικό οξύ 4,2 

Μαλονικό οξύ 3,55 

Σουξινικό οξύ 2,66 

Γλουταρικό οξύ 1,9* 

4-Οξοεπτανοδιοϊκό οξύ 2,6** 

Αιθανοτρικαρβοξυλικό οξύ 3,0*** 

1,2-Φθαλικό οξύ 7,6**** 

1,4-Φθαλικό οξύ 8,0 

Λειτουργική Ομάδα Περιοχή Χημικής Μετατόπισης (ppm) 

H-C 0,5-1,8 

H-C-C= 1,8-3,4 

H-C-O 3,4-4,5 

Ar-H 6,6-8,8 

  

 Στην Εικόνα 3.8 παρουσιάζονται τα φάσματα NMR πάνω στα 

οποία οι περιοχές ολοκλήρωσης του υδατικού και οργανικού κλάσματος του 

δείγματος #26 του 2007, ενώ στην Εικόνα 3.9 φαίνεται δισδιάστατο φάσμα 

gCOSY στην αλειφατική περιοχή του υδατικού κλάσματος του δείγματος #32 

του 2007.  

 



 72 

( p p m )
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s 26 or g i n M eOD/ D2O

 

Εικόνα 3,8. Χαρακτηριστικό φάσματα  1H NMR του υδατικού (πάνω) και οργανικού 

(κάτω) κλάσματος του δείγματος αερολύματος # 26 (s 26), στο οποίο φαίνονται οι 
περιοχές ολοκλήρωσης. 
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Εικόνα 3.9.  Χαρακτηριστικό φάσμα 2D NMR 1H - 1H ομοπυρηνικής συσχέτισης gCOSY 

(αλειφατική περιοχή) του υδατικού κλάσματος του δείγματος #32. 

 

Στα δείγματα έγινε προσπάθεια να ανιχνευθεί η ένωση 1,6-ανυδρο-D-

γλυκοπυρανόζη (ή λεβογλουκοζάνη, levoglucosan), η οποία θεωρείται 

μοριακός δείκτης καύσης βιομάζας ως παράγωγο της κυτταρίνης (Simoneit et 
al., 1999 και Palma et al., 2004). Η ουσία αυτή δίνει μια ευδιάκριτη κορυφή 

στα 5,46 ppm (σε σχέση με την ίδια πρότυπη ουσία-TSP που 

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία) σε δείγματα υδατοδιαλυτού 

οργανικού άνθρακα από σωματίδια από καύση βιομάζας (Tagliavini et al., 
2006 και Graham et al., 2002). Παρά ταύτα στα δείγματα την παρούσας 

εργασίας η λεβογλουκοζάνη δεν υπήρχε σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις. 

Πιθανώς η ένωση αυτή να πολυμερίζεται σε πολυσακχαρίτες ή να 

αποικοδομείται  σε προϊόντα μικρότερου μοριακού βάρους μέσω πυρόλυσης 

(Kawamoto et al., 2003) ή το μόριό της να μεταβάλλεται λόγω της μεταφοράς 

της από μεγάλη απόσταση  δηλ. να οξειδώνεται ή να διασπάται.  
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Τέλος στην Εικόνα 3.10. παρουσιάζονται φάσματα 1H NMR 

(αρωματική περιοχή) του οργανικού κλάσματος των δειγμάτων αερολύματος 

#24-#37 (1-14), #8-#11(15-18), τυφλό (blank) (19). Διακρίνεται έντονη αύξηση 

των αρωματικών ενώσεων στα δείγματα του 2007 που φαίνεται να 

επηρεάζονται από την καύση βιομάζας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τις 

ολοκληρώσεις βρίσκονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.10.  Χαρακτηριστικά φάσματα 1H NMR (αρωματική περιοχή) του οργανικού 

κλάσματος των δειγμάτων αερολύματος 2007: #24-#37 (1-14) και 2008: #8-#11(15-18) 
και blank (19).   
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3.2.8   Υγρή Χρωματογραφία Δίδυμη Φασματομετρία Μάζας με 

Ηλεκτροψεκασμό (LC/ESI/MS-MS). 

 Με την χρήση της τεχνικής της (LC/ESI/MS-MS) έγινε μόνο ποιοτικός 

προσδιορισμός κάποιων ουσιών σε διερευνητικό κυρίως επίπεδο, ώστε να 

γίνει είτε πλήρης ταυτοποίηση κάποιων είτε για να ληφθούν γενικότερες 

πληροφορίες για κάποια χαρακτηριστικά της δομής των ενώσεων. Η 

αναλυτική προπαρασκευαστική διαδικασία του δείγματος αναφέρεται στην 

Παράγραφο 3.2.7, σελίδα 66. Τα υδατικά κλάσματα αραιώθηκαν με περίπου 

διπλάσιο όγκο ακετόνης, ενώ τα οργανικά με περίπου διπλάσιο όγκο 

μεθανόλης και στην συνέχεια έγινε η ανάλυση LC/ESI/MS-MS.  

Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής 

Απόδοσης με Φασματόμετρο Μάζας TSQ QUANTUM της εταιρίας Thermo 

Finnigan, με αντλία κινητής φάσης την MS Pump SURVEYOR επίσης της 

Thermo Finnigan. Για τον χρωματογραφικό διαχωρισμό των ενώσεων 

χρησιμοποιήθηκε η στήλη αντίστροφης φάσης Kromasil 100 C28 5μm της 

εταιρίας MZ-ANALYTICAL διαστάσεων 250x4 mm. Σε κάθε περίπτωση 

εισάγονταν 20μl δείγματος και ο ιονισμός των ενώσεων έγινε με την τεχνική 

του ηλεκτροψεκασμού. Η βελτιστοποίηση των συνθηκών του 

ηλεκτροψεκασμού έγινε βάσει του μαλονικού οξέος για το υδατοδιαλυτό 

κλάσμα και βάσει του δεκατετρανοϊκού οξέος για το οργανικό και αναφέρονται 

στον Πίνακα 3.15. 

 

Πίνακας 3.15  Οι συνθήκες του ηλεκτροψεκασμού για το κάθε κλάσμα. 

Παράμετροι Υδατικό Κλάσμα Οργανικό Κλάσμα 

Τάση Ψεκασμού (kV) 3200 4000 

Πίεση Αερίου Εκνέφωσης (psi) 50 50 

Πίεση Αερίου Ξήρανσης (psi) 25 25 

Θερμοκρασία Τριχοειδούς (oC) 257 310 

Δυναμικό Πρόσκρουσης στην Πηγή 24 20 
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Για τα ιόντα στα οποία έγινε και περαιτέρω θραυσματοποίηση MS-MS 

επιλέγονταν την κάθε φορά η κατάλληλη ενέργεια πρόσκρουσης και πίεση του  

αερίου στον θάλαμο πρόσκρουσης ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες της 

κάθε ουσίας.  

Τέλος για την χρωματογραφία έγινε ισοκρατική έκλουση της υδατικής 

φάσης η οποία ήταν στο υδατικό κλάσμα 50% νερό - 25% μεθανόλη και 25% 

ακετόνη με ροή 200μl/min ενώ στο οργανικό 25% νερό - 50% μεθανόλη και 

25% ακετόνη με ροή 300μl/min. 
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4 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 Για τα δείγματα του 2007 και 2008 μετρήθηκαν γενικές παράμετροι των 

σωματιδίων και συγκεκριμένα τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSP), 

οργανικός (OC) και στοιχειακός (EC) άνθρακας, υδατοδιαλυτός (DOC) και μη 

υδατοδιαλυτός (nDOC) οργανικός άνθρακας και οι επιφανειοδραστικές ουσίες 

(ως ισοδύναμα ουσιών ενεργών στο μπλε του μεθυλενίου, Methylene Blue 

Active Substances - MBAS). 

 

4.1.1. Προσδιορισμός των γενικών παραμέτρων στα δείγματα του 2007. 

Στον Πίνακα 4.1 αναφέρονται συνολικά οι συγκεντρώσεις για τα 46 

δείγματα του 2007, των συνολικών παραμέτρων, καθώς και οι λόγοι OC/EC 

και το ποσοστό DOC/OC. 

Ο ολικός και ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας έχουν μετρηθεί σαν 

μάζα άνθρακα ανά κυβικό μέτρο αέρα (Παράγραφοι 3.2.2 και 3.2.3). Για να 

μετατραπεί σε μάζα οργανικής ύλης πρέπει να πολλαπλασιαστεί με ένα 

συγκεκριμένο συντελεστή. Για τον συντελεστή αυτόν υπάρχουν διάφορες 

προτάσεις, από 1,2 ως 1,4 για πρωτογενή σωματίδια, ο παράγοντας 2 για πιο 

οξειδωμένα δευτερογενή δείγματα από απομακρυσμένες περιοχές (Edney et 
al., 2003) και ο παράγοντας 2,2 με 2,6 για αερολύματα με κύρια συνεισφορά 

από καπνό ξύλου (Zheng et al., 2002). Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιείται ο παράγοντας 2,2 σαν ενδιάμεσος των δύο τελευταίων 

περιπτώσεων. Έτσι ο ολικός οργανικός άνθρακας αντιστοιχεί σε μάζα 

οργανικής ύλης 4,80 g/m3 (Πίνακας 4.2) και αποτελεί μικρό μέρος των 

σωματιδίων (κατά μέσο όρο 18,72%). 
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Πίνακας 4.1.  Συγκεντρώσεις των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (TSP), του 

οργανικού, στοιχειακού, υδατοδιαλυτού και μη υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 

(OC, EC, DOC, nDOC αντιστοίχως), των ισοδυνάμων MBAS και οι λόγοι OC/EC και το 

ποσοστό DOC/OC. 

#Δείγματος TSP 

μg/m3 

OC 

μgC/m3 

DOC 

μgC/m3 

nDOC 

μgC/m3 

EC 

μgC/m3 

MBAS 

ng/m3 
OC/EC %DOC/OC 

#1 50,40 2,41 2,09 0,32 0,40 21,02 2,67 86,83 
#2 41,11 2,21 1,82 0,39 0,22 29,10 4,47 82,27 
#3 49,11 1,52 0,91 0,62 0,22 18,07 3,12 59,59 
#4 35,98 1,49 0,93 0,56 0,22 19,26 3,07 62,50 
#5 28,23 2,01 1,62 0,39 0,43 22,49 2,06 80,66 
#6 17,49 1,27 1,23 0,05 0,24 11,81 2,38 96,29 
#7 19,52 1,90 1,11 0,79 0,27 12,11 3,13 58,26 
#8 12,60 0,99 0,98 0,02 0,27 9,91 1,66 98,30 
#9 15,57 1,42 1,08 0,34 0,43 8,87 1,47 76,20 
#10 17,24 1,56 1,61 0,00 0,37 10,56 1,86 103,41 
#11 23,51 1,62 0,88 0,74 0,34 13,33 2,09 54,02 
#12 22,80 1,82 1,15 0,67 0,28 17,04 2,90 63,10 
#13 12,25 - - - - - - - 
#14 22,87 2,82 1,71 1,11 0,26 12,78 4,88 60,56 
#15 19,17 1,71 1,52 0,19 0,37  2,06 89,09 
#16 16,33 1,08 0,90 0,18 0,21 8,55 2,26 83,70 
#17 20,57 - - - - - - - 
#18 20,47 0,93 0,76 0,17 0,18 15,03 2,29 82,14 
#19 21,74 1,44 1,27 0,18 0,23 9,90 2,75 87,60 
#20 24,43 1,81 1,46 0,35 0,28 11,98 2,87 80,59 
#21 25,49 1,96 1,60 0,36 0,16 14,31 12,27 81,63 
#22 20,01 1,56 1,56 0,01 0,21 8,96 7,41 99,47 
#23 23,12 2,02 1,72 0,30 0,27 11,46 7,49 84,94 
#24 22,95 1,95 1,67 0,28 0,24 7,70 8,05 85,88 
#25 35,53 3,12 2,61 0,51 0,43 10,21 7,19 83,66 
#26 24,98 2,70 2,21 0,50 0,11 9,72 24,38 81,67 
#27 15,11 3,02 2,66 0,36 0,83 19,87 3,66 88,02 
#28 21,23 3,81 3,29 0,52 1,28 21,16 2,98 86,43 
#29 23,90 3,71 3,16 0,55 0,76 16,46 4,86 85,21 
#30 36,09 4,42 3,55 0,86 0,50 22,23 8,87 80,46 
#31 61,13 8,20 5,55 2,65 0,77 51,38 10,60 67,70 
#32 56,28 7,36 6,44 0,93 1,65 51,78 4,45 87,41 
#33 33,28 3,05 2,40 0,65 0,47 17,81 6,43 78,80 
#34 - 1,81 1,96 0,00 0,26 15,30 6,86 108,40 
#35 16,66 1,65 1,66 0,00 0,26 18,82 6,29 100,61 
#36 25,95 2,16 1,96 0,20 0,31 15,17 6,88 90,52 
#37 26,39 1,47 1,25 0,22 0,25 8,68 5,90 84,99 
#38 27,74 1,70 1,37 0,33 0,34 11,63 5,06 80,40 
#39 16,68 0,63 0,68 0,00 0,07 8,39 8,54 107,06 
#40 17,91 0,95 0,86 0,09 0,14 7,90 6,58 90,93 
#41 19,21 1,13 1,11 0,02 0,19 9,48 5,83 98,24 
#42 23,37 1,91 1,61 0,30 0,26 13,50 7,28 84,23 
#43 26,30 1,79 1,40 0,39 0,15 11,69 11,82 77,98 
#44 17,92 1,04 1,11 0,00 0,34 8,78 3,09 106,49 
#45 22,12 1,60 1,14 0,46 0,25 9,69 6,49 71,31 
#46 23,02 1,38 0,93 0,45 0,22 7,41 6,15 67,25 
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 Στον Πίνακα 4.2 αναφέρονται για τα δείγματα του 2007 το ελάχιστο, το 

μέγιστο και οι μέσοι όροι των επιπέδων των συγκεντρώσεων των TSP του 

OC, του EC, του DOC, του nDOC, και των επιφανειοδραστικών ουσιών, της 

ανόργανης ύλης (ΙΜ) και του ποσοστού DOC/OC και του λόγου OC/EC. 

Πίνακας 4.2 Ελάχιστο, μέγιστο, οι μέσοι όροι (Μ.Ο.), και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των 

TSP του OC, της ΟΜ, του EC, του DOC, του nDOC, του ΙΜ, του DOC/OC, του OC/EC, και 
των επιφανειοδραστικών ουσιών (MBAS). 

 

TSP 

µg/m3 

OC 

µgC/m3 

OM 

µg/m3 

DOC 

µgC/m3 

nDOC 

µg/m3 

EC 

µg/m3 

MBAS 

ng/m3 

IM 

µg/m3 

DOC/OC 

% 

OC/EC 

 

Ελάχιστο 12,25 0,63 1,39 0,68 0,00 0,07 7,41 8,47 54,02 1,47 

Μέγιστο 61,13 8,2 18,04 6,44 2,65 1,65 51,78 45,76 108,40 24,38 

Μ. O. 25,64 2,18 4,80 1,78 0,41 0,36 15,38 21,03 83,29 5,53 

Τ.Α. 11,03 1,48 3,33 1,15 0,44 0,29 9,49 8,95 13,42 4,01 

 

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η κατά μέσο όρο ποσοστιαία σύσταση 

των σωματιδίων. Το μεγαλύτερο μέρος (80%) αποτελούν τα ανόργανα 

συστατικά (ΙΜ), έπονται η οργανική ύλη (OΜ) (18%) και ο στοιχειακός 

άνθρακας (EC) (2%). 

 

Εικόνα 4.1  Ποσοστιαία κατανομή της ύλης των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων σε 

οργανική και ανόργανη ύλη (OM και IM) και στοιχειακό άνθρακα (EC). 
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Στην Εικόνα 4.2 γίνεται η σύγκριση των συνολικών αιωρούμενων 

σωματιδίων (TSP) με τα επεισόδια πυρκαγιάς για τα 46 δείγματα του 2007. Ο 

μέσος όρος των συγκεντρώσεων TSP είναι 25,64±11,03 µg/m3. Κατά τις 

ημέρες των πυρκαγιών φαίνεται μια τάση ανόδου, ειδικά τις ημέρες με τις 

περισσότερες εστίες πυρκαγιάς στα δείγματα 31 και 32 οι τιμές είναι 

υπερδιπλάσιες του μέσου όρου όλης της περιόδου. Για το υπόλοιπο διάστημα 

που δεν υπάρχει η επίδραση των πυρκαγιών οι τιμές είναι σχετικά σταθερές 

και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τάση ανάλογα με την προέλευση των 

αερίων μαζών, αφού στα δείγματα χερσαίας και θαλάσσιας προέλευσης οι 

τιμές είναι παρόμοιες. Η παρατηρούμενη αύξηση στις τιμές των συνολικών 

αιωρούμενων σωματιδίων κατά την περίοδο των πυρκαγιών είναι 

αναμενόμενη, αφού η καύση βιομάζας είναι σημαντική πηγή σωματιδίων στην 

ατμόσφαιρα σε παγκόσμιο επίπεδο (Yamasoe et al., 2000 και Crutzen and 
Andreae, 1990).  
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Εικόνα 4.2 Οι τιμές TSP και των επεισοδίων πυρκαγιάς (ε.π.) για τα δείγματα του 2007.  

 

Όσον αφορά τον οργανικό (OC) και τον υδατοδιαλυτό οργανικό 

άνθρακα (DOC), οι συγκεντρώσεις τους δείχνουν αντίστοιχες τάσεις με αυτές 

της έντασης των επεισοδίων πυρκαγιών (Εικόνα 4.3). 
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OC, DOC, ε.π.
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Εικόνα 4.3 Συγκεντρώσεις των OC, DOC σε σχέση με τα επεισόδια πυρκαγιάς για τα 

δείγματα του 2007.  

Ο μέσος όρος των συγκεντρώσεων του OC και DOC είναι αντιστοίχως 

2,18 µgC/m3 και  1,78 µgC/m3 και στα δείγματα #31 και #32 

υπερτριπλασιάζονται (Πίνακες 4.1 και 4.2). Οι τιμές του OC είναι πολύ κοντά 

σε αυτές από μετρήσεις στην ίδια περιοχή για μια περίοδο 5 ετών και τους 

καλοκαιρινούς μήνες η συγκέντρωση του OC εκτιμήθηκε στα 2,04 μgC/m3 τον 

Ιούνιο και 2,18 μgC/m3 τον Ιούλιο (Sciare et al., 2008). Για την περιοχή της 

Φινοκαλιάς προέκυψε από την μελέτη αυτή (Sciare et al., 2008) ότι 

παρουσιάζεται μια ξεκάθαρη αύξηση στις συγκεντρώσεις του OC και του EC 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω καύσης βιομάζας αγροτικών 

απορριμμάτων στις περιοχές γύρω από την Μαύρη Θάλασσα. Γενικά στην 

βιβλιογραφία παρατηρούνται δύο τάσεις όσον αφορά την εποχική διακύμανση 

του OC και EC (Gelencer et al., 2007, Viana et al., 2006, Sciare et al., 2008, 

Yttri et al., 2007 και Zheng et al., 2002). Η μια τάση δίνει μεγαλύτερες τιμές 

τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι από καύση βιομάζας για θέρμανση. Η 

δεύτερη τάση που ισχύει και στην περιοχή της Φινοκαλιάς έχει μέγιστες τιμές 

το καλοκαίρι οι οποίες επίσης οφείλονται σε καύση βιομάζας, αλλά για την 

καταστροφή των υπολειμμάτων της σοδειάς και από πυρκαγιές.  

 Επίσης υπάρχει και η συνεισφορά άλλων πηγών στον OC και EC, 

όπως οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, οι οικιακές εκπομπές (π.χ. ψήσιμο 

φαγητών), η θραυσματοποίηση των φυτών, η σκόνη των δρόμων κ.α., αλλά η 

συνεισφορά αυτή δεν είναι φαίνεται τόσο σημαντική κατά του καλοκαιρινούς 

μήνες όσο η καύση βιομάζας, για αυτό και δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη 
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διακύμανση των τιμών του OC ακόμα και σε περιπτώσεις που οι αέριες μάζες 

έχουν προέλθει από ρυπασμένες περιοχές της Ευρώπης, όπως στα δείγματα 

#7, 8, 15, 16. Οι τιμές του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα DOC 

κυμαίνονται από 0,68 έως 6,44 µgC/m3 (Πίνακας 4.2) και είναι συγκρίσιμες με 

αντίστοιχη μελέτη (Pio et al., 2008) όπου σε αγροτική περιοχή σε περίοδο 

χωρίς πυρκαγιές ο DOC είναι 1,6 µgC/m3 ενώ σε περίοδο με έντονες 

πυρκαγιές γίνεται 4,0 µgC/m3.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λόγος DOC/OC (Πίνακας 4.1), 

αφού είναι δείκτης οξείδωσης της οργανικής ύλης (Sciare et al., 2008). Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο λόγος τόσο πιο οξειδωμένες είναι οι ουσίες που 

περιέχονται στα σωματίδια. Η καύση βιομάζας είναι μια έντονα οξειδωτική 

διαδικασία. Κατά μέσο όρο ο λόγος παίρνει τιμές 83,29±13,42% και είναι 

συγκρίσιμη με άλλες μελέτες από καύση βιομάζας όπως των Mayol-Bracero 

και συνεργατών (2002) με τιμές μεταξύ 42 και 70% καθώς και του Ruellan και 

συνεργατών (1999) με τιμές 85±18%. Υψηλές τιμές DOC/OC της τάξεως του 

80% βρέθηκαν και σε απομακρυσμένη περιοχή με ρύπανση υποβάθρου 

(Zappoli et al., 1999), ενώ στην ίδια μελέτη αντίστοιχα δείγματα από 

ρυπασμένες αστικές περιοχές είχαν αρκετά μικρότερο ποσοστό. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στις εκπομπές αυτοκινήτων που παράγουν σημαντικό ποσοστό μη 

υδατοδυαλυτών ενώσεων (π.χ αλκάνια και πολυαρωματικούς 

υδρογονάνθρακες).  

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της παρούσας 

διατριβής από τις προαναφερθείσες εργασίες είναι ότι τα σωματίδια που 

συλλέχθηκαν, κατά την περίοδο του 2007, στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

προέρχονται κυρίως από μεταφορά μεγάλης απόστασης (LRT) από την πηγή 

τους, ειδικά όσον αφορά αυτά που εκπέμπονται κατά την καύση βιομάζας, 

οπότε είναι πιθανό να έχουν υποστεί διάφορες αντιδράσεις λόγω 

φωτοχημείας όπως φωτοοξείδωση, φωτοδιάσπαση ή έμμεσα από οξείδωση 

από ρίζες. Ειδικά στην Φινοκαλιά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του 

Αιγαίου επικρατούν ιδιαίτερα έντονα οξειδωτικές συνθήκες λόγω κυρίως του 

όζοντος και πιθανώς εμμέσως και λόγω των ριζών ΟΗ που παράγονται από 

αυτό (Lelieveld et al., 2002). Οι πολύ υψηλές τιμές του όζοντος δεν φαίνεται 

να προκύπτουν από τοπικές πηγές, αλλά από μεταφορά αερίων μαζών στην 
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περιοχή από μολυσμένα αστικά κέντρα της Ευρώπης και της βορειοδυτικής 

Τουρκίας κυρίως μέσω της τροπόσφαιρας (Kouvarakis et al., 2002 και 

Gerasopoulos et al., 2006). 

 Ο λόγος τώρα DOC/OC δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη τάση (Εικόνα 4.4) 

είτε με τις πυρκαγιές είτε με την προέλευση του ανέμου, γεγονός που 

συμφωνεί και με την πρόσφατη δημοσίευση του Sciare και συνεργατών 

(2008) στην ίδια περιοχή σε ετήσια βάση, όπου βρίσκει τον λόγο αυτόν 

σταθερό. Η παρατήρηση αυτή αποδίδεται στο ότι οι πηγές που προκαλούν 

αυξημένες τιμές του οργανικού άνθρακα εκπέμπουν  εξίσου υδατοδιαλυτές και 

μη υδατοδιαλυτές ουσίες. Η καύση βιομάζας δεν φαίνεται να συνεισφέρει 

ιδιαίτερα στην ποσότητα των υδατοδιαλυτών ενώσεων, γεγονός το οποίο 

έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ότι οι πυρκαγιές ενισχύουν την 

υδατοδιαλυτότητα των ενώσεων (Pio et al., 2008) Οι ενδείξεις αυτές δείχνουν 

την πολυπλοκότητα των πηγών και των διεργασιών κατά την «γήρανση» των 

αερολυμάτων. 
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Εικόνα 4.4  Λόγος DOC/OC (%) σε σχέση με την ένταση των επεισοδίων πυρκαγιάς 

για τα δείγματα του 2007.  

 Ο στοιχειακός άνθρακας  έχει μέση τιμή 0,36±0,29 µg/m3 (Πίνακας 4.2). 

Τις μέρες των πυρκαγιών δεν φαίνεται τόσο απόλυτη η ταύτιση με τα 

επεισόδια φωτιάς (Εικόνα 4.5), αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη αύξηση στα 

δείγματα #27- #33, όπου ο μέσος όρος των 7 αυτών τιμών είναι 0,82 µg/m3. 

Οι τιμές του EC είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα του  Sciare 
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και συνεργατών (2008) οι οποίοι βρίσκουν στον ίδιο δειγματοπηπτικό σταθμό 

της Φινοκαλιάς τιμές 0,26 και 0,36 για τον Ιούνιο και Ιούλιο αντίστοιχα, αλλά 

και με αυτά του Zappoli και συνεργατών (1999) που βρίσκουν σε περιοχή 

υποβάθρου 0,10 ng/m3, σε αγροτική περιοχή 0,60 ng/m3 και σε αστική με 

έντονη ρύπανση 1,0 ng/m3.  
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Εικόνα 4.5  Συγκεντρώσεις EC σε σχέση με την ένταση των επεισοδίων πυρκαγιάς για 

τα δείγματα του 2007.  

Ο προσδιορισμός του στοιχειακού άνθρακα έχει σημαντικές 

αποκλείσεις ανάλογα με την μέθοδο που ακολουθείται (Sciare et al., 2008), 

αλλά η τάση που προκύπτει με την κάθε μέτρηση θα πρέπει να είναι σχετικά 

σταθερή. Ο EC αναμένεται να έχει πολύ καλή συσχέτιση με την καύση 

βιομάζας (Pio et al., 2008 και Sciare et al., 2008), αλλά προέρχεται και από 

άλλες πηγές. Έτσι στην περιοχή της Φινοκαλιάς υπάρχει ιδιαίτερη ενίσχυση 

από καύση βιομάζας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και πιθανώς 

συνεισφέρουν και άλλες πηγές όπως τα πλοία όπου το καλοκαίρι έχουν πιο 

έντονη δραστηριότητα λόγω τουρισμού. Κάποια ιδιαίτερη ενίσχυση του 

στοιχειακού άνθρακα σε σχέση με την προέλευση των μαζών δεν φαίνεται να 

υπάρχει, όπως και στην περίπτωση των συνολικών σωματιδίων, του ολικού 

οργανικού και υδατοδιαλυτού άνθρακα.  

Η θεώρηση του λόγου OC/EC είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος 

προσέγγισης του ερωτήματος αν τα σωματίδια είναι πρωτογενή ή 

δευτερογενή. Ο EC εκλύεται στην ατμόσφαιρα άμεσα από την καύση και είναι 

ισχυρός δείκτης πρωτογενών πηγών σωματιδίων, ενώ οργανικός άνθρακας 
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στα δευτερογενή αερολύματα αυξάνεται λόγω των διεργασιών συμπύκνωσης 

των αερίων προς σχηματισμό σωματιδίων ή προσρόφησης οργανικών 

ενώσεων στην αέρια φάσης σε ήδη υπάρχοντα σωματίδια. Έτσι χαμηλές τιμές 

του λόγου κοντά στην μονάδα έως 2,4 (Turpin and Huntzicker, 1991 και Yu et 
al., 2004) φανερώνουν την υπερίσχυση των πρωτογενών πηγών. Αντιθέτως 

σε απομακρυσμένες περιοχές η τιμή αυτή αυξάνεται αισθητά. Στην παρούσα 

εργασία οι τιμές του λόγου έχουν χαμηλότερη τιμή 1,47 και μέσο όρο 

5,53±4,01 (Πίνακας 4.2). Οι τιμές αυτές φανερώνουν την κυριαρχία των 

δευτερογενών σωματιδίων έναντι των πρωτογενών, γεγονός το οποίο είναι 

αναμενόμενο λόγω των έντονων διεργασιών συμπύκνωσης που υπόκεινται τα 

εκλυόμενα αέρια από την καύση βιομάζας και από την μεταφορά των 

αερολυμάτων σε μεγάλη απόσταση. Τάση του λόγου OC/EC σε σχέση με την 

προέλευση του των ανέμων δεν παρατηρήθηκε (Εικόνα 4.6). 
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Εικόνα 4.6 Τιμές του λόγου OC/EC και της έντασης επεισοδίων πυρκαγιάς 
(ε.π.) για τα δείγματα του 2007.  

 Το μη-υδατοδιαλυτό μέρος του οργανικού άνθρακα nDOC 

υπολογίστηκε έμμεσα από την αφαίρεση του υδατοδιαλυτού κλάσματος από 

τον ολικό οργανικό άνθρακα. Η ποσότητα του nDOC είναι μικρή σε σχέση με 

τον DOC (Πίνακας 4.2), αλλά φαίνεται από το διάγραμμα μια ξεκάθαρη 

αύξηση του nDOC τις μέρες έξαρση των εστιών φωτιάς (Εικόνα 4.7). Η 
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αύξηση αυτή πιθανώς οφείλεται σε άπολες και χημικά σταθερές ενώσεις 

ελάχιστα διαλυτές στο νερό που εκλύονται από καύση βιομάζας, όπως οι 

πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αλδεύδες, αρωματικοί εστέρες 

και αιθέρες που προέρχονται από την πυρόλυση της λιγνίνης (Saiz-Jimenez 
and Leeuw, 1986, Hawthorne et al., 1988 και Limbeck and Puxbaum, 1999).  
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Εικόνα 4.7  Τιμές της συγκέντρωσης n-DOC και της έντασης επεισοδίων πυρκαγιάς 

(ε.π.) για τα δείγματα του 2007.  

Οι τιμές του nDOC είναι 6,5 φορές υψηλότερες στο δείγμα #31 που 

αντιπροσωπεύει την κορυφή των εστιών φωτιάς, σε σχέση με τον μέσο όρο 

των τιμών του nDOC από το σύνολο των δειγμάτων (Πίνακες 4.1 και 4.2). Στο 

διάστημα εκτός πυρκαγιών δεν εμφανίζει κάποια τάση αύξησης στα δείγματα 

που προέρχονται από αστικές περιοχές.  

Η συγκέντρωση των ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών ενεργών 

στο μπλε του μεθυλενίου (MBAS) υπολογίζεται ως ισοδύναμα ng μάζας του 

SDS (Πίνακας 4.1). Παρουσιάζει μέγιστο στο δείγμα #31 που αντιστοιχεί στην 

κορύφωση των πυρκαγιών, αλλά και στο #32 όπου οι πυρκαγιές έχουν 

υποχωρήσει (Εικόνα 4.8). Οι τιμές αυτές τις δύο μέρες είναι τριπλάσιες του 

μέσου όρου της περιόδου. Η καύση βιομάζας είναι πολύ στενά συνδεδεμένη 

με την παραγωγή ενώσεων με έντονη επιφανειοδραστική ικανότητα και είναι 

τυπική πηγή ενώσεων HULIS οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη διαλυτότητα στο 

νερό και μειώνουν την επιφανειακή τάση των σταγονιδίων των νεφών 

(Facchini et al., 2000). Μάλιστα από πειράματα με επιπλέον οξείδωση της 

αιθάλης με όζον (Decesssari et al., 2002) προκύπτει η δημιουργία 
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οξειδωμένων πολυκαρβοξυλικών ενώσεων τύπου HULIS. Συνεπώς ακόμα και 

τα σωματίδια αιθάλης που έχουν μεγάλο ποσοστό στοιχειακού άνθρακα 

μπορούν να γίνουν υγροσκοπικά και  με επιφανειοδραστική ισχύ στο έντονα 

οξειδωτικό περιβάλλον της Φινοκαλιάς.  

Επιπλέον αν και σε ρυπασμένες αστικές περιοχές έχουν παρατηρηθεί 

υψηλές τιμές MBAS (Cini et al., 2002) ούτε στην περίπτωση των MBAS 

παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης σε δείγματα που ο αέρας προέρχεται 

από τις χερσαίες ρυπασμένες αστικές περιοχές της Ευρώπης. Από την άλλη 

έχει αναφερθεί εμπλουτισμός στην επιφανειοδραστική ισχύ των σωματιδίων 

και από θαλάσσιες πηγές (Giovannelli et al., 1988), ο οποίος ίσως θα 

μπορούσε όμως να οφείλεται και σε αναλυτικό σφάλμα λόγω των υψηλών 

συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου τα οποία επίσης σχηματίζουν σύμπλοκο με 

το μόριο του μπλε του μεθυλενίου και σε ένα βαθμό πιθανώς τα εκχυλίζονται 

και στην οργανική στοιβάδα. Παρόλα αυτά η μείωση της επιφανειακής τάσης 

σε συνάρτηση με τα θαλάσσια αερολύματα έγινε και με άλλη μέθοδο (Oppo et 
al., 1999), όπου συσχετίστηκε η μείωση της ακτίνας των σωματιδίων με 

αύξηση της συγκέντρωσης φθορίζουσας οργανικής ύλης η οποία αποδίδεται 

στης ύπαρξη χουμικών συστατικών, η οποία με τη σειρά της αυξάνεται σε 

συνθήκες έντονης θαλασσοταραχής.  
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Εικόνα 4.8  Τιμές της συγκέντρωσης επιφανειοδραστικών ενώσεων (ως MBAS) και 

της έντασης επεισοδίων πυρκαγιάς (ε.π.) για τα δείγματα του 2007.  
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Στατιστική επεξεργασία 

 Για τα στατιστικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Statistica (Khatun, 2009). Καταρχήν έγινε η επεξεργασία για συσχετισμούς 

(correlation matrices) μεταξύ των γενικών παραμέτρων που μετρήθηκαν 

(επεισόδια πυρκαγιών, TSP, OC, DOC, nDOC, EC, MBAS, %DOC/OC και 

OC/EC). Λήφθηκαν υπόψη τα 42 από τα 46 δείγματα γιατί υπήρχαν κάποιες 

μετρήσεις κενές που παραλείπονται από το πρόγραμμα. Γενικά όσο πιο 

πολλά είναι τα δείγματα τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία των συσχετίσεων. 

Πλήθος περίπου 50 δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητικό για να εξαχθούν 

σχετικά ασφαλείς συσχετίσεις.  

Στον Πίνακα 4.3 παρατίθενται οι συντελεστές Pearson r για απλή 

γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών.  

 

 

Πίνακας 4.3  Συντελεστές Pearson r για απλή γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών 

των ε.π., TSP OC, DOC, nDOC, EC, MBAS, DOC/OC (%),και OC/EC. 

 ε.π. TSP OC DOC nDOC EC MBAS DOC/OC % OC/EC 

ε.π. 1,00 0,62 0,84 0,78 0,78 0,54 0,72 -0,19 0,11 

TSP 0,62 1,00 0,70 0,65 0,66 0,41 0,78 -0,34 0,19 

OC 0,84 0,70 1,00 0,97 0,80 0,77 0,86 -0,18 0,14 

DOC 0,78 0,65 0,97 1,00 0,64 0,84 0,84 0,00 0,09 

nDOC 0,78 0,66 0,80 0,64 1,00 0,40 0,70 -0,61 0,25 

EC 0,54 0,41 0,77 0,84 0,40 1,00 0,70 0,02 -0,32 

MBAS 0,72 0,78 0,86 0,84 0,70 0,70 1,00 -0,17 0,01 

DOC/OC % -0,19 -0,34 -0,18 0,00 -0,61 0,02 -0,17 1,00 -0,18 

OC/EC 0,11 0,19 0,14 0,09 0,25 -0,32 0,01 -0,18 1,00 
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Με πλάγια και υπογραμμισμένη γραμματοσειρά είναι οι τιμές r με 

συντελεστή αξιοπιστίας p<0,05. Τα ολικά σωματίδια έχουν μια μικρή 

συσχέτιση με τις πυρκαγιές, ενώ αντίθετα αρκετά καλή συσχέτιση r>0,70 

εμφανίζουν οι παράμετροι OC, DOC, nDOC και MBAS. Την μικρότερη 

συσχέτιση με τις πυρκαγιές έχει ο EC. Αρνητική συσχέτιση εμφανίζει η ολική 

σωματιδιακή ύλη με το DOC/OC % το οποίο δείχνει ότι αυξανόμενης της 

σωματιδιακής ύλης ο OC αυξάνεται περισσότερο από τον DOC. Επιπλέον 

πολύ ισχυρή συσχέτιση r=0,97 εμφανίζει ο OC με τον DOC. 

Επιπλέον έγινε στατιστική ανάλυση των κυρίων συνιστωσών (principal 

component analysis, PCA). Με την ανάλυση PCA μπορεί να γίνει 

κατηγοριοποίηση των μεταβλητών ανάλογα με την διακύμανση τους. Αυτό 

γίνεται με την εισαγωγή παραγόντων (factors) οι οποίοι θα πρέπει να 

καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης. Για να γίνει η ανάλυση  είναι 

απαραίτητο να γίνει πρώτα κανονικοποίηση βάσει της εξίσωσης: 

i

iji
ji stdev

XX
N

−
= ,

. , όπου το i αντιστοιχεί στην κάθε μεταβλητή το j στο κάθε 

δείγμα, το Νi,j η κανονικοποιημένη τιμή, Xi,j η κανονική τιμή, iX είναι ο μέσος 

όρος  των τιμών της κάθε μεταβλητής i και istdev είναι η αντίστοιχη σταθερή 

απόκλιση. Επιλέχθηκε να γίνει ομαδοποίηση βάσει δύο παραγόντων οι οποίοι 

περιγράφουν το 77,77% της συνολικής μεταβλητότητας. Ο παράγοντας 1 είναι 

πολύ πιο ισχυρός αφού μόνος του περιγράφει το 60,08%. Στο δισδιάστατο 

γράφημα των δύο παραγόντων φαίνεται πως όλες οι μεταβλητές (εκτός από 

τις εξαρτημένες DOC/OC % και OC/EC) μπορούν να ομαδοποιηθούν αφού 

επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα 1 με συσχέτιση πάνω από 0,7. 

Ο παράγοντας αυτός φαίνεται να είναι οι ταυτόσημος με τις πυρκαγιές αφού η 

συνεισφορά του παράγοντα 2 στις πυρκαγιές (ε.π.) είναι σχεδόν μηδενική 

(Εικόνα 4.9). 
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Εικόνα 4.9  Δισδιάστατο διάγραμμα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών με δύο 

παράγοντες για τις συνολικές παραμέτρους των δειγμάτων του 2007.  

Τέλος έγινε το δισδιάστατο γράφημα κατανομής των δειγμάτων βάσει 

των δύο παραγόντων. Στα δείγματα #31 και #32 (βλ. Εικόνα 4.2) φαίνεται η 

πολύ ενισχυμένη επίδραση του παράγοντα 1 που αντιστοιχεί σε πυρκαγιές  

(Εικόνα 4.10). 

 

Εικόνα 4.10  Δισδιάστατο διάγραμμα κατανομής των δειγμάτων του 2007 βάσει των 

δύο παραγόντων. 
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4.1.2. Προσδιορισμός των γενικών παραμέτρων στα δείγματα του 2008. 

 Αντίστοιχη ανάλυση των γενικών παραμέτρων έγινε και για τα δείγματα 

του 2008. Στον Πίνακα 4.4 αναφέρονται οι συγκεντρώσεις, των δειγμάτων του 

2008, των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (TSP), του οργανικού, 

στοιχειακού και υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (OC, EC, DOC 

αντιστοίχως), των ισοδύναμων επιφανειοδραστικών ουσιών (MBAS) και οι 

λόγοι OC/EC και το ποσοστό DOC/OC. 

 Την περίοδο των δειγματοληψιών η επίδραση των εστιών φωτιάς δεν 

ήταν σημαντική οπότε μπορεί να γίνει σύγκριση των τιμών μόνο ανάλογα με 

την προέλευση των αερίων μαζών. Για να γίνει δυνατή η ανάλυση ορισμένων 

παραμέτρων οι δειγματοληψίες ήταν 48ωρες, οπότε κατά την διάρκειά τους σε 

ορισμένα δείγματα η φορά του ανέμου άλλαζε. Στα διαγράμματα της Εικόνας 

4.11 παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις των επιπέδων των παραμέτρων που 

μετρήθηκαν στο κάθε δείγμα. 

 

Πίνακας 4.4  Συγκεντρώσεις, των δειγμάτων του 2008, των ολικών αιωρούμενων 

σωματιδίων (Total TSP), του οργανικού, στοιχειακού και υδατοδιαλυτού οργανικού 
άνθρακα (OC, EC, DOC αντιστοίχως), των ισοδυνάμων Methylene Blue Active 
Substances (MBAS) και οι λόγοι OC/EC και το ποσοστό DOC/OC. 

#Δείγματος 
TSP  

μg/m3 

OC  

μgC/m3 

DOC  

μgC/m3 

nDOC 

μgC/m3 

EC  

μgC/m3 

MBAS  

ng/m3 
OC/EC %DOC/OC 

#1 28,56 1,80 1,30 0,51 0,41 18,16 4,37 71,88 
#2 21,98 2,55 1,45 1,10 0,26 14,86 9,82 56,94 
#3 29,20 2,59 1,31 1,28 0,30 21,52 8,54 50,64 
#4 26,62 0,98 1,00 0,00 0,14 18,24 6,83 101,40 
#5 29,74 1,29 1,27 0,02 0,30 20,47 4,36 98,56 
#6 29,41 1,64 1,17 0,47 0,39 8,17 4,19 71,52 
#7 87,21 2,25 1,40 0,85 0,69 26,70 3,28 62,21 
#8 29,38 0,88 0,65 0,23 0,23 17,65 3,75 74,21 
#9 18,78 1,07 0,97 0,10 0,16 13,00 6,52 91,07 
#10 20,53 1,55 1,21 0,33 0,27 10,76 5,78 78,53 
#11 28,15 1,91 1,56 0,34 0,43 10,97 4,43 82,02 
#12 40,52 2,46 1,73 0,73 0,30 23,45 8,14 70,32 
#13 40,35 1,63 1,36 0,27 0,34 16,16 4,85 83,49 
#14 - 1,74 1,44 0,30 0,15 23,44 11,57 82,53 
#15 39,02 1,44 1,11 0,33 0,17 25,27 8,25 77,29 
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Από την διακύμανση του TSP (Εικόνα 4.11) φαίνεται μια ξεκάθαρη 

αύξηση της σωματιδιακής μάζας (2,5 φορές πάνω από τον μέσο όρο των 

δειγμάτων) στο δείγμα #7 το οποίο έχει νότια προέλευση από τις περιοχές της 

Βόρειας Αφρικής, ενώ οι άνεμοι εκείνες τις μέρες είχαν την μεγαλύτερη 

ταχύτητα της περιόδου (8,1 m/s). Έτσι είναι εμπλουτισμένο σε σκόνη πιθανώς 

από την έρημο της Σαχάρας και από άλλες ξηρές χερσαίες περιοχές της 

Αφρικής, αλλά πιθανώς και από σωματίδια που εκπέμπονται από καύση 

βιομάζας. Στις τροπικές χώρες λαμβάνει χώρα το 80% της καύσης βιομάζας 

παγκοσμίως (Gao et al., 2003). Τα σωματίδια από την καύση βιομάζας και η 

σκόνη από την Βόρειο Αφρική (περιοχές της Σαχάρας και του Σαχέλ) 

εξαπλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος του υποτροπικού Ατλαντικού 

(Ramanathan et al., 2001).  
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Εικόνα 4.11  Διακυμάνσεις των επιπέδων των παραμέτρων (TSP, OC, DOC, nDOC, 

MBAS, EC,DOC/OC%, kai OC/EC) που μετρήθηκαν στα δείγματα του 2008. 
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Την μικρότερη τιμή TSP έχει το δείγμα #9 το οποίο είναι θαλάσσιας 

προέλευσης, ενώ στο #8, που είναι επίσης κυρίως θαλάσσιο, μέρος των 

αερολυμάτων στις πρώτες ώρες της δειγματοληψίας προέρχονται από την 

Αφρική, οπότε είναι μεν χαμηλής συγκέντρωσης, αλλά κάπως πιο αυξημένης 

σε σχέση με το #9. 

 Ο DOC έχει επίσης την τάση αυτή, αλλά όχι τόσο έντονα, ενώ ο EC 

εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο δείγμα #7 (Εικόνα 4.11). Το #4 έχει 

πάλι χαμηλές τιμές, όπως και τα θαλάσσιας πρoέλευσης δείγματα #8 και 9. 

Τέλος οι επιφανειοδραστικές ουσίες (MBAS) εμφανίζουν μέγιστη τιμή στο #7 

(Εικόνα 4.11). ΟΙ διακυμάνσεις που παρατηρούνται ενδέχεται να σχετίζονται 

με την καύση βιομάζας των χωρών της βόρειας Αφρικής (Crutzen and 
Andreae, 1990) αλλά ο αριθμός των δειγμάτων δεν επιτρέπει να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα. 

 Ο λόγος του υδατοδιαλυτού ως προς τον ολικό άνθρακα παίρνει τις 

χαμηλότερες τιμές (50-57%) στα δείγματα #2 και #3 και στις υψηλότερες (101 

και 99%) στα αμέσως δύο επόμενα #4 και #5 (Εικόνα 4.11). Τα #2 και 3 έχουν 

τις υψηλότερες τιμές OC και ταυτόχρονα  nDOC (Εικόνα 4.11) και σε 

συνδυασμό με το ιδιαίτερα υψηλό λόγο OC/EC γύρω στο 9 προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για δείγματα δευτερογενούς κυρίως φύσης, αλλά 

με χαμηλό περιεχόμενο οξειδωμένων ενώσεων. Τα επόμενα δυο δείγματα 

όπως ήδη αναφέρθηκε προέρχονται από σχετικά κοντινές αποστάσεις 

συνεπώς έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα στην περιοχή του Αιγαίου, όπου 

όπως έχει προαναφερθεί λόγω των έντονων οξειδωτικών συνθηκών που 

επικρατούν, πιθανώς σχεδόν όλες οι ουσίες των αερολυμάτων να έχουν 

υποστεί χημική μετατροπή σε πιο οξειδωμένες και υδατοδιαλυτές ενώσεις. 

Τέλος το δείγμα #7 που έχει προέλευση από την Αφρική και σε μεγάλο βαθμό 

και το #8, έχουν τις χαμηλότερες τιμές OC/EC, 3,28 και 3,75 αντίστοιχα 

(Εικόνα 4.11).  
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Στατιστική επεξεργασία 

Στα δείγματα του 2008 έγινε επίσης στατιστική επεξεργασία. Όμως 

επειδή ο αριθμός των δειγμάτων είναι μικρότερος από αυτά του 2007 δεν 

έγινε η στατιστική επεξεργασία των κυρίων συνιστωσών (PCA).  

O OC έχει καλή συσχέτιση με τον DOC και τον nDOC (0,81 και 0,91, 

Πίνακας 4.5), γεγονός που δείχνει ότι αύξησή του προκύπτει από κοινή 

συνεισφορά υδατοδιαλυτού και μη άνθρακα, ενώ από την άλλη ο DOC και ο 

nDOC δεν εμφανίζουν μεταξύ τους συσχέτιση. Τα συμπεράσματα αυτά 

δείχνουν αντιφατικά. Πιθανώς επειδή το πλήθος του δείγματος είναι 

περιορισμένο κάποια μεμονωμένα δείγματα επηρεάζουν σημαντικά τα 

συνολικά συμπεράσματα. Έτσι στα δείγματα #2 και #3 στα οποία ο OC, DOC 

και nDOC εμφανίζουν μέγιστο και επιβεβαιώνουν την τάση αύξησης και του 

DOC και του nDOC με τον OC έχουν το μικρότερο ποσοστό DOC/OC. 

Επιπλέον σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να επηρεάζει τα συνολικά αποτελέσματα 

το δείγμα #7, οπότε προκύπτει και η καλή συσχέτιση του EC με το TSP (0,75, 

Πίνακας 4.5).  

 

Πίνακας 4.5 Συντελεστές Pearson r για απλή γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών 

των TSP, OC, DOC, nDOC, EC, MBAS, DOC/OC (%),και OC/EC για τα δείγματα του 2008. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 TSP OC DOC nDOC EC MBAS DOC/OC OC/EC 

TSP 1,00 0,31 0,27 0,27 0,75 0,64 -0,28 -0,33 

OC 0,31 1,00 0,81 0,91 0,48 0,25 -0,79 0,41 

DOC 0,27 0,81 1,00 0,50 0,47 0,14 -0,33 0,22 

nDOC 0,27 0,91 0,50 1,00 0,38 0,27 -0,94 0,45 

EC 0,75 0,48 0,47 0,38 1,00 0,17 -0,41 -0,56 

MBAS 0,64 0,25 0,14 0,27 0,17 1,00 -0,20 0,18 

DOC/OC -0,28 -0,79 -0,33 -0,94 -0,41 -0,20 1,00 -0,30 

OC/EC -0,33 0,41 0,22 0,45 -0,56 0,18 -0,30 1,00 
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4.2.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΩΝ 

 

4.2.1. Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός των υδατοδιαλυτών 

οργανικών ενώσεων. 

 

 Στους Πίνακες 4.6-4.13 αναφέρονται αναλυτικά για όλες τις ενώσεις 

(οργανικές και ανόργανες) που προσδιορίστηκαν στα 15 δείγματα (#23-#37,) 

του 2007 και στα 4 (#8-#11) του 2008 ανά κατηγορίες, η ονοματολογία τους 

και αντίστοιχες συντομογραφίες, η εμπειρική ονομασία για κάποιες από αυτές, 

οι συγκεντρώσεις τους σε ng/m3 αέρα και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για τα 

δείγμα του 2007 και 2008, ενώ διευκρινίζεται για την κάθε ουσία από ποια 

μέθοδο προκύπτει η συγκέντρωση που αναγράφεται.  

Τα δείγματα που επιλέχθηκαν από το 2007 καλύπτουν μέρες με 

έξαρση των εστιών πυρκαγιών καθώς και συγκεκριμένες μέρες πριν και μετά 

από αυτές (Εικόνα4.2), ενώ από τα 15 δείγματα του 2008 (Πίνακας 3.3) 

επιλέχθηκαν για μοριακό χαρακτηρισμό τα δείγματα #8 και #9 σαν 

αντιπροσωπευτικά θαλάσσιας προέλευσης (το  #8 έχει μερική επίδραση και 

από την Αφρική) και τα #10 και #11 σαν δείγματα με χερσαία επίδραση. Λόγω 

ορισμένων προβλημάτων κατά την ανάλυση στο NMR δεν έγιναν μετρήσεις 

στα υδατικά κλάσματα των δειγμάτων #9 και #10 και έτσι δεν υπάρχουν τιμές 

για τις συγκεντρώσεις του γλυκολικού οξέος και του αμμωνίου. 

Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των ενώσεων που 

ποσοτικοποιήθηκαν στο δείγμα #8 είναι 440 ng/m3, στο #9 691 ng/m3 , στο 

#10 490 ng/m3 και στο #11 678 ng/m3 και γενικά έχουν πιο χαμηλές 

συγκεντρώσεις συνολικά από ότι τα δείγματα του 2007 (μέσος όρος 1000 

ng/m3 περίπου). Από την άλλη ο μέσος όρος των συγκεντρώσεων των 

γενικών παραμέτρων όλων των δειγμάτων του 2008 (Πίνακας 4.4)  δεν  έχει 

ιδιαίτερες αποκλίσεις από τους αντίστοιχους μέσους όρους των 

συγκεντρώσεων των παραμέτρων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν το 2007 

(Πίνακας 4.1). Βέβαια άμεση σύγκριση των δειγμάτων του 2008 με αυτά του 
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2007 δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια γιατί οι δειγματοληψίες έγιναν σε 

διαφορετικό μήνα (Μάιο και Ιούλιο αντίστοιχα) με διαφορετικές 

μετεωρολογικές συνθήκες, αλλά ίσως κάποιες γενικές τάσεις μπορούν να 

παρατηρηθούν.  

 

Μονοκαρβοξυλικά οξέα κορεσμένα και ακόρεστα.  

 

 Στους Πίνακες 4.6 παρατίθενται οι ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν και 

ποσοτικοποιήθηκαν από τα κορεσμένα και ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά οξέα 

και οι συγκεντρώσεις τους. 

 

Πίνακας 4.6,i  Ενώσεις κανονικών μονοκαρβοξυλικών και ακόρεστων 
μονοκαρβοξυλικών οξέων, με τις συντομογραφίες τους, που αναλύθηκαν ποσοτικά .  

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΜΟ) 

 

Μέλος Συν/φία 
Μέλος Συντομογραφία δεκαεννιανοϊκό οξύ ΜΟ19 

μεθανικό οξύ (μυρμηκικό) 

 

 

ΜΟ1 εικοσανοϊκό οξύ ΜΟ20 
αιθανικό οξύ (οξικό οξύ) ΜΟ2 εικοσιενανοϊκό οξύ ΜΟ21 
προπανοϊκό οξύ ΜΟ3 εικοσιδυοϊκό οξύ ΜΟ22 
οκτανοϊκό οξύ ΜΟ8 εικοσιτριανοϊκό οξύ ΜΟ23 
εννιανοϊκό οξύ ΜΟ9 εικοσιτετρανοϊκό οξύ ΜΟ24 
δεκανοϊκό οξύ ΜΟ10 εικοσιπεντανοϊκό οξύ ΜΟ25 
εντεκανοϊκό οξύ ΜΟ11 εικοσιεξανοϊκό οξύ ΜΟ26 
δωδεκανοϊκό οξύ ΜΟ12 εικοσιεπτανοϊκό οξύ ΜΟ27 
δεκατριανοϊκό οξύ ΜΟ13 εικοσιοκτανοϊκό οξύ ΜΟ28 
δεκατετρανοϊκό οξύ ΜΟ14 ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (αΜΟ) 
δεκαπεντανοϊκό οξύ ΜΟ15 Μέλος Συν/φία 
δεκαεξανοϊκό οξύ ΜΟ16 4-μεθυλ-3-πεντενοϊκό οξύ αΜΟ1 
δεκαεπτανοϊκό οξύ ΜΟ17 9,15-δεκαοκταδιενοικό οξύ (ολεϊκό) αΜΟ2 
δεκαοκτανοϊκό οξύ ΜΟ18 9-δεκαοκτενοϊκό οξύ (λινολεϊκό) αΜΟ3 
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Πίνακας 4.6,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των κανονικών μονοκαρβοξυλικών οξέων (ΜΟ) και των ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών οξέων (αΜΟ) του 
κάθε δείγματος του 2007 (#23 - #37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος των τιμών τους (για την πλήρη ονομασία του κάθε μέλους βλέπε 
πίνακα 5α,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την ανάλυση με GC-MS, εκτός από τα ΜΟ1, 2, 3 που αναλύθηκαν με IC.

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #8 #9 #10 #11 Μ.Ο. 
ΜΟ1 20,54 33,52 25,15 44,69 53,89 77,94 43,16 116,13 162,50 100,28 29,96 52,67 48,98 44,87 23,34 58,51 12,45 13,61 22,77 19,45 17,07 
ΜΟ2 22,07 31,61 29,36 53,01 43,36 61,51 41,32 56,79 95,52 66,46 35,31 35,45 46,09 44,15 27,34 45,96 9,84 15,70 22,71 21,67 17,48 
ΜΟ3 8,23 9,98 11,57 15,87 4,50 7,26 17,87 57,65 104,93 23,35 18,52 0,56 9,75 9,46 13,45 20,86 5,86 10,86 9,27 17,91 10,97 
ΜΟ8 1,73 0,96 1,18 2,91 0,00 4,22 1,98 3,54 5,71 0,90 0,99 1,25 3,53 2,74 2,65 2,29 1,83 1,96 1,16 1,76 1,68 
ΜΟ9 0,67 0,35 0,48 0,67 0,08 1,32 0,73 1,54 2,77 0,77 0,58 0,56 2,24 1,36 1,13 1,02 0,88 1,27 0,77 0,98 0,98 
ΜΟ10 0,62 0,44 0,51 0,80 0,27 0,71 0,61 1,05 1,61 0,78 0,63 0,65 1,57 1,22 1,15 0,84 0,58 1,08 0,61 0,67 0,74 
ΜΟ11 0,34 0,27 0,16 0,49 0,30 0,28 0,30 0,31 0,97 0,58 0,48 0,41 0,59 0,54 0,46 0,43 0,00 0,61 0,48 0,45 0,39 
ΜΟ12 0,34 2,02 0,00 2,88 0,16 1,52 1,22 1,91 2,91 1,85 1,08 1,36 2,34 1,96 1,28 1,52 1,19 1,23 1,23 0,51 1,04 
ΜΟ13 0,17 0,09 0,19 0,24 0,06 0,18 0,09 0,44 0,91 0,29 0,09 0,15 0,22 0,12 0,11 0,22 0,05 0,21 0,18 0,07 0,13 
ΜΟ14 1,66 0,78 1,67 2,37 2,13 1,43 1,86 2,63 3,50 2,19 1,16 1,46 2,43 1,87 0,83 1,87 1,34 1,05 0,46 0,33 0,80 
ΜΟ15 0,92 0,75 0,89 1,86 1,21 0,55 1,36 1,39 2,15 1,23 1,28 0,81 1,11 1,09 0,95 1,17 0,42 0,52 0,64 0,35 0,48 
ΜΟ16 5,66 2,18 2,93 7,00 7,02 2,80 4,15 3,85 6,51 4,41 2,85 4,52 2,75 4,58 3,27 4,30 1,24 1,20 1,05 1,11 1,15 
ΜΟ17 0,66 0,34 0,37 1,28 1,01 0,30 0,18 0,25 0,81 0,33 0,32 0,59 0,36 0,53 0,39 0,51 0,11 0,28 0,20 0,19 0,19 
ΜΟ18 8,00 2,67 3,53 9,75 7,73 1,88 2,98 2,65 3,90 5,12 3,25 6,62 2,70 5,35 3,52 4,65 0,99 1,08 0,79 1,04 0,98 
ΜΟ19 0,04 0,00 0,01 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ20 0,22 0,06 0,07 0,14 0,51 0,07 0,13 0,07 0,54 0,27 0,12 0,15 0,08 0,09 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,04 0,05 
ΜΟ21 0,00 0,04 0,03 0,08 0,35 0,04 0,07 0,06 0,63 0,21 0,09 0,07 0,00 0,10 0,08 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ22 0,00 0,01 0,08 0,00 0,30 0,25 0,17 0,12 0,64 0,92 0,21 0,38 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,21 0,22 0,00 0,00 0,15 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΜΟ28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
αΜΟ1 0,17 0,05 0,34 0,32 0,42 0,60 0,32 0,55 0,65 0,27 0,29 0,22 0,04 0,17 0,13 0,30 0,00 0,32 0,13 0,19 0,16 
αΜΟ2 0,10 0,02 0,20 0,07 0,79 0,28 0,12 0,13 0,33 0,14 0,05 0,06 0,40 0,11 0,12 0,19 0,14 0,10 0,08 0,03 0,09 
αΜΟ3 0,43 0,15 0,37 0,46 0,96 0,71 0,56 0,48 0,00 0,45 0,10 0,33 0,79 0,63 0,61 0,47 0,36 0,42 0,23 0,16 0,29 
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Οι μέσοι όροι από όλα τα δείγματα του 2007 των συγκεντρώσεων του 

κάθε μέλους των καρβοξυλικών οξέων παρουσιάζονται στο διάγραμμα της 

Εικόνας 4.12. 
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Μέλη κ-Μονοκαρβοξυλικών οξέων

κ-Μονοκαρβοξυλικά οξέα

 

Εικόνα 4.12  Μέσοι όροι των συγκεντρώσεων (ng/m3) των μελών των κ-

Mονοκαρβοξυλικών οξέων. Οι αριθμοί στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν στον αριθμό 
των ατόμων άνθρακα του κάθε οξέος. 

 

Την μεγαλύτερη αφθονία ανάμεσα στα καρβοξυλικά οξέα εμφανίζουν 

μυρμηκικό, το οξικό και το προπανοϊκό οξύ με αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

58,51 ng/m3, 45,96 ng/m3 και 20,68 ng/m3, ενώ δείχνουν έχουν πολύ καλή 

συσχέτιση με τις φωτιές με r 0,81, 0,78 και 0,86 αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των 

συγκεντρώσεων των δειγμάτων που φαίνεται να έχουν την πιο έντονη 

επίδραση από τις πυρκαγιές (#30, #31 και #32) σε σχέση με αυτών με την 

μικρότερη επίδραση από τις πυρκαγιές (#23 έως και #29 και #33 μέχρι και το 

#37) είναι 3 φορές υψηλότερη για το μυρμηκικό οξύ, σχεδόν διπλάσια για το 

οξικό και σχεδόν 6 φορές υψηλότερη για το προπανοϊκό οξύ. Με τον τρόπο 

αυτό φαίνεται ότι σε μεγαλύτερο βαθμό από τις πυρκαγιές παράγεται το 

προπανοϊκό οξύ, ακολουθεί το μυρμηκικό και τέλος το οξικό, γεγονός το οποίο 

συμφωνεί απόλυτα και με τους συντελεστές συσχέτισης r των ενώσεων αυτών 

που αναφέρονται παραπάνω. Τα αποτελέσματα ως προς το μυρμηκικό 

συμφωνούν και με αυτά του Gao και των συνεργατών του (2003), που 
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θεωρούν πολύ πιθανή πηγή του μυρμηκικού την καύση βιομάζας. Το 

μυρμηκικό και το οξικό οξύ, αν και βρίσκονται σε ποσοστό περίπου 98% στην 

αέρια φάση (Andreae et al., 1988, και Souza et al., 1999) αποτελούν ένα 

σημαντικό ποσοστό και της σωματιδιακής ύλης. 

 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λόγος της συγκέντρωσης του 

οξικού προς το μυρμηκικό, αφού αποτελεί πιθανό δείκτη πρωτογενών ή 

δευτερογενών πηγών (Wang et al., 2007).  Το οξικό οξύ θεωρείται ότι 

προέρχεται κυρίως από πρωτογενείς πηγές, ενώ το μυρμηκικό σε μεγάλο 

βαθμό από δευτερογενείς διαδικασίες. Συνεπώς υψηλές τιμές του λόγου είναι 

ενδεικτικές για απευθείας εκπομπές, ενώ χαμηλές (<1) για σχηματισμό στην 

ατμόσφαιρα από φωτοχημικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα για τις 

πρωτογενείς πηγές από μετρήσεις εκπομπών από καύση βιομάζας ο λόγος 

κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 και από τροχοφόρα ή από την βλάστηση είναι 

γύρω στο 2, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η συγκέντρωση του οξικού 

οξέος είναι χαμηλότερη από του μυρμηκικού (Wang et al., 2007). Στην 

παρούσα εργασία ο λόγος του οξικού προς το μυρμηκικό είναι κατά μέσο όρο 

0,91±0,23, τιμή αρκετά κοντινή σε αυτή εργασίας της Bardouki και 

συνεργατών (2003) στην ίδια περιοχή την καλοκαιρινή περίοδο που βρήκαν 

αντίστοιχο λόγο 0,84, ενώ έχει σημαντική απόκλιση από τους Yamasoe 
συνεργάτες (2003) και Gao και συνεργάτες (2003) οι οποίοι σε πειράματα 

καύσης βιομάζας βρήκαν τον λόγο αυτό ίσο με 10 και 2 αντιστοίχως. 

Επιπλέον ο Gao και συνεργάτες (2003) βρήκαν ότι οι τιμές του μυρμηκικού 

και του οξικού οξέος αυξάνονται όσο τα αερολύματα απομακρύνονται από την 

πηγή τους (εστία φωτιάς). Αυτό το γεγονός το απέδωσαν σε δύο πιθανούς 

λόγους: 

α) Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στις φλόγες έχουν ως 

αποτέλεσμα την αποδόμηση των συστατικών της βιομάζας, μεταξύ των 

άλλων, σε απλά μόρια όπως το μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα ή σε 

μικρά οργανικά όπως το μυρμηκικό και το οξικό οξύ. Καθώς ο καπνός 

απομακρύνεται από την φωτιά οι οργανικές αυτές ενώσεις συμπυκνώνονται 

πάνω στα ήδη υπάρχοντα σωματίδια. 
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β) Κάποιοι πτητικοί υδρογονάνθρακες (εκτός του μεθανίου) που εκπέμπονται 

από τις φωτιές και κυρίως ακόρεστες ενώσεις, όπως αλκένια, μετακινούνται 

μαζί με τα σωματίδια στην στήλη του καπνού. Καθώς περνάει ο χρόνος 

κάποια από αυτά τα αέρια μπορούν να οξειδωθούν σε οξέα και να 

προσκολληθούν στα σωματίδια. Εναλλακτικά οι ακόρεστοι αέριοι 

υδρογονάνθρακες θα μπορούσαν να οξειδώνονται αρχικά σε αλδεΰδες ή 

κετόνες, να διαλυτοποιηθούν από τα σωματίδια καπνού και να οξειδωθούν σε 

αντίστοιχα οργανικά οξέα μέσω αντιδράσεων στην υγρή φάση. 

 Στο σχήμα με τα διαγράμματα των επεισοδίων φωτιάς σε σχέση με τον 

λόγο οξικού/ μυρμηκικού οξέος (Εικόνα 4.13) διακρίνουμε ότι στα δείγματα με 

την μεγαλύτερη επίδραση από τις φωτιές (#30, 31 και 32) ο λόγος των δύο 

οξέων παίρνει τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ 0,49 και 0,66. Τέλος ο λόγος 

οξικού/ μυρμηκικού δίνει μια σχετικά καλή αρνητική συσχέτιση με τις φωτιές με        

r=-0,57 και p<0,05, ενώ μεταξύ τους τα δύο οξέα έχουν πολύ ισχυρή 

συσχέτιση με r=0,93 (p<0,05).  
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Εικόνα 4.13  Η διακύμανση του λόγου του οξικού οξέος προς το μυρμηκικό και των 

επεισοδίων φωτιάς(ε.π.) στα δείγματα του 2007. 
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Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι αν και τα δύο οξέα δείχνουν να έχουν σαν 

βασική πηγή τις εστίες φωτιάς το μυρμηκικό φαίνεται να παράγεται σε 

σημαντικότερες ποσότητες κατά την διάρκεια των πυρκαγιών. Επιπλέον και οι 

δύο ενώσεις σχηματίζονται πιθανώς σε σημαντικό ποσοστό και μέσω 

δευτερογενών μηχανισμών (που επίσης προκύπτουν από τις φωτιές), οι 

οποίοι ίσως να ευνοούν περισσότερο τον σχηματισμό του μυρμηκικού οξέος 

έναντι του οξικού. 

Τα υπόλοιπα οξέα έχουν συγκεντρώσεις που εξαρτώνται από την 

αφθονία τους στην φύση και ταυτόχρονα από την διαλυτότητα τους η οποία 

είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος της αλυσίδας τους. Την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση από τα λιπαρά έχουν το ΜΟ18 (4,65 ng/m3), το ΜΟ16 (4,30 

ng/m3), το ΜΟ14 (1,87 ng/m3) και το ΜΟ12 (1,52 ng/m3). Σε άλλες εργασίες την 

μεγαλύτερη συγκέντρωση στα σωματίδια έχει το ΜΟ16 είτε πρόκειται για 

θαλάσσια (Mochida et al., 2002), είτε για αστικά (Rogge et al., 1993), είτε σε 

δείγματα από καύση βιομάζας (Fine et al., 2004), ενώ οι Limbeck και 

Puxbaum (1999), χρησιμοποιώντας και αυτοί την διαδικασία εκχύλισης 

στερεάς φάσης προσδιόρισαν το συγκεκριμένο οξύ σε δείγματα σωματιδίων 

και ύδατος από νέφη σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. 

Σε σχέση με τις εστίες πυρκαγιών πολύ καλή συσχέτιση, εκτός από τα 

μικρά καρβοξυλικά ΜΟ1, ΜΟ2 και ΜΟ3, εμφανίζει το ΜΟ13 (r=0,82) και το 

ΜΟ21 (r=0,78). Επίσης μια μικρή συσχέτιση δείχνουν και το ΜΟ14, το ΜΟ12, το 

ΜΟ20 και το ΜΟ22 (r=0,69, 0,65, 0,62 και 0,58 αντίστοιχα, p<0,05 για όλα). Το 

καρβοξυλικό οξύ ΜΟ18 αν και έχει υψηλές συγκεντρώσεις δεν έδειξε την 

παραμικρή συσχέτιση με την ένταση των πυρκαγιών. Τα ακόρεστα 

καρβοξυλικά οξέα, το ολεϊκό και το λινολεϊκό, δεν συσχετίζονται με τις 

πυρκαγιές. 

 Στα  δείγματα του 2008 το μυρμηκικό οξύ και το οξικό οξύ έχουν 

σχεδόν διπλάσιες συγκεντρώσεις (περίπου 22 ng/m3) στα χερσαίας 

προέλευσης δείγματα  (#10 και #11) σε σχέση με τα θαλάσσιας κυρίως 

προέλευσης δείγματα  (#8 και #9, περίπου 12 ng/m3), γεγονός το οποίο 

υποδεικνύει εμπλουτισμό από ανθρώπινες δραστηριότητες (Kawamura et al., 
1985). Παρόμοια τάση εμφανίζει και το προπανοϊκό οξύ. Επιπλέον οι 
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χαμηλότερες θερμοκρασίες την περίοδο της δειγματοληψίας του 2008 τον 

μήνα Μάιο σε σχέση με του 2007, που έγιναν τον Ιούλιο, πιθανώς να 

συντελούν σε σχετικά αυξημένες τιμές των οξέων αυτών το 2008, αφού οι 

ενώσεις αυτές είναι αρκετά πτητικές με αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας 

να επηρεάζει την ισορροπία τους από την σωματιδιακή φάση προς την αέρια.  

Επιπλέον οι αυξημένες τιμές των καρβοξυλικών οξέων ΜΟ8-ΜΟ20 (βλ. 

Πίνακα 4.6,ii) στα δείγματα με θαλάσσια επίδραση δείχνει πιθανό 

εμπλουτισμό των σωματιδίων από εκπομπές από την θάλασσα (Gogou et al., 
1998). Επίσης οι συγκεντρώσεις των καρβοξυλικών οξέων την περίοδο του 

2007 ήταν σχεδόν διπλάσιες από αυτές του 2008 (βλ. Πίνακα 4.6,ii) αν και δεν 

φαίνεται να υπάρχει σημαντική συνεισφορά από την καύση βιομάζας. Οι τιμές 

των ακόρεστων ολεϊκού (αΜΟ2, Πίνακας 4.6) και λινολεϊκού οξέος (αΜΟ3, 

Πίνακας 4.6) ήταν αυξημένες στα θαλάσσια δείγματα, το οποίο επίσης δείχνει 

εμπλουτισμό των σωματιδίων από ενώσεις που εκπέμπονται από την 

θάλασσα. 

 

Υδροξυ- και οξο-μονοκαρβοξυλικά οξέα 

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται οι οξειδωμένες μονοκαρβοξυλικές ενώσεις 

που ανιχνεύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν και η συγκέντρωσής του στον 

ατμοσφαιρικό αέρα για τα δείγματα του 2007και 2008 (Πίνακες 4.7). Οι 

ενώσεις αυτές είναι υδρόξυ- και κέτο- μονοκαρβοξυλικά οξέα. 

Ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οκτώ ενώσεις από την κατηγορία 

των υδροξυμονακαρβοξυλικών οξέων (μια από αυτές είναι διυδρόξυ οξύ) και 

δέκα από την κατηγορία των οξομονοκαρβοξυλικών οξέων. 
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Πίνακας 4.7,i. Ενώσεις των υδροξυμονοκαρβοξυλικών και των οξομονοκαρβοξυλικών 
οξέων, που αναλύθηκαν ποσοτικά με τις συντομογραφίες τους.  

ΥΔΡΟΞΥ-ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (υΜΟ) ΟΞΟ-ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (οΜΟ) 

Μέλος Συντομογραφία Μέλος Συντομογραφία 

2-υδροξυαιθανοϊκό οξύ 

(γλυκολικό) 
υΜΟ1 

2-οξοπροπανοϊκό οξύ 

(πυρουβικό) 
οΜΟ1 

*2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

(λακτικό) 
υΜΟ2 2-οξοβουτανοϊκό οξύ οΜΟ2 

*3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ υΜΟ3 4-οξοπεντανοϊκό οξύ οΜΟ3 

2-υδροξυ-3-μεθυλο-

προπανοϊκό οξύ 
υΜΟ4 4-οξοεξανοϊκό οξύ οΜΟ4 

3-υδροξυβουτανοϊκό οξύ υΜΟ5 5-οξοεξανοϊκό οξύ οΜΟ5 

3-υδροξυ-3-

μεθυλοβουτανοϊκό οξύ 
υΜΟ6 4-οξοεπτανοϊκό οξύ οΜΟ6 

3-υδροξυπεντανοϊκό οξύ υΜΟ7 6-οξοεπτανοϊκό οξύ οΜΟ7 

*2,2-διυδροξυαιθανοϊκό οξύ υΜΟ8 7-οξοοκτανοϊκό οξύ οΜΟ8 

  9-οξοδεκανοϊκό οξύ οΜΟ9 

  11-οξοδωδεκανοϊκό οξύ οΜΟ10 

 

*Οι ουσίες με αστερίσκο ανιχνεύονται στο GC-MS στην μορφή μεθυλ-αιθέρα πιθανώς λόγω 
μεθυλίωσης της υδρόξυ-ομάδας από το διαζωμεθάνιο, οπότε οι τιμές που δίνονται αντιστοιχούν 
στα υδρόξυ-οξέα. Το 2-υδροξυ-προπανοϊκό οξύ ανιχνεύεται και στις δυο μορφές σε κοντινή 
αναλογία, ενώ το 3-υδροξυ-προπανοϊκό οξύ και το διϋδρόξυ-οξικό οξύ μόνο στην μορφή του 
μεθόξυ-αιθέρα. 
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Πίνακας 4.7,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των μονοκαρβοξυλικών οξέων που φέρουν υδροξυλομάδα  (υΜΟ) ή όξο ομάδα (οΜΟ) των δειγμάτων του 
2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος τους (για την πλήρη ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών 
βλέπε πίνακα 5β,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την ανάλυση με GC-MS, εκτός από τo υΜΟ1 που  αναλύθηκε με NMR και το οΜΟ1 με IC. Στο 
υΜΟ1 δεν υπάρχουν τιμές στα δείγματα #23 του 2007 και #9 και 10 του 2008, λόγω προβλήματος κατά την αναλυτική διαδικασία του NMR.

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #8 #9 #10 #11 Μ.Ο. 

υΜΟ1 - 11,99 17,74 14,62 10,59 14,14 9,00 27,75 58,30 30,44 4,64 5,72 7,45 5,92 3,40 15,84 5,53 - - 2,97 4,25 

*υΜΟ2 4,90 0,37 6,71 7,17 0,27 9,25 4,95 6,01 3,64 9,58 92,27 3,60 4,12 6,29 5,58 10,98 0,00 3,74 0,00 0,39 1,03 

*υΜΟ3 1,71 0,78 0,46 0,81 1,12 2,43 2,33 1,98 1,29 2,33 1,18 1,50 1,00 0,58 0,28 1,32 0,38 0,83 0,25 0,34 0,45 

υΜΟ4 0,86 3,60 1,33 6,55 2,64 4,57 1,59 4,17 9,86 5,36 3,86 3,50 0,43 2,03 1,95 3,49 0,00 2,14 1,00 2,00 1,29 

υΜΟ5 0,87 1,42 1,06 1,41 1,93 2,12 0,95 2,23 4,35 3,86 1,90 1,42 1,17 1,24 0,36 1,75 0,04 0,38 0,52 0,64 0,39 

υΜΟ6 0,14 0,34 3,27 3,59 2,74 1,33 0,73 1,37 3,83 2,26 1,28 2,97 0,79 0,97 0,36 1,73 0,00 0,00 0,29 0,37 0,17 

υΜΟ7 0,00 0,07 0,13 0,00 0,34 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*υΜΟ8 0,75 0,04 0,69 0,09 0,10 0,36 0,31 0,11 0,60 0,10 0,02 0,09 0,00 0,14 0,04 0,23 0,00 0,39 0,03 0,35 0,19 

οΜΟ1 5,70 7,13 6,45 6,93 1,51 6,57 7,12 20,74 38,57 32,48 11,84 3,90 3,90 8,43 1,02 10,82 1,20 2,20 4,41 6,40 3,55 

οΜΟ2 1,09 0,70 0,76 1,51 0,54 0,75 0,44 0,85 0,33 1,02 1,12 1,29 0,74 0,41 0,25 0,79 0,14 0,59 0,23 0,25 0,30 

οΜΟ3 2,49 2,00 0,49 2,11 2,99 1,43 1,04 3,58 7,42 4,11 1,06 3,87 0,94 1,30 2,59 2,50 0,51 2,49 0,13 0,15 0,82 

οΜΟ4 0,49 0,87 0,60 1,30 1,15 1,36 0,75 1,25 2,52 0,56 0,37 0,80 1,13 1,23 0,42 0,99 0,41 0,74 0,65 0,39 0,55 

οΜΟ5 1,09 2,31 1,65 2,62 3,30 3,72 2,40 3,11 5,75 1,14 0,70 1,68 2,61 3,38 1,13 2,44 1,41 2,13 2,00 1,12 1,66 

οΜΟ6 0,18 0,61 0,38 0,43 0,83 1,05 0,76 0,77 1,42 0,41 0,18 0,27 0,74 0,81 0,25 0,61 0,22 0,47 0,44 0,15 0,32 

οΜΟ7 0,72 0,43 1,04 0,99 1,28 1,63 1,25 2,01 3,31 1,77 0,59 0,93 1,31 1,21 1,03 1,30 0,55 0,85 0,60 0,56 0,64 

οΜΟ8 0,65 0,37 0,51 0,69 0,74 0,68 0,74 0,79 2,40 1,20 0,74 0,64 0,83 0,90 0,83 0,85 0,38 0,58 0,41 0,41 0,45 

οΜΟ9 0,55 0,51 0,70 1,08 0,87 0,71 1,05 1,21 7,07 1,15 0,69 0,61 0,56 0,31 0,61 1,18 0,37 0,54 0,44 0,30 0,41 

οΜΟ10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,10 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Στο σχήμα της Εικόνας 4.14 παρουσιάζεται η κατανομή των  μέσων 

όρων (Μ.Ο.) συγκεντρώσεων διαφόρων υδροξυκαρβοξυλικών οξέων. Από 

αυτή τη κατηγορία την μεγαλύτερη παρουσίασε έχει το υδροξυοξικό οξύ 

(γλυκολικό) και το 2-υδρόξυπροπανοϊκό οξύ (λακτικό).  
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Εικόνα 4.14. Μέσοι όροι συγκεντρώσεων (ng/m3) των υδρόξυ-καρβοξυλικών οξέων. 

Για τις συντομογραφίες βλέπε Πίνακα 6.2,i. 

  

Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει πολύ καλή συσχέτιση, με τις 

πυρκαγιές, του γλυκολικού οξέος με r 0,87 και σχετικά καλή του 3-

υδροξυπροπιονικού με r 0,72. Η παρουσία του γλυκολικού έχει αναφερθεί σε 

αστική περιοχή ως ρυπαντής, αλλά και από βιογενείς πηγές (Souza et al., 
1999). Στην παρούσα εργασία η παρουσία του στο περιβάλλον της 

Φινοκαλιάς σχετίζεται με τη μεταφορά αερίων μαζών από περιοχές όπου 

υπήρχε καύση βιομάζας (πυρκαγιές). 

Στα υδροξυκαρβοξυλικά οξέα δεν παρατηρείται κάποια τάση σε σχέση 

με τις πορείες των αερίων μαζών στα δείγματα του 2008 (βλ. Πίνακα 4.7) 

 Από την κατηγορία των οξοκαρβοξυλικών (ή κετοκαρβοξυλικών) οξέων 

δεν εντοπίστηκαν καθόλου ω-όξο καρβοξυλικά οξέα, τα οποία έχουν 
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ανιχνευθεί και σε αστικές (Kawamura, 1993, και Li and Yu, 2005) και 

θαλάσσιες περιοχές (Stephanou and Statigakis, 1993 και Wang et al., 2006). 

Οι ουσίες αυτές πιθανώς οξειδώνονται γρήγορα στα αντίστοιχα α-ω 

δικαρβοξυλικά οξέα (Stephanou and Statigakis, 1993). Το 2-κετοπροπανοϊκό 

οξύ (πυρουβικό) έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση (Εικόνα 4.15) και σχεδόν 

στην πλειοψηφία τους και τα υπόλοιπα κέτο καρβοξυλικά οξέα έχουν την κέτο- 

ομάδα στον προτελευταίο άνθρακα της αλυσίδας. Το πυρουβικό έχει επίσης 

εντοπιστεί όπως και τα ω-οξοκαρβοξυλικά οξέα σε διαφορετικές περιοχές, 

θαλάσσιες, αστικές, στην Αρκτική και σε σωματίδια από καύση βιομάζας 

(Edney et al., 2003). 
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Εικόνα 4.15 Μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των κέτο-καρβοξυλικών (ή όξο-

καρβοξυλικών) οξέων 

 

Από την στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι την καλύτερη συσχέτιση 

(r>0,78 και p<0,05) από τις κέτο ενώσεις με τις πυρκαγιές έχουν το πυρουβικό 

οξύ (r=0,79), το 4-οξοπεντανοϊκό (r=0,78), το 6-οξοεπτανοϊκό (r=0,83), το 7-

οξοοκτανοϊκό (r=0,81), το 9-οξοδεκανοϊκό (r=0,87) και το 11-οξοδωδεκανοϊκό 

(r=0,84). Μικρότερη συσχέτιση δείχνουν οι ενώσεις 4-οξοεξανοϊκό (r=0,65), το 

5-εξανοϊκό (r=0,62) και το 4-οξοεπτανοϊκό (r=0,67), (p<0,05 και για τις τρεις 
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ενώσεις), ενώ δεν έχει καθόλου συσχέτιση (r=-0,33, p>0,05) το 2-

οξοβουτανοϊκό οξύ. 

Η Bardouki και συνεργάτες (2003) στην Φινοκαλιά παρατήρησαν πολύ 

καλή συσχέτιση του πυρουβικού με το MSA (r2 0,8), αλλά και του μυρμηκικού 

οξέος γεγονός το οποίο υποδεικνύει βιογενή θαλάσσια προέλευση τους. Στην 

παρούσα εργασία οι δύο αυτές ενώσεις δεν δείχνουν καμία συσχέτιση με το 

MSA, συνεπώς η θαλάσσια συνεισφορά πρέπει να είναι ασήμαντη για τις 

συγκεκριμένες ενώσεις και πιθανώς επηρεάζονται σημαντικά από την καύση 

βιομάζας. 

Επιπλέον ο μέσος όρος των συνολικών συγκεντρώσεών των κέτο- 

καρβοξυλικών οξέων το 2007 είναι αρκετά υψηλότερες (τετραπλάσιες) σε 

σχέση με αυτόν του 2008 (βλ. Πίνακα 4.7). Στα δείγματα του 2008 το 

πυρουβικό οξύ εμφανίζει τάση αύξησης στα δείγματα χερσαίας προέλευσης, 

ενώ στα υπόλοιπα μέλη των κέτο- καρβοξυλικών δεν παρατηρείται 

συγκεκριμένη τάση. Το πυρουβικό έδωσε και πολύ καλή συσχέτιση και με τις 

φωτιές στα δείγματα του 2007, παρατήρηση που  δείχνει ότι πιθανώς κατά τις 

συγκεκριμένες δειγματοληψίες οι κύριες πηγές του πυρουβικού ήταν η καύση 

βιομάζας και η αστική ρύπανση παρά οι εκπομπές του από την θάλασσα.  

 

Δικαρβοξυλικά οξέα κανονικά, διακλαδισμένα και ακόρεστα 

 

 Η επόμενη κατηγορία ενώσεων που θα αναλυθεί είναι των κανονικών-

κορεσμένων δικαρβοξυλικών οξέων, αλλά και των διακλαδισμένων και 

ακόρεστων δικαρβοξυλικών οξέων. Κάποιες ενώσεις είναι ταυτόχρονα 

διακλαδισμένες και ακόρεστες. Στους Πίνακες 4.8 είναι οι ενώσεις που 

εντοπίστηκαν και οι συγκεντρώσεις τους στα δείγματα και των δυο 

δειγματοληψιών. 
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Πίνακας 4.8,i  Ενώσεις των κανονικών δικαρβοξυλικών οξέων, των διακλαδισμένων 
δικαρβοξυλικών οξέων των ακόρεστων δικαρβοξυλικών οξέων, με τις συντομογραφίες 
τους, που αναλύθηκαν ποσοτικά.  

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (κΔΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 

αιθανοδιοϊκό οξύ (οξαλικό) ΔΟ2 
προπανοδιοϊκό οξύ (μαλονικό) ΔΟ3 
βουτανοδιοϊκό οξύ (σουξινικό) ΔΟ4 
πεντανοδιοϊκό οξύ (γλουταρικό) ΔΟ5 
εξανοδιοϊκό οξύ (αδιπικό) ΔΟ6 
επτανοδιοϊκό οξύ (πιμελικό) ΔΟ7 
οκτανοδιοϊκό οξύ (σουμπερικό) ΔΟ8 
εννιανοδιοϊκό οξύ (αζελαϊκό) ΔΟ9 
δεκανοδιοϊκό οξύ (σεβακικό) ΔΟ10 
εντεκανοδιοϊκό οξύ ΔΟ11 
δωδεκανοδιοϊκό οξύ ΔΟ12 
δεκατριανοδιοϊκό οξύ ΔΟ13 
δεκατετρανοδιοϊκό οξύ ΔΟ14 
ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (δΔΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 
μεθυλ-προπανοϊκό οξύ δΔΟ1 
μεθυλ-βουτανοδιοϊκό οξύ δΔΟ2 
3-μεθυλο-πεντανοδιοϊκό οξύ δΔΟ3 
2-μεθυλο-πεντανοδιοϊκό οξύ δΔΟ4 

ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (αΔΟ) 
Μέλος Συντομογραφία 

μεθυλενοπροπανοϊκό οξύ αΔΟ1 
αιθυλενο-προπανοϊκό οξύ αΔΟ2 
2-μεθυλο-2-βουτενοδιοϊκό οξύ αΔΟ3 
2-πεντενοδιοϊκό οξύ αΔΟ4 
2-εξενοδιοϊκό οξύ αΔΟ5 

 

Τα δικαρβοξυλικά οξέα εμφανίζουν έντονη τάση μείωσης των 

συγκεντρώσεων τους καθώς αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα τους (Εικόνα 

4.16), εκτός από το ΔΟ8 που εμφανίζει μια μικρή αύξηση σε σχέση με το ΔΟ7. 

Όσον αφορά τα μικρού μήκους δικαρβοξυλικά έχει αναφερθεί υψηλότερη 

διαλυτότητα των μελών με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα έναντι αυτών με 

ζυγό (Rozaini and Brimblecombe, 2009). 
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Πίνακας 4.8,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των κανονικών δικαρβοξυλικών οξέων (ΔΟ), των διακλαδισμένων ακόρεστων (δΔΟ) και ακόρεστων 
δικαρβοξυλικών οξέων (αΔΟ) των δειγμάτων του 2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος τους (για την πλήρη ονομασία που 
αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών βλέπε πίνακα 5γ,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την ανάλυση με GC-MS, εκτός από τo ΔΟ3 
που  αναλύθηκε με NMR και το ΔΟ2 με IC. 

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 
ΔΟ2 277,52 213,28 322,20 528,34 277,41 305,49 328,42 330,34 571,35 695,05 341,87 280,63 312,60 362,26 270,55 361,15 160,72 177,47 194,95 285,17 204,58 

ΔΟ3 115,44 148,19 175,33 152,50 116,56 79,81 79,05 160,95 250,16 280,24 113,82 100,64 115,47 125,03 122,37 142,37 135,58 277,18 127,33 184,97 181,27 

ΔΟ4 39,21 49,84 57,69 33,91 42,87 64,77 44,22 64,29 114,95 102,01 78,68 64,73 68,10 48,60 48,36 61,48 17,10 42,01 20,89 20,68 25,17 
ΔΟ5 10,07 8,48 9,59 9,41 11,04 10,92 8,97 14,28 21,62 20,85 13,59 10,74 14,49 10,85 9,03 12,26 5,10 9,12 5,66 5,30 6,29 
ΔΟ6 3,63 2,81 6,31 4,95 4,77 3,54 3,88 5,58 9,87 4,84 3,36 2,70 4,69 4,09 3,56 4,57 1,93 2,83 2,37 1,61 2,18 
ΔΟ7 1,91 1,45 1,95 2,57 2,42 1,62 1,79 2,82 5,84 2,63 1,53 1,32 2,40 2,44 2,00 2,31 0,95 1,11 0,99 0,92 0,99 
ΔΟ8 3,31 2,75 4,18 4,57 3,38 2,54 3,09 5,96 9,66 4,10 2,79 2,22 4,13 4,17 3,45 4,02 1,40 2,04 1,95 1,77 1,79 
ΔΟ9 1,10 0,94 1,14 2,02 2,91 0,94 1,15 1,35 14,28 2,85 1,64 1,53 2,52 1,95 2,16 2,57 1,16 1,27 0,93 0,85 1,05 
ΔΟ10 0,59 0,44 0,77 1,13 0,95 0,58 0,71 0,79 2,93 0,95 0,71 0,60 1,32 0,92 0,75 0,94 0,30 0,48 0,25 0,24 0,32 
ΔΟ11 0,35 0,27 0,51 0,65 1,70 0,46 0,44 0,77 2,94 1,24 0,53 0,49 0,84 0,69 0,76 0,84 0,30 0,56 0,24 0,27 0,34 
ΔΟ12 0,36 0,18 0,30 0,51 0,37 0,23 0,45 0,65 1,69 0,60 0,42 0,34 0,71 0,56 0,48 0,52 0,28 0,51 0,41 0,69 0,47 
ΔΟ13 0,27 0,22 0,20 0,27 0,40 0,32 0,30 0,24 1,00 0,47 0,33 0,34 0,44 0,45 0,32 0,37 0,22 0,23 0,17 0,12 0,18 
ΔΟ14 0,13 0,05 0,31 0,41 0,09 0,30 0,09 0,05 1,06 0,56 0,24 0,21 0,18 0,47 0,47 0,31 0,14 0,22 0,18 0,13 0,17 
δΔΟ1 3,06 2,72 2,05 2,60 1,71 3,08 1,84 3,36 3,00 4,77 2,17 3,08 3,04 2,24 1,38 2,67 0,69 1,98 1,08 0,90 1,16 
δΔΟ2 0,40 0,53 1,91 3,11 0,71 0,90 4,35 3,23 2,71 5,74 2,38 0,74 0,99 2,10 1,02 2,05 0,54 0,62 0,90 0,63 0,67 
δΔΟ3 0,53 0,16 0,57 0,83 0,24 0,46 0,46 0,42 1,23 0,67 0,49 0,46 0,41 0,61 0,28 0,52 0,27 0,34 0,30 0,29 0,30 
δΔΟ4 0,85 0,58 0,84 0,88 0,83 0,74 0,71 0,92 2,11 0,93 0,71 0,60 0,82 0,94 0,68 0,88 0,50 0,55 0,61 0,42 0,52 
αΔΟ1 0,00 0,67 0,37 1,00 0,44 0,19 0,45 1,54 0,03 2,06 3,00 1,98 0,97 1,03 0,19 0,93 0,00 0,57 0,29 0,03 0,22 
αΔΟ2 2,08 0,56 1,05 1,81 1,57 0,90 2,55 0,14 3,26 0,82 0,33 2,29 0,66 0,83 0,71 1,30 0,00 3,59 1,08 0,55 1,31 
αΔΟ3 0,81 0,86 0,52 0,92 1,20 1,15 0,26 1,41 4,86 2,18 1,07 0,71 0,80 0,57 0,32 1,18 0,84 0,76 0,43 0,54 0,64 
αΔΟ4 0,00 0,38 0,93 0,76 0,68 0,51 0,52 1,60 0,01 1,63 1,36 0,02 0,26 0,33 0,29 0,62 0,00 0,18 0,19 0,16 0,13 
αΔΟ5 0,44 2,19 1,34 1,94 1,70 1,93 0,18 1,51 1,53 2,10 2,42 2,23 0,69 0,45 0,28 1,39 0,05 1,15 0,55 0,19 0,49 



 110 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ng
/m

3

μέλη κ-Δικαρβοξυλικών οξέων.

κ-Δικαρβοξυλικά οξέα

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Εικόνα 4.16 Μέσοι όροι των συγκεντρώσεων (ng/m3) των κ-δικαρβοξυλικών οξέων 

που αναλύθηκαν με μέλη ΔΟ2 έως ΔΟ14. Στην ένθετη εικόνα αναφέρονται οι 
συγκεντρώσεις των μελών με ΔΟ6 έως ΔΟ14.  Οι αριθμοί στον οριζόντιο άξονα 
αντιστοιχούν στον αριθμό των ατόμων άνθρακα του κάθε οξέος. 

  

Από στατιστική ανάλυση των κ-δικαρβοξυλικών οξέων σε σχέση με τις 

φωτιές προκύπτει ότι τα μικρά δικαρβοξυλικά οξέα από δύο έως και πέντε 

άτομα άνθρακα δεν παρουσιάζουν καλή συσχέτιση με την ένταση των 

πυρκαγιών και μάλιστα όσο πιο μικρό το μέλος τόσο πιο μικρή είναι η 

συσχέτιση. Συγκεκριμένα το ΔΟ2 έχει r=0,53, το ΔΟ3 έχει r=0,59, το ΔΟ4 

r=0,60, το ΔΟ5 r=0,64. Αντιθέτως τα μέλη ΔΟ6-ΔΟ13 παρουσιάζουν r>0,74 

και p<0,05. Το ΔΟ6 έχει r=0,79, το ΔΟ7 r=0,82, το ΔΟ8 r=0,79, το ΔΟ9 έχει 

r=0,80, το ΔΟ10 r=0,74, ΔΟ11 r=0,74, το ΔΟ12 έχει r=0,78 και το ΔΟ13 έχει 

r=0,73. Τέλος χαμηλά συσχέτιση έχει το ΔΟ14 με r=0,57. 

Τα μικρά δικαρβοξυλικά οξέα ΔΟ2-ΔΟ5 βρίσκονται σε αφθονία στα 

ατμοσφαιρικά αερολύματα και έχουν ανιχνευθεί σε διάφορες περιοχές ανά τον 

κόσμο και σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως αστικές, 

αγροτικές και απομακρυσμένες θαλάσσιες (Kawamura and Kaplan, 1987, 

Satsumabayashi et al., 1990, Stephanou and Stratigakis, 1993, Kawamura 
and Ikushima, 1993, Kawamura et al., 1996, και Pio et al., 2008). Η 

διαδικασία παραγωγής τους δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.  Επίσης δεν έχουν 
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πλήρως εντοπιστεί οι πηγές τους αν και έχουν αναφερθεί διάφορες πηγές 

πρωτογενούς εκπομπής τους, αφού έχουν ανιχνευθεί σε σωματίδια από 

εξατμίσεις τροχοφόρων (Kawamura and Kaplan, 1987), αλλά και από καύση 

βιομάζας (Pio et al., 2008), ενώ δευτερογενώς από την φωτοχημική οξείδωση 

ρυπαντών, όπως αρωματικοί υδρογονάνθρακες, το τολουόλιο, το βενζόλιο, το 

κυκλοεξάνιο, οι κυκλικές ολεφίνες και τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (Εικόνα 4.17) 

(Stephanou and Stratigakis, 1993, Kawamura and Ikushima, 1993, Kawamura 

et al., 1996, και Satsumabayashi et al., 1990). Ειδικά, έχει αναφερθεί ότι το 

οξαλικό οξύ παράγεται πιθανώς στην υδατική φάση των νεφών από 

πρόδρομες ενώσεις όπως το γλυκολικό κα το γλυοξαλικό οξύ (Warneck, 
2003). Τέλος ο Gao και συνεργάτες (2003) προτείνουν πιθανούς μηχανισμούς 

παραγωγής του οξαλικού, του οξικού και του μυρμηκικού οξέως από 

οξειδωτική πολυδιάσπαση των μορίων της κυτταρίνης. Έτσι τα δικαρβοξυλικά 

οξέα με περισσότερα από 6 άτομα άνθρακα φαίνεται να προέρχονται κυρίως 

από την καύση βιομάζας (πυρκαγιές), ενώ τα μικρότερα πρέπει να 

παράγονται σε μεγάλο βαθμό και από άλλους μηχανισμούς ανεξάρτητους 

από την προαναφερόμενη.  

 

Εικόνα 4.17  Πιθανοί οδοί σχηματισμού των δικαρβοξυλικών οξέων με 2, 3, 4 και 9 

άτομα άνθρακα. (Σχήμα από Kawamura et al., 1996) 
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 Επιπλέον έγινε ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA) για τα 

δικαρβοξυλικά οξέα. Όπως φαίνεται στο δισδιάστατο διάγραμμα της Εικόνας 

4.18 υπάρχει πράγματι μια πρώτη εμφανής διαφοροποίηση των τεσσάρων 

πρώτων μελών ΔΟ2-ΔΟ5 σε σχέση με τα μεγαλύτερα μέλη ΔΟ6-ΔΟ13 . Οι 

δύο ομάδες επηρεάζονται εξίσου από τον παράγοντα 2, οπότε και βρίσκονται 

στο αριστερό άκρο, αλλά ο παράγοντας αυτός είναι αδύναμος, αφού 

περιγράφει το 10% της διακύμανσης. Από την άλλη ως προς τον παράγοντα 

1 ο οποίος είναι πολύ ισχυρός φαίνεται ότι οι δύο ομάδες έχουν αντίθετη 

τάση. Επιπλέον ομαδοποιούνται περεταίρω το ΔΟ2 με το ΔΟ3 και το ΔΟ4 με 

το ΔΟ6 (Εικόνα 4.18) 

 

 

Εικόνα 4.18  Διάγραμμα PCA των δικαρβοξυλικών οξέων ΔΟ2-13. 

 

Όσον αφορά τα δείγματα του 2008, το οξαλικό οξύ εμφανίζει αύξηση 

στα δείγματα χερσαίας προέλευσης και ειδικά στο #11 (285,17 ng/m3). Το 

μαλονικό (124,42 ng/m3) το σουξινικό (42,01 ng/m3) και το γλουταρικό οξύ 

(9,12 ng/m3) είναι αυξημένα στο δείγμα #9, σε σχέση με τα #10 και #11 (βλ. 
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Πίνακα 4.8) δείχνοντας πιθανό εμπλουτισμό από την θάλασσα, ενώ τα 

μεγαλύτερα δικαρβοξυλικά δεν δείχνουν κάποια τάση. Ο μέσος όρος και των 

επιμέρους και του αθροίσματος των  κ-δικαρβοξυλικών οξέων ήταν αρκετά 

υψηλότερος το 2007 σε σχέση με το 2008 (το άθροισμά τους ήταν  594 ng/m3 

το 2007 και 325 ng/m3 το 2008, βλ. Πίνακα 4.8). 

 Τα μέθυλο-υποκατεστημένα δικαρβοξυλικά οξέα βρέθηκαν σε μικpές 

συγκεντρώσεις σε θαλάσσια δείγματα (Wang et al., 2006) και σε υψηλότερες 

σε αστικά (Rogge et al., 1993, και Li and Yu, 2005) και καύσης βιομάζας 

(Graham et al., 2002), ενώ ανιχνεύθηκαν και στα καυσαέρια των τροχοφόρων 

(Kawamura and Kaplan, 1987). Στην παρούσα εργασία εμφανίζουν τάση 

μείωσης της συγκέντρωσής τους καθώς αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα, 

όπως και τα αντίστοιχα κ-δικαρβοξυλικά οξέα. Από την κατηγορία αυτή πολύ 

καλή συσχέτιση με την καύση βιομάζας δίνουν το 2-μέθυλο-γλουταρικό (r 

0,83) και το ακόρεστο και διακλαδισμένο 2-μεθυλο-2-βουτενοδιοϊκό οξύ (r 

0,84), ενώ λιγότερο καλή το ισομερές του 3-μέθυλο-γλουταρικό (r 0,66) και τo 

ακόρεστο δικαρβοξυλικό αιθυλιδενο-μαλονικό οξύ (r 0,71). Οι ουσίες αυτές 

φαίνεται να προέρχονται από καύση βιομάζας αλλά και από άλλες πηγές 

όπως τα τροχοφόρα (Kawamura and Kaplan, 1987).  

Αντιθέτως στα δείγματα του 2008 δεν διακρίνεται κάποια τάση στα 

διακλαδισμένα ούτε στα ακόρεστα δικαρβοξυλικά οξέα σε σχέση με την 

προέλευση των σωματιδίων (βλ. Πίνακα 4.8). 

 

Υδρόξυ- και όξο-δικαρβοξυλικά οξέα 

 

 Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται τα οξυγονωμένα δικαρβοξυλικά 

οξέα που ταυτοποιήθηκαν και προσδιορίστηκαν ποσοτικά. Κάποια από αυτά 

είναι διακλαδισμένα. Στους Πίνακες 4.9 είναι οι ονοματολογίες και οι 

συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα. 
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Πίνακας 4.9,i  Eνώσεις των υδροξυδικαρβοξυλικών οξέων και των οξοδικαρβοξυλικών 
οξέων, με τις συντομογραφίες τους, που αναλύθηκαν ποσοτικά.  

ΥΔΡΟΞΥ-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (υΔΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 

*υδροξυπροπανοδιοΪκό οξύ υΔΟ1 

2-υδροξυ-2-μεθυλοπροπανοδιοΪκό οξύ υΔΟ2 

μεθοξυβουτανοδιοΪκό οξύ υΔΟ3 

υδροξυβουτανοδιοΪκό οξύ (μαλικό οξύ) υΔΟ4 

2-υδροξυ-3-μεθυλοπεντανοδιοΪκό οξύ υΔΟ5 

*2,3διυδροξυβουτανοδιοΪκό οξύ (ταρταρικό οξύ) υΔΟ6 

ΟΞΟ-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (οΔΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 

οξοβουτανοδιοΪκό οξύ οΔΟ1 

2-οξοπεντανοδιοΪκό οξύ οΔΟ2 

2-οξοεξανοδιοΪκό οξύ οΔΟ3 

4-οξοεπτανοδιοΪκό οξύ (κετοπιμελικό οξύ) οΔΟ4 

4-οξοοκτανοδιοΪκό οξύ οΔΟ5 

4-οξοεντεκανοδιοΪκό οξύ οΔΟ6 

2-ακετυλο-πεντανοδιοΪκό οξύ οΔΟ7 

 

*ουσίες που ανιχνεύονται στο GC-MS στην μορφή μεθυλ-αιθέρα πιθανώς λόγω μεθυλίωσης της 
υδρόξυ ομάδας από το διαζωμεθάνιο, οπότε οι τιμές που δίνονται αντιστοιχούν στα υδρόξυ 
δικαβροξυλικά οξέα. Το 2,3 διυδροξυ- βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ ανιχνεύεται σαν 
2υδρόξυ3μεθόξυ- βουτανοδικαρβοξυλικός διμεθυλεστέρας. 
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Πίνακας 4.9,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των υδροξυδικαρβοξυλικών οξέων (υΔΟ) και των κετοδικαρβοξυλικών οξέων (οΔΟ) των δειγμάτων του 
2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος τους (για την πλήρη ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών 
βλέπε πίνακα 5δ,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την ανάλυση με GC-MS. 

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 

υΔΟ1 4,47 0,49 14,04 0,89 2,19 10,33 11,13 0,75 1,11 0,03 1,23 2,08 0,05 0,25 0,42 3,30 0,00 2,32 0,72 0,47 0,88 

υΔΟ2 6,09 8,45 7,26 7,83 5,13 7,20 5,13 6,62 9,87 9,64 10,01 7,49 4,31 5,63 6,63 7,15 0,00 7,93 3,53 3,89 3,84 

υΔΟ3 22,27 12,71 22,00 8,89 7,42 21,45 22,28 9,01 6,78 14,02 14,60 17,91 7,19 5,90 6,97 13,29 0,16 14,54 4,60 5,53 6,21 

υΔΟ4 11,66 3,15 23,39 6,94 12,39 27,90 21,27 11,11 11,33 10,79 20,59 2,28 0,04 6,53 7,84 11,81 0,00 12,45 6,85 6,76 6,52 

υΔΟ5 1,96 2,33 3,38 3,07 2,90 3,05 3,17 2,33 4,27 5,98 5,90 2,72 4,88 2,68 2,59 3,41 0,51 2,43 1,56 1,84 1,59 

υΔΟ6 1,23 0,01 3,63 0,26 1,61 4,49 4,48 1,83 0,73 0,87 3,05 0,15 0,02 0,29 0,29 1,53 0,00 1,00 0,61 0,16 0,44 

οΔΟ1 0,48 1,43 1,35 1,84 0,60 3,62 1,32 2,75 2,03 1,62 2,20 1,90 1,30 1,35 0,71 1,63 0,00 0,53 0,21 0,85 0,40 

οΔΟ2 1,51 3,02 1,92 2,86 2,19 5,47 3,51 4,05 4,51 5,66 3,68 2,92 1,18 1,59 1,18 3,02 0,05 0,02 1,70 1,24 0,75 

οΔΟ3 0,00 0,29 0,00 0,20 0,14 0,27 0,13 0,36 0,14 0,42 0,24 0,26 0,14 0,12 0,05 0,18 0,00 0,11 0,09 0,10 0,08 

οΔΟ4 8,69 6,43 8,55 9,22 9,28 9,61 7,97 7,81 10,11 8,76 9,08 6,83 8,28 8,76 7,25 8,44 2,51 4,64 4,98 4,30 4,10 

οΔΟ5 5,52 3,82 6,71 6,20 4,61 5,52 5,60 6,98 6,99 5,34 5,47 3,82 4,68 4,72 4,44 5,36 1,54 2,53 3,06 2,30 2,36 

οΔΟ6 1,28 0,62 1,33 1,06 1,04 0,97 0,93 1,51 2,07 1,72 1,20 0,85 0,91 0,83 0,78 1,14 0,36 0,47 0,31 0,27 0,35 

οΔΟ7 5,32 6,35 7,32 9,10 6,90 6,13 7,73 8,80 13,01 7,04 4,98 4,30 4,74 6,29 4,27 6,82 1,73 3,56 2,98 3,38 2,91 
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 Τα μικρά υδροξυδικαρβοξυλικά οξέα διαθέτουν όξινα υδρογόνα, εκτός 

από την καρβοξυλομάδα, στο υδροξύλιο γιατί οι δυο καρβοξυλομάδες έλκουν 

τα ηλεκτρόνια του οξυγόνου του υδροξυλίου με αποτέλεσμα το υδρογόνο να 

αποδεσμεύεται σχετικά εύκολα. Συγκεκριμένα το υδρόξυ μαλονικό ανιχνεύεται 

στη τεχνική GC-MS μόνο σαν μεθοξυαιθέρας, το υδροξυσουξινικό και στην 

υδρόξυ- και στην μεθόξυ- μορφή και το 2,3-διϋδροξυσουξινικό σαν μόνο 

μεθόξυ- αιθέρας. Οι ουσίες αυτές έχουν ανιχνευθεί στην ατμόσφαιρα στην 

μεθόξυ- μορφή τους (Kubatova et al., 2000, και Εdney et al., 2003), οπότε 

υπάρχει η αβεβαιότητα για το αν είναι μεθυλιωμένες στην ατμόσφαιρα ή 

μεθυλιώνονται κατά την αναλυτική διαδικασία.  

Το υδροξυμαλονικό οξύ δεν ανιχνεύεται συνήθως σε αιωρούμενα 

σωματίδια της ατμόσφαιρας. Στα δείγματα της μελέτης αυτής την υψηλότερη 

συγκέντρωση είχε το μεθοξυσουξινικό οξύ με 13,29 ng/m3 και αμέσως μετά το 

υδροξυσουξινικό οξύ (μαλικό) με 11,81 ng/m3 και το 2-υδρόξυ-2-

μεθυλυσουξινικό οξύ με 3,84 ng/m3. Το μαλικό οξύ έχει μελετηθεί εκτενώς και 

έχει εντοπιστεί σε θαλάσσιες περιοχές (Wang et al., 2006), στην Αρκτική 

(Kawamura et al., 1996), σε αστικές περιοχές (Kawamura and Ikushima, 
1993, Ion et al., 2005, Rogge et al., 2009, και Huang et al., 2005), σε 

αγροτικές και δασικές περιοχές (Carvalho et al., 2003) και σε σωματίδια από 

καύση βιομάζας (Pio et al., 2008). Το μαλικό οξύ θεωρείται σαν πιθανό 

ενδιάμεσο παραγωγή μαλονικού από την φωτο-οξείδωση του σουξινικού 

(Kawamura and Ikushima, 1993, και Kawamura et al., 1996), αλλά εν μέρει 

ίσως παράγεται και από πρωτογενείς βιογενείς πηγές κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού (Huang et al., 2005). Τέλος ο Ion και συνεργάτες (2005) θεωρούν 

ότι το μαλικό πιθανώς προκύπτει δευτερογενώς από οξείδωση ακόρεστων 

λιπαρών οξέων και προτείνουν με επιφύλαξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν δείκτης σε παγκόσμια κλίμακα δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων.  

 Το 2-υδρόξυ-2-μεθυλοσουξινικό οξύ έχει ανιχνευθεί σε ημι-αγροτική 

περιοχή (Edney et al., 2003) και το 2,3-διυδροξυσουξινικό (ταρταρικό) σε 

αγροτική και δασική περιοχή (Carvalho et al., 2003) και σε περιοχές με 

πυρκαγιές δασών (Pio et al., 2008). 
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 Στην παρούσα εργασία δεν δείχνουν καμία συσχέτιση με την ένταση 

των πυρκαγιών αφού οι συντελεστές r είναι γύρω στο μηδέν. 

Από την άλλη όλα τα μέλη των υδροξυδικαρβοξυλικών οξέων που 

ανιχνεύθηκαν στα δείγματα του 2008 έχουν το καθένα αρκετά υψηλότερη 

συγκέντρωση στο δείγμα #9 με την μεγαλύτερη επίδραση από την θάλασσα 

(Πίνακας 4.9). Το σύνολο των υδρόξυ-δικαρβοξυλικών ήταν 41 ng/m3 στο 

δείγμα #9, 0,7 ng/m3 στο #8, 18 ng/m3 στο #10 και 19 ng/m3 στο #11. 

Επιπλέον καμία από τις ενώσεις αυτές δεν έδειξε συσχέτιση με τις φωτιές στα 

δείγματα του 2007, οπότε βασική πηγή τους πρέπει να είναι η θάλασσα. 

 Τις υψηλότερες συγκεντρώσεις από την κατηγορία των 

οξοδικαρβοξυλικών οξέων είχαν το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ, το 4-

οξοοκτανοδιοϊκό οξύ και το 3-ακέτυλοπεντανοδιοϊκό οξύ με  8,44, 5,36 και 

6,82 ng/m3 αντιστοίχως . Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν αρκετά με άλλες 

μελέτες (Römpp et al., 2006), που αναφέρουν τον προσδιορισμό 

οξοδικαρβοξυλικών οξέων στην περιοχή της Φινοκαλιάς το καλοκαίρι του 

2001. Τις υψηλότερες συγκεντρώσεις είχε το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ. Οι 

συγκεντρώσεις των οξοδικαρβοξυλικών οξέων μειώνονται καθώς η ανθρακική 

αλυσίδα αυξάνονεται, ενώ μικρότερα μέλη δεν ανιχνεύθηκαν. Η ύπαρξη των 

οξοδικαρβοξυλικών οξέων αποδόθηκε σε αντιδράσεις των αντίστοιχων 

δικαρβοξυλικών οξέων με ρίζες υδροξυλίου. Η μη ύπαρξη 3-

οξοδικαρβοξυλικών οξέων στα δείγματά μας, τα οποία όμως έχουν ανιχνευθεί 

σε πειράματα στο εργαστήριο, αποδίδεται στην γρήγορη αποκαρβοξυλίωση 

τους. Στον ίδιο λόγο αποδόθηκε και η έλλειψη μελών με 5 ή 6 άτομα άνθρακα. 

Οι Sakagutsi και Kawamura (1994) ανίχνευσαν το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ σε 

δείγματα θαλάσσια προέλευσης και σαν πιθανό μηχανισμό παραγωγής τους 

προτείνουν την φωτοχημική οξείδωση αντίστοιχων μονοκαρβοξυλικών οξέων 

με την κέτο ομάδα στην θέση 4. Από την άλλη η Kubatova και συνεργάτες 

(2000) μέτρησαν το 2-ακέτυλοπεντανοδιοϊκό οξύ στα δάση σε συγκεντρώσεις 

πολύ κοντά σε αυτές την παρούσας εργασίας (4,7 και 3,9 ng/m3).  

 Στην παρούσα εργασία πολύ καλή συσχέτιση με τις φωτιές 

παρουσίασε το 2-ακέτυλο-πεντανοδιοϊκό οξύ (r 0,86) και αμέσως μετά το 4-

οξοεντεκανοδιοϊκό οξύ (r 0,75). Οι υπόλοιπες ενώσεις έχουν παρουσίασαν 
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r<0,57 και φαίνεται να μην συσχετίζονται με την καύση βιομάζας μέσω 

πυρκαγιών. 

Στα κετοδικαρβοξυλικά οξέα των τεσσάρων δειγμάτων του 2008 δεν 

υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των συγκεντρώσεων των μελών στα 

θαλάσσια και χερσαία δείγματα, οπότε η συνεισφορά πρέπει να είναι κοινή και 

από τις δύο πηγές. Το δείγμα #8 με προέλευση από τον νότο έχει πάλι 

ελάχιστες συγκεντρώσεις (βλ. Πίνακα 4.9) . 

 

Πολυκαρβοξυλικά οξέα  

  

Από την κατηγορία των πολυκαρβοξυλικών οξέων προσδιορίστηκαν 

ποιοτικά και ποσοτικά 8 τρικαρβοξυλικά οξέα και 1 τετρακαρβοξυλικό οξύ. Οι 

ενώσεις και οι συγκεντρώσεις τους βρίσκονται στους Πίνακες 4.10. 

 

Πίνακας 4.10,i  Ενώσεις των πολυκαρβοξυλικών οξέων, με τις συντομογραφίες τους, 
που αναλύθηκαν ποσοτικά. 

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΠΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 

2-καρβοξυλο-βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ ΠΟ1 

3-καρβοξυλο-πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ (τρικαρβαλλυλικό οξύ) ΠΟ2 

3-καρβοξυλο-εξανοδικαρβοξυλικό οξύ ΠΟ3 

3-καρβοξυλο-3υδρόξυ-πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ (κιτρικό οξύ) ΠΟ4 

3-καρβοξυλο-3μεθόξυ-πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ  ΠΟ5 

3-καρβοξυλο-2-πεντενοδικαρβοξυλικό οξύ ΠΟ6 

1,1,2,2αιθανοτετρακαρβοξυλικό οξύ ΠΟ7 

cis-7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκό οξύ ΠΟ8 

trans-7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκό οξύ ΠΟ9 
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Πίνακας 4.10,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των πολυκαρβοξυλικών οξέων (ΠΟ) των δειγμάτων του 2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο 
μέσος όρος τους (για την πλήρη ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών βλέπε Πίνακα 5ε,i ). Όλες οι τιμές προέρχονται 
από την ανάλυση με GC-MS. 

 

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 

ΠΟ1 8,00 9,20 14,30 11,73 10,29 22,57 20,12 22,58 11,13 26,27 13,80 8,18 5,96 9,47 13,05 13,78 0,11 5,65 3,53 5,94 3,81 

ΠΟ2 1,74 1,71 1,42 2,44 3,57 3,58 2,94 3,36 3,46 4,10 2,78 2,15 1,67 2,19 1,80 2,59 0,41 3,08 1,35 1,09 1,48 

ΠΟ3 1,54 1,37 2,60 2,18 2,23 2,00 2,84 2,65 2,05 2,81 2,09 1,53 1,36 1,17 1,17 1,97 0,30 1,12 0,60 0,76 0,69 

ΠΟ4 0,77 0,67 2,06 0,71 0,48 2,13 1,93 1,73 1,79 1,88 1,42 0,61 0,00 0,43 0,77 1,16 0,00 1,14 0,56 0,71 0,60 

ΠΟ5 0,60 0,20 1,00 0,12 0,07 0,40 0,72 0,20 0,68 0,36 0,22 0,22 0,12 0,02 0,12 0,34 0,01 0,52 0,08 0,09 0,18 

ΠΟ6 0,66 0,72 1,21 0,72 0,74 2,21 1,91 1,78 1,81 2,52 1,32 0,87 0,50 0,68 1,20 1,26 0,01 0,43 0,21 0,38 0,26 

ΠΟ7 0,43 0,52 1,81 0,78 0,40 1,80 2,00 0,83 0,49 1,82 1,04 0,44 0,27 0,58 0,97 0,95 0,00 0,84 0,49 0,65 0,50 

ΠΟ8 0,81 0,61 1,32 1,31 0,64 0,49 1,42 1,77 1,14 0,55 0,47 0,31 0,47 0,62 0,73 0,84 0,10 0,16 0,41 0,44 0,28 

ΠΟ9 1,62 1,21 1,47 2,19 1,97 1,91 2,82 1,96 4,27 2,32 1,46 1,11 1,55 2,04 1,51 1,96 0,58 0,45 0,91 0,76 0,67 
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Από τα πολυκαρβοξυλικά οξέα, αρκετά μεγάλη συγκέντρωση εμφανίζει 

το 2-καρβοξυλο-βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ με μέσο όρο συγκέντρωσης στα 

δείγματα του 2007 τα 13,78 ng/m3, ενώ το μοναδικό που συσχετίζεται με τις 

φωτιές και μάλιστα πολύ ισχυρά με r 0,91 είναι το trans-7-καρβομεθόξυ-2-

οκτενοϊκό οξύ, ενώ το cis ισόμερες του δεν έχει συσχέτιση. Πιθανώς το trans 

ισομερές προέρχεται από το φθαλικό, γεγονός το οποίο δεν έχει εντοπιστεί 

βιβλιογραφικά . Επιπλέον το προπανοτρικαρβοξυλικό (τρικαρβαλλυλικό οξύ), 

αν και έχει ανιχνευθεί σε δείγματα σωματιδίων καπνού (Edney et al., 2003, και 

Graham et al., 2002), δεν εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με τις πυρκαγιές. 

Στα δείγματα του 2008 ως προς τα πολυκαρβοξυλικά οξέα (πλην του  

cis- και trans- 7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκού οξέος) μια μικρή αύξηση 

παρατηρείται στο δείγμα #9 από την θάλασσα, ενώ πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις έχει το δείγμα #8 που προέρχεται από νότιους ανέμους (βλ. 

Πίνακα 4.10). Από την άλλη το trans και ειδικά το cis  7-καρβόξυλο-2-

οκτενοδιοϊκό οξύ (0,91 ng/m3  και 0,76 ng/m3 για τα #10 και #11 σε σχέση με 

τα 0,58 ng/m3 και 0,45 ng/m3 για τα #08 και #09 αντίστοιχα) δείχνει σημαντική 

αύξηση όσο αυξάνεται η χερσαία επίδραση. Έτσι το cis ισομερές ίσως 

προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από αστικούς ρύπους και κυρίως από καύση 

ορυκτών καυσίμων, αφού δεν βρέθηκε συσχέτιση του cis ισομερούς με τις 

φωτιές στα δείγματα του 2007 (εν αντιθέσει με το trans ισομερές το οποίο 

έδειξε ισχυρή συσχέτιση). Συνολικά τα πολυκαρβοξυλικά του 2007 είναι 

αρκετά πιο αυξημένα σε σχέση με αυτά του 2008, σχεδόν τριπλάσιας 

συγκέντρωσης (βλ. Πίνακα 4.10). 

 

Αρωματικά Οξέα 

 

 Στην παράγραφο αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα από τον ποιοτικό 

και ποσοτικό προσδιορισμό ενώσεων με αρωματικό δακτύλιο. Στους Πίνακες 

4.11 περιλαμβάνονται οι τιμές των συγκεντρώσεων της κάθε ένωσης που 

ανιχνεύθηκε. 
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Πίνακας 4.11,i  Όλες οι μεμονωμένες ουσίες που αναλύθηκαν ποσοτικά από την 
κατηγορία ενώσεων των αρωματικών οξέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ουσίες οι οποίες ανιχνεύονται στο GC-MS στην μορφή μεθυλ-αιθέρα πιθανώς λόγω μεθυλίωσης 
της υδρόξυ-ομάδας από το διαζωμεθάνιο. Συγκεκριμένα το 4υδρόξυ- βενζοϊκό οξύ ανιχνεύεται 
σαν 4μεθόξυβενζοικός μεθυλεστέρας, το 4υδρόξυ- 3μεθόξυ- βενζοϊκό οξύ (βανυλλικό) σαν 
3,4διμεθόξυ βενζοϊκός μεθυλεστέρας και το 4υδρόξυ- 3,5διμεθόξυ- βενζοϊκό οξύ (συριγγικό) σαν 
3,4,5τριμεθόξυ βενζοϊκός μεθυλεστέρας. 

**η ουσία 4-μεθόξυ-καρβονυλο-μεθοξυ-βενζοϊκό οξύ είναι γραμμένη με ερωτηματικό γιατί 
υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα για το αν το φάσμα μάζας της συγκεκριμένης κορυφής του 
χρωματογραφήματος του GC-MS είναι πράγματι της ένωσης αυτής την οποία προτείνει η 
βιβλιοθήκη (ταύτιση ή «match”  69%). Η ουσία αυτή θεωρήθηκε σημαντική και συμπεριλήφθηκε 
στην διατριβή αυτή ακόμα και με την αβεβαιότητα που παρουσιάζει, γιατί όπως θα φανεί 
παρακάτω σχετίζεται με τα επεισόδια φωτιάς. Αν και το φάσμα μάζας της ουσίας αυτής 
μελετήθηκε με προσοχή δεν μπόρεσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ακριβή δομή της. 
Πάντως η αρωματική αυτή ένωση πρέπει έχει δομή αρκετά κοντινή με αυτήν του 4-μεθόξυ-
καρβονυλο-μεθοξυ-βενζοϊκού οξέος. 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΞΕΑ (ΑΡΟ) 

Μέλος Συντομογραφία 

βενζοϊκό οξύ ΑΡΟ1 

4-υδρόξυβενζοϊκό οξύ* ΑΡΟ2 

4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (βανιλλικό οξύ)* ΑΡΟ3 

4-υδρόξυ-3,5-διμεθόξυβενζοϊκό οξύ (συρινγκικό οξύ)* ΑΡΟ4 

όρθο-φθαλικό οξύ ΑΡΟ5 

πάρα-φθαλικό οξύ ΑΡΟ6 

μέτα-φθαλικό οξύ ΑΡΟ7 

βένζο-1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ ΑΡΟ8 

βένζο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ ΑΡΟ9 

βένζο-1,2,4,5-τετρακαρβοξυλικό οξύ ΑΡΟ10 

βένζο-1,2,3,5-τετρακαρβοξυλικό οξύ ΑΡΟ11 

4-μεθύλ-φθαλικό οξύ ΑΡΟ12 

4,5-διμεθύλ-φθαλικό οξύ ΑΡΟ13 

μονοαιθυλεστέρας του μέτα-φθαλικού οξέος ΑΡΟ14 

4-μεθόξυ-καρβονυλο-μεθοξυ-βενζοϊκό οξύ(;)** ΑΡΟ15 
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Πίνακας 4.11,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 των δειγμάτων του 2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος τους (για την πλήρη 
ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών βλέπε πίνακα 5στ,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την ανάλυση με GC-MS. 

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 

ΑΡΟ1 0,53 0,51 0,47 0,99 1,22 1,31 0,73 1,93 3,76 0,84 0,50 0,85 1,66 1,20 0,60 1,14 0,58 1,00 0,66 0,63 0,72 

ΑΡΟ2 0,77 0,64 0,89 1,11 1,12 1,19 1,19 1,46 3,77 1,40 0,50 0,58 0,89 1,10 0,60 1,15 0,26 0,42 0,55 0,44 0,42 

ΑΡΟ3 1,01 0,11 1,16 0,71 2,06 1,32 0,73 2,02 2,35 1,99 1,35 0,57 0,83 1,91 1,05 1,28 0,58 0,05 1,25 0,46 0,59 

ΑΡΟ4 0,06 0,00 0,28 0,01 0,19 0,12 0,12 0,27 0,81 0,16 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,14 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

ΑΡΟ5 2,52 2,16 3,32 3,51 3,38 3,41 2,90 3,39 7,49 3,28 2,56 2,05 2,67 2,97 1,87 3,16 1,14 1,07 1,72 1,16 1,27 

ΑΡΟ6 4,19 2,34 3,78 4,92 22,10 4,73 5,66 5,60 48,99 9,58 6,06 5,51 5,80 4,98 3,94 9,21 1,03 1,42 2,34 2,54 1,83 

ΑΡΟ7 0,87 0,44 0,62 0,75 1,26 1,00 0,96 0,99 3,10 1,29 0,76 0,55 0,73 0,84 0,69 0,99 0,28 0,38 0,40 0,25 0,33 

ΑΡΟ8 3,62 2,80 3,61 5,62 4,84 4,54 7,55 5,98 6,73 4,65 4,53 2,92 3,24 4,86 4,35 4,66 0,82 2,01 2,46 2,05 1,83 

ΑΡΟ9 2,98 2,42 3,24 4,27 4,10 4,41 6,22 4,49 5,82 4,89 4,36 2,73 3,52 4,72 4,22 4,16 0,93 1,68 2,29 1,71 1,65 

ΑΡΟ10 0,16 0,15 0,12 0,27 0,33 0,19 0,32 0,19 0,39 0,26 0,29 0,16 0,19 0,24 0,29 0,24 0,08 0,12 0,11 0,09 0,10 

ΑΡΟ11 0,53 0,29 0,05 0,22 0,67 0,42 0,96 0,67 0,63 0,56 0,94 0,27 0,44 0,61 0,66 0,53 0,07 0,21 0,30 0,24 0,20 

ΑΡΟ12 0,83 0,71 0,78 1,34 1,06 1,01 0,95 1,11 2,23 0,98 0,51 0,41 0,95 0,65 0,72 0,95 0,48 0,67 0,76 0,33 0,56 

ΑΡΟ13 0,04 0,06 0,09 0,12 0,10 0,12 0,06 0,08 0,28 0,11 0,06 0,06 0,10 0,09 0,10 0,10 0,04 0,00 0,04 0,03 0,03 

ΑΡΟ14 0,24 0,04 0,06 0,01 2,10 0,25 0,04 0,03 5,28 1,20 0,17 0,29 0,30 0,25 0,08 0,69 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 

ΑΡΟ15 1,64 1,22 1,49 2,22 2,00 1,94 2,85 1,98 4,32 2,35 1,47 1,12 1,57 2,07 1,53 1,99 0,59 0,46 0,92 0,77 0,68 
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 Στην Εικόνα 4.19 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των αρωματικών 

ενώσεων των δειγμάτων του 2007. Η ένωση με την μεγαλύτερη συγκέντρωση 

από τις αρωματικές είναι το πάρα-φθαλικό οξύ (1,4-φθαλικό ή τερεφθαλικό) με 

9,21 ng/m3. ακολουθούν το 1,2,3- βενζοτρικαρβοξυλικό με 4,66 ng/m3, το 

1,2,4-βενζοτρικαρβοξυλικό με 4,16 ng/m3 και με 3,16 ng/m3  το όρθο-φθαλικό. 

Η τόσο μεγάλη συγκέντρωση του πάρα-φθαλικού οξέος σε σχέση με το όρθο- 

ισομερές είναι μη αναμενόμενη (Fu et al., 2009). Ειδικά στο δείγμα #31 η τιμή 

του τερεφθαλικού εκτινάσσεται σε συγκέντρωση 6,5 φορές υψηλότερη από 

του φθαλικού. Υψηλές συγκεντρώσεις τερεφθαλικού σε σχέση με όρθο-

φθαλικό βρέθηκαν και σε άλλη πρόσφατη εργασία (Fu et al., 2009) και 

αποδίδονται στην καύση πλαστικών. Το τερεφθαλικό χρησιμοποιείται για 

κατασκευή πολυμερών. Από την αποδόμηση της λιγνίνης παράγονται μικρά 

αρωματικά μόρια, ανάμεσα με αυτά και το ξυλόλιο και κυρίως το μέτα- 

ισομερές του. Ο ισομερισμός στο παρα- ισομερές γίνεται τεχνητά για 

εμπορικούς λόγους, ώστε να παραχθεί στη συνέχεια το πάρα-φθαλικό οξύ για 

την δημιουργία πολυεστέρων (Holladay et al., 2007). Επιπλέον παράγωγο 

του τερεφθαλικού πρέπει να είναι ο αντίστοιχος μονοαιθυλεστέρας. 

Από την άλλη η ένωση ανυδροαβιετικό οξύ (dehydroabietic acid) που 

θεωρείται μοριακός δείκτης καύσης βιομάζας και προκύπτει από αφυδάτωση 

ρυτινών δεν ανιχνεύθηκε σε σημαντικές ποσότητες στα δείγματα της εργασίας 

αυτής, αν και παραγοντοποιείται από το διαζωμεθάνιο, αφού έχει μια μόνο 

οξυγονούχα ομάδα, ένα καρβοξύλιο. Εμφάνισε μέγιστο συγκέντρωσης στο 

δείγμα #31 που είναι αυτό με τα περισσότερα επεισόδια πυρκαγιάς, αλλά οι 

συγκεντρώσεις του ήταν κοντά στο όριο ανίχνευσης και δεν συμπεριλήφθηκαν 

στα αποτελέσματα. Οι τόσο μικρές συγκεντρώσεις της ένωσης αυτής ίσως να 

οφείλονται στην αποδόμησή της κατά την μεταφορά της σε μεγάλη απόσταση 

ή πιθανώς οι φωτιές να μην ήταν κυρίως σε κωνοφόρα δέντρα, η καύση των 

οποίων είναι κύρια πηγή της και ειδικά των πεύκων (Simoneit et al., 1999). 

Μια άλλη κατηγορία αρωματικών ουσιών που αναλύθηκαν ήταν το 

βενζοϊκό οξύ και υδρόξυ- και μεθόξυ- παράγωγά του. Ένα πρόβλημα που 

προκύπτει με την αναλυτική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι ότι το 

διαζωμεθάνιο μεθυλιώνει εκτός από τα καρβοξυλικές και άλλες 
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υδροξυλομάδες που είναι όξινες. Στην προκειμένη περίπτωση ιδιαίτερα όξινο 

είναι το υδροξύλιο στην πάρα θέση του βενζολίου. 
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Αρωματικά οξέα

 

Εικόνα 4.19  Μέσοι όροι συγκεντρώσεων των αρωματικών οξέων. 

  

Έτσι στην παρούσα εργασία έγινε η υπόθεση ότι στα υδρόξυ- 

υποκατεστημένα βενζόλια οι μεθόξυ- ομάδες στην πάρα θέση ως προς το 

καρβοξύλιο βρίσκονται στην υδρόξυ μορφή στα σωματίδια και μεθυλιώνονται 

από το διαζωμεθάνιο, ενώ όλα τα υπόλοιπα θεωρείται ότι βρίσκονται στην 

ατμόσφαιρα σαν μεθόξυ- αιθέρες. Συγκεκριμένα το 3,4-διμεθόξυβενζοϊκό οξύ 

αποδόθηκε στο 4-υδρόξυ-3-μεθόξυβενζοϊκό οξύ (βανιλλικό οξύ) και το 3,4,5-

τριμεθόξυβενζοϊκό οξύ στο 4-υδρόξυ- 3,5-διμεθόξυβενζοϊκό οξύ (συρινγκικό 

οξύ). 

Οι ουσίες αυτές πιθανώς προέρχονται από την πυρόλυση της λιγνίνης 

η οποία είναι ένα βασικό και συστατικό του ξύλου. Δομικά είναι ένα 

βιοπολυμερές με μεγάλη περιεκτικότητα σε αρωματικές ομάδες (Εικόνα 4.20) 

(Sianz-Jimenez and DeLeeuw, 1985, και Simoneit et al ,1993).  
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Εικόνα 4.20  Προτεινόμενη δομή της λιγνίνης (σχήμα από Glazer and Nikaido, 1995). 

 

Η λιγνίνη προέρχεται από τον πολυμερισμό τριών κυρίως αρωματικών 

αλκοολών οι οποίες προκύπτουν σαν προϊόντα αποδόμησης από οξείδωση ή 

πυρόλυση της λιγνίνης. Οι τρεις αυτές μονάδες είναι η κουμάρυλο-, βάνιλλο- 

και συρίγγυλο-. Έτσι προκύπτουν διάφορες κατηγορίες ενώσεων που 

θεωρούνται ενδεικτικές για καύση βιομάζας (Εικόνα 4.21) όπως μια σειρά από 

συνδυασμούς πολυυποκατεστημένων φαινολών (Siaz-Jimenez and 
DeLeeuw, 1985) και οι μεθοξυφαινόλες (Hawthorne et al., 1988) και 

ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ξύλου (Fine et al., 2004). Οι 

προαναφερθείσες ουσίες είναι σχετικά άπολες για να βρεθούν σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις στο υδατοδιαλυτό κλάσμα των σωματιδίων. Στο παρακάτω 

σχήμα φαίνεται η δομή και η ονοματολογία κάποιων χαρακτηριστικών 

υδατοδιαλυτών αρωματικών οξέων που ανιχνεύθηκαν σε σωματίδια από 

πειράματα καύσης ξύλου ή και σε ατμοσφαιρικά σωματίδια από καύση 

βιομάζας. Από αυτές τις ενώσεις στην παρούσα εργασία έχουν ανιχνευθεί το 

παρα-υδρόξυ βενζοϊκό οξύ, το βανιλλικό και το συρινγκικό οξύ. Συγκεκριμένα 

το βανιλλικό οξύ θεωρείται ουσία ενδεικτική από καύση λιγνίνης και το 

συρινγκικό οξύ από καύση λιγνίνης αγγειοσπέρμων. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις του ανυδροαβιετικού οξέος 
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μας οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα ότι κατά την συγκεκριμένη περίοδο 

καίγονταν ξύλα φυλλοβόλων δέντρων ή πλατύφυλλων (hardwoods) παρά 

ξύλα κωνοφόρων (softwoods). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.21 Δομές κάποιων σημαντικών ουσιών που προτείνονται ως μοριακοί 

δείκτες για καύση βιομάζας (Σχήμα από τους Simoneit et al., 1993). 

 

Τα τρία ισομερή του φθαλικού, και τα βενζοτρι- και βενζοτετρα- 

καρβοξυλικά οξέα έχουν ανιχνευθεί σε σωματίδια από αστική ρύπανση 

(Rogge et al., 1993, και Zheng et al., 2002) . Το βενζοϊκό και το 4-

μεθυλφθαλικό εκπέμπονται από τις εξατμίσεις των τροχοφόρων (Kawamura 
and Kaplan, 1987, και Kawamura et al., 1985). Επιπλέον από ανάλυση 

δείγματος εδάφους με περιεκτικότητα χουμικών οξέων ανιχνεύθηκαν κάποια 

αρωματικά οξέα, όπως το όρθο- και μέτα-φθαλικό, το βανιλλικό, και τα 1,2,3- 

και 1,3,5- βενζοτρικαρβοξυλικά οξέα (Gonzalez-Vila et al., 1987). 

Το άθροισμα των επιμέρους αρωματικών ενώσεων του κάθε δείγματος 

εμφανίζει πολύ καλή συσχέτιση με τις φωτιές (r=0,87). Οι ενώσεις 4-

υδροξυβενζοϊκό, το βανιλλικό, το συρινγκικό, το μέτα-φθαλικό και το 4-
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μεθοξυκαρβονυλο-μεθοξυβενζοϊκό(;) οξύ έχουν πολύ ισχυρή συσχέτιση με 

την ένταση των πυρκαγιών (r>0,9). Το 1,3 φθαλικό πιθανώς παράγεται από 

οξείδωση του αντίστοιχου μέτα-ξυλολίου το οποίο, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, είναι ένα από τα κύρια προϊόντα αποδόμησης της λιγνίνης. 

Επίσης υψηλό δείκτη συσχέτισης (r>0,80) παρουσίασαν το όρθο- και πάρα-

φθαλικό και ο μονοαιθυλεστέρας του παρα-φθαλικού, ενώ το βενζοϊκό, τα δυο 

ισομερή του βενζοτρικαρβοξυλικού οξέος και το 4,5-διμεθυλοφθαλικό 

παρουσίασαν συσχετίσεις με  0,67<r<0,73 οπότε πιθανώς να παράγονται και 

από άλλες πηγές. Τέλος τα βενζοτετρακαρβοξυλικά οξέα δεν παρουσίασαν 

συσχέτιση με την ένταση των πυρκαγιών. 

 Στις αρωματικές ενώσεις των δειγμάτων του 2008 εμφανίζεται τάση 

αύξησης της συγκέντρωσης του τερεφθαλικού οξέος όσο πιο χερσαία είναι η 

προέλευση του δείγματος, ενώ κάποια αντίστοιχη τάση δεν παρατηρείται για 

τις υπόλοιπες αρωματικές ενώσεις (Πίνακας 4.11). Οι συγκεντρώσεις του 

τερεφθαλικού ήταν αρκετά υψηλότερες την περίοδο των πυρκαγιών το 2007 

(βλ. για σύγκριση Πίνακα 4.11), οπότε η σημαντικότερη πηγή του 

τερεφθαλικού ενδέχεται να είναι οι πυρκαγιές, ενώ κάποια συνεισφορά έχουν 

και οι αστικοί ρυπαντές. Το σύνολο των αρωματικών ενώσεων που 

υπολογίστηκαν στα δείγματα 2007 είχαν τρεις φορές μεγαλύτερη 

συγκέντρωση από τις αντίστοιχες ενώσεις στα δείγματα του 2008. Συνεπώς η 

καύση βιομάζας είναι πλούσια πηγή αρωματικών ενώσεων στα σωματίδια της 

ατμόσφαιρας. Επιπλέον μονοέθυλ- εστέρας του τερεφθαλικού οξέος και το 

συρινγκικό οξύ βρίσκονται σε μηδενικές σχεδόν συγκεντρώσεις στα δείγματα 

2008 και φαίνεται σαν μοναδική τους πηγή κατά τις περιόδους της 

δειγματοληψίας η καύση βιομάζας. 

 

Διάφορες μεμονωμένες οργανικές ενώσεις και ανόργανα ιόντα. 

 

 Στους Πίνακες 4.12 περιέχονται έξι οργανικές ουσίες οι οποίες δεν 

κατατάσσονται σε κάποια από τις προηγούμενες  κατηγορίες για τα δείγματα 

του 2007 και 2008 και οι συγκεντρώσεις της κάθε μιας, καθώς και των 

τεσσάρων ανόργανων ιόντων που μετρήθηκαν ποσοτικά στους Πίνακες 4.13. 
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 Πίνακας 4.12,i. Διάφορες οργανικές ενώσεις που αναλύθηκαν ποσοτικά οι οποίες 

δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΔΟΕ) 

Μέλος Συντομογραφία 

4-ακετόξυ- επτανοδιοϊκό οξύ ΔΟΕ1 

κ-καρβεθοξυμεθυλιμινο 

μεθυλo πραπονοδιοϊκό οξύ 
ΔΟΕ2 

Πινονικό οξύ ΔΟΕ3 

Πινικό οξύ ΔΟΕ4 

4-υδροξυ-4-μεθύλ- 2-πεντανόνη ΔΟΕ5 

Μεθανοσουλφονικό οξύ** ΔΟΕ6 

 

 

 Πίνακας 4.13,i.  Ανόργανα ιόντα που αναλύθηκαν ποσοτικά. 

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Μέλος Συμβολισμός 

αμμώνιο* ΝΗ4
+ 

ιόν χλωρίου** Cl- 

νιτρικό ιόν** NO3
- 

θειικό ιόν** SO4
2- 
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Πίνακας 4.12,ii  Συγκεντρώσεις σε ng/m3 διαφόρων οργανικών ενώσεων των δειγμάτων του 2007 (#23 -#37) και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος 
όρος τους (για την πλήρη ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών βλέπε πίνακα 5ζ,i). Όλες οι τιμές προέρχονται από την 
ανάλυση με GC-MS. 

 

 

Πίνακας 4.13,ii  Τιμές τεσσάρων ανόργανων ιόντων (αμμωνίου, χλωρίου, νιτρικών και θειικών) σε ng/m3 αέρα των δειγμάτων του 2007 (#23 -#37) 
και του 2008 (#08 - #11) και ο μέσος όρος τους (για την πλήρη ονομασία που αντιστοιχεί στην κάθε συντομογραφία των μελών βλέπε πίνακα 5η,i). 
Oι τιμές του NH4

+ προέρχονται από την ανάλυση με NMR, ενώ των Cl- , NO3
-  και SO4

-2 με IC.  Στο υΜΟ1 δεν υπάρχουν τιμές στα δείγματα #23 του 
2007 και #9 και 10 του 2008, λόγω προβλήματος κατά την αναλυτική διαδικασία του NMR.

Μέλος #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 

ΔΟΕ1 1,25 1,39 2,61 3,28 1,54 1,43 2,82 3,16 2,17 0,96 0,93 0,70 1,24 1,50 1,62 1,77 0,43 0,61 0,86 0,86 0,69 

ΔΟΕ2 0,36 1,71 0,41 1,11 0,54 0,42 0,82 0,97 0,42 1,37 2,34 5,07 1,59 1,19 0,33 1,24 0,00 1,49 0,47 0,10 0,51 

ΔΟΕ3 4,40 4,30 6,24 10,93 6,96 4,65 5,26 9,55 7,18 4,27 1,71 3,34 4,78 9,21 2,81 5,71 3,29 4,53 4,37 2,05 3,56 

ΔΟΕ4 1,38 0,99 1,67 2,04 1,77 1,24 1,49 3,08 3,21 1,56 0,87 0,98 1,67 2,08 1,28 1,69 0,96 1,45 0,95 0,69 1,01 

ΔΟΕ5 10,33 0,51 20,31 35,74 4,67 201,32 82,01 135,13 168,67 42,96 62,59 50,98 7,16 19,32 24,42 57,74 4,50 105,48 58,83 48,78 54,40 

ΔΟΕ6 75,04 50,49 55,21 83,74 45,94 51,45 55,01 44,35 53,73 95,68 128,26 82,75 84,46 79,40 106,27 72,79 86,17 89,33 50,87 55,03 70,35 

Ιόν #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 Μ.Ο. #08 #09 #10 #11 Μ.Ο. 

ΝΗ4
+  - 71,19 228,21 188,29 87,92 109,53 273,58 212,40 340,22 401,47 165,71 67,70 64,89 161,53 290,45 190,22 7,55 - - 112,86 60,20 

Cl- 269,80 147,05 83,67 164,17 92,85 77,62 47,55 125,12 274,72 218,09 37,05 276,95 249,49 68,30 0,00 142,16 1104,93 162,49 11,19 11,72 322,58 

NO3
- 1487,12 1065,09 1081,30 1729,12 887,66 913,49 611,37 923,66 1667,09 2312,96 546,57 1071,51 1894,23 803,33 65,62 1137,34 2239,54 1606,11 614,35 474,55 1233,64 

SO4
-2 5711,90 4418,97 6884,59 11601,67 4335,85 5233,85 9431,71 7869,21 8713,67 11185,63 9098,33 5336,79 5168,62 7148,20 10673,22 7520,81 4045,69 4712,27 5962,15 8933,98 5913,52 
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 Το cis-πινονικό και το πινικό οξύ είναι ενώσεις που παράγονται 

δευτερογενώς από την οξείδωση των τερπενίων τα οποία εκπέμπονται 

κυρίως από τα φυτά (Kavouras et al., 1998, Christoffersen et al., 1998, και Yu 
et al., 1999). Συγκεκριμένα το πινικό οξύ και το cis-πινονικό οξύ προκύπτουν 

από την οξείδωση του β-πινενίου με το όζον. Στα δείγματα του 2007 το 

πινονικό οξύ δεν παρουσίασε συσχέτιση με τις φωτιές (r 0,25), ενώ το πινικό 

δείχνει μια μεγαλύτερη συσχέτιση (r 0,67). Επίσης η μεταξύ τους συσχέτιση 

είναι αρκετά σημαντική όπως αναμένεται (r 0,75). Το πινικό οξύ έχει 

μεγαλύτερο βαθμό οξείδωσης από το πινονικό (έχει δυο καρβόξυλο ομάδες, 

ενώ το πινονικό έχει μια καρβόξυλο και μια καρβόνυλο ομάδα) και ίσως να 

προέρχεται από κάποια πρόδρομη τερπενοειδή ένωση η οποία οξειδώνεται 

επιπλέον κατά την καύση βιομάζας.  

 Το κ-καρβεθοξυ-μεθυλιμινο-μεθυλυλο-μαλονικό οξύ είναι η μοναδική 

αζωτούχα οργανική ένωση που περιλήφθηκε στην εργασία αυτή και θα 

μπορούσε να προέρχεται από αντίδραση του μέθυλομαλονικού οξέος με την 

γλυκίνη, αν και δεν εχει πιστοποιηθεί βιβλιογραφικά κάποια τέτοια αντίδραση 

και δεν δείχνει συσχέτιση με την ένταση των πυρκαγιών. Επίσης ανιχνεύθηκε 

το 4-ακετόξυεπτανοδιοϊκό οξύ που θα μπορούσε να προέρχεται από 

αντίδραση του 4-οξοπιμελικού οξέος με το οξικό οξύ (ούτε για αυτή την 

αντίδραση εντοπίστηκε καποια βιβλιογραφική αναφορά.), το οποίο επίσης δεν 

δείχνει συσχέτιση με τις πυρκαγιές, αλλά και με το 4-οξο πιμελικό οξύ (r 0,34 

και 0,16 αντιστοίχως). Το μεθανοσουλφονικό οξύ επίσης έχει δείκτη 

συσχέτισης r κοντά στο μηδέν και είναι αναμενόμενο, αφού παράγεται 

δευτερογενώς από την οξείδωση του αέριου διμέθυλοσουλφιδίου (DMS) το 

οποίο εκλύεται από το θαλασσινό νερό (Bardouki et al., 2003). Η 

συγκέντρωσή του είναι 72,79 ng/m3 και είναι σχετικά υψηλή σε σχέση με 

άλλες εργασίες (Saltzman et al., 1986, και Bardouki et al., 2003). 

 Η 4-υδροξυ-4-μεθύλ-2-πεντανόνη βρέθηκε σε πολύ μεγάλη 

συγκέντρωση 57,74 ng/m3  στα δείγματα του 2007 και η συσχέτιση της με την 

ένταση των πυρκαγιών παρουσίασε ένα δείκτη r 0,53. Έτσι η καύση βιομάζας 

δεν πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά στην συγκέντρωσή της στα σωματίδια 

που αναλύθηκαν. Γενικά προκύπτει από την φωτοχημική οξείδωση των 

υδρογονανθράκων βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης από νιτρικές 
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ρίζες, ρίζες υδροξυλίου και όζον (Chen and Huang, 2006). Σε πειράματα 

θαλάμων οι Atkinson και Aschmann (1995), ανίχνευσαν την 4-υδροξυ-4-

μεθύλ-2-πεντανόνη στην αέρια φάση από αντιδράσεις από διακλαδισμένες 

αλκοόλες με ρίζες υδροξυλίου παρουσία ΝΟx ενώ ο Bethel και συνεργάτες  

(2000) την ανίχνευσαν στην αέρια φάση από την αντίδραση της  2-μεθυλ-2,4-

πεντανοδιόλης με ρίζες υδροξυλίου.  

Στα δείγματα του 2008 το πινικό, το πινονικό και το 4-

ακετοξυεπτανοδιοϊκό οξύ δεν παρουσιάζουν κάποια τάση σε σχέση με 

θαλάσσιες ή χερσαίες πηγές (βλ. Πίνακα 4.12) . Το κ-καρβεθοξυμεθυλιμινο-

μεθυλυλο-μαλονικό οξύ, η 4-υδροξυ-4-μεθύλ-2-πεντανόνη και το 

μεθανοσουλφονικό οξύ  εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις στο δείγμα #9 

(89,33 ng/m3) θαλάσσιας προέλευσης (βλ. Πίνακα 4.12). Ειδικά η 4-υδροξυ-

4μεθύλ-2-πεντανόνη έχει την τριπλάσια συγκέντρωση στο δείγμα #9 (105,48 

ng/m3) σε σχέση με τα δείγματα χερσαίας προέλευσης, οπότε πιθανώς να 

παράγεται με επίδραση της θάλασσας (βλ. Πίνακα 4.12). Τέλος το 

μεθανοσουλφνικό δείχνει επίσης θαλάσσια προέλευση αφού έχει αυξημένα 

επίπεδα στα δείγματα #8 και #9 (βλ. Πίνακα  4.12). 

 Όσον αφορά τα ανόργανα ιόντα τα θειϊκά ιόντα αναφέρθηκε ότι επίσης 

παράγονται κατά την καύση βιομάζας (Gao et al., 2003) αλλά γενικά η 

συνεισφορά τους στις συγκεντρώσεις των σωματιδίων χρήζει περαιτέρω 

διαλεύκανσης (Pio et al., 2008). Επιπλέον και τα νιτρικά, τα χλωριούχα ιόντα 

και το αμμώνιο φαίνεται επίσης να εκλύονται κατά την καύση ξύλου (Fine et 
al., 2004). Πάντως τα θειϊκά ιόντα, το αμμώνιο και τα νιτρικά ιόντα εμφανίζουν 

σημαντική αύξηση σε ρυπασμένες και αγροτικές περιοχές σε σχέση με 

περιοχές υποβάθρου (Zappoli et al., 1999). Από τις ανόργανες ουσίες της 

παρούσας μελέτης του 2007 μόνο το ΝΗ4
+ δείχνει κάποια συσχέτιση (r 0,62) 

με την ένταση των πυρκαγιών.  

 Από την άλλη στα δείγματα του 2008 τα ιόντα χλωρίου δείχνουν μια 

πολύ μεγάλη αύξηση στο δείγμα #8 (1104,93 ng/m3), ενώ στα χερσαίας 

προέλευσης οι συγκεντρώσεις τους είναι αρκετά μικρότερες (11,19 και 11,72 

ng/m3)  (βλ. Πίνακα 4.13). Τα νιτρικά επίσης έχουν τάση αύξησης στα 

θαλάσσιας προέλευσης δείγματα (1606,11-2239,54 ng/m3) , ενώ αντιθέτως τα 
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θειικά είναι αυξημένα στα δείγματα χερσαίας προέλευσης (5962,15 και 

8933,98 ng/m3)  (βλ. Πίνακα 4.13). Έτσι η θάλασσα φαίνεται να είναι πηγή 

ιόντων χλωρίου και νιτρικών, ενώ τα θειικά προέρχονται κυρίως από 

σωματίδια από αστική ρύπανση. 

 

Ποσοστιαία κατανομή των ενώσεων που αναλύθηκαν 

 

Από τις ευρείες κατηγορίες οργανικών ενώσεων το μεγαλύτερο 

ποσοστό με διαφορά καταλαμβάνουν τα κ-δικαρβοξυλικά οξέα με 2 έως 14 

άτομα άνθρακα (55,4%). Ακολουθούν τα καρβοξυλικά οξέα με 1-13 άτομα 

άνθρακα με ποσοστό 12,3%, το μεθανοσουλφονικό οξύ που από μόνο του 

αντιστοιχεί στο 6,8%, η 4-υδροξυ-4-μεθύλ-2-πεντανόνη 5,4%, τα 

υδροξυδικαρβοξυλικά οξέα με 3,8% τα υδροξυκαρβοξυλικά με 3,3% και τα 

αρωματικά οξέα με 2,8%. Οι υπόλοιπες ενώσεις που αναφέρονται στον 

Πίνακα 4.14 (δικαρβοξυλικά οξέα με όξο ομάδα, οι ενώσεις με τρία ή 

παραπάνω καρβοξύλια, τα καρβοξυλικά οξέα με όξο ομάδα και οι υπόλοιπες 

κατηγορίες) έχουν ποσοστά <2,5%. 

Όσον αφορά μεμονωμένες ουσίες, την κυρίαρχη θέση έχει το οξαλικό 

οξύ με συγκέντρωση κατά μέσο όρο από όλα τα δείγματα 328,19 ng/m3, το 

οποίο από μόνο του καταλαμβάνει το 61,1% των δικαρβοξυλικών οξέων και 

το 35,42% του συνόλου των οργανικών που μετρήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. Το μαλονικό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε συγκέντρωση ουσία με 

129,53 ng/m3 και αμέσως μετά είναι το μεθανοσουλφονικό οξύ με 72,27 

ng/m3, το σουξινικό οξύ με 53,84 ng/m3, το μυρμηκικό οξύ με 49,78 ng/m3, το 

οξικό οξύ με 39,96 ng/m3, το προπανοϊκό οξύ 18,78 ng/m3, το γλυκολικό οξύ 

με 14,39 ng/m3 και ακολουθούν το υδρόξυ-σουξινικό, το 

αιθανοτρικαρβοξυλικό, το γλουταρικό, το 3-ακετοξυ-3-υδρόξυ προπανοϊκό και 

το πυρουβικό οξύ με συγκεντρώσεις 9-12 ng/m3. 
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Πίνακας 4.14  Ποσοστιαία σύσταση των ουσιών που ποσοτικοποιήθηκαν ανά 

κατηγορίες και μεμονωμένες ενώσεις από των μέσο όρο των δειγμάτων του 2007.  

Κατηγορία Ενώσεων % 

κ-Δικαρβοξυλικά οξέα 55,4 

κ-Καρβοξυλικά οξέα (ΜΟ1-ΜΟ13) 12,3 

Μεθανοσουλφονικό οξύ 6,8 

4-υδροξυ-4-μεθύλ-2-πεντανόνη 5,4 

Yδροξυδικαρβοξυλικά οξέα  3,8 

Yδροξυκαρβοξυλικά οξέα 3,3 

Aρωματικά οξέα 2,8 

Κέτο-δικαρβοξυλικά 2,5 

Πολυκαρβοξυλικά οξέα 2,3 

Όξοκαρβοξυλικά οξέα 2,0 

κ-Λιπαρά οξέα (ΜΟ14-ΜΟ28) 1,3 

Διάφορες μεμονωμένες ουσίες 1,0 

Διακλαδισμένα δικαρβοξυλικά οξέα 0,6 

Ακόρεστα δικαρβοξυλικά οξέα 0,5 

Ακόρεστα καρβοξυλικά οξέα 0,1 

 

Από τις ανόργανες ουσίες που ανιχνεύθηκαν την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση είχαν τα θειικά με 7182 ng/m3  και  μετά τα νιτρικά 1158 ng/m3, 

τα χλωριούχα ιόντα 180 ng/m3  και τέλος το αμμώνιο 174 ng/m3 (Εικόνα 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.22 Ποσοστιαίες συγκεντρώσεις των τεσσάρων ανόργανων ιόντων (SO4
-2, 

NO3
-, Cl- και ΝΗ4

+). που προσδιορίστηκαν στα δείγματα 2007 και 2008.  

N03, 
13,31%

Cl, 2,07%NH4, 
2,00%

SO4, 
82,61%
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Στον Πίνακα 4.15 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική σύγκριση των 

οργανικών ενώσεων με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις και κάποιων 

χαρακτηριστικών ενώσεων με αντίστοιχες τιμές από άλλες μελέτες σε 

περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι τιμές της παρούσας εργασίας 

είναι αρκετά κοντινές με τιμές διαφόρων περιοχών είτε απομακρυσμένες, είτε 

με αστική επίδραση, είτε με ιδιαίτερη επίδραση από καύση βιομάζας και έχουν 

αρκετή απόκλιση από περιοχές με θαλάσσια επιρροή (1: Kawamura and 
Kasukabe, 1996, 2: Wang et al., 2006, 3: Limbeck and Puxbaum,  1999, 4: 

Krivacsy and Molnar, 1998, 5: Huang et al., 2003, 6: Gao et al., 2003, 7: 

Graham et al., 2002, 8: Pio et al., 2008, 9: Bardouki et al., 2003).  

 

Πίνακας 4.15  Σύγκριση του μέσου όρου των τιμών του οξαλικού (ΔΟ2), μαλονικού 

(ΔΟ3), σουξινικού (Δ04), γλουταρικού (ΔΟ5), φθαλικού (Φ), μυρμηκικού (Μ01), 
γλυκολικού (Γ), πυρουβικού (Π) και μεθανοφουλφονικού οξέος (MSA)  με διάφορες 
άλλες εργασίες. Οι τιμές είναι όλες σε ng/m3.  

 

Αναφορά Περιβάλλον ΔΟ2 ΔΟ3 Δ04 Δ05 Φ Μ01 Γ Π MSA 

1 Αρκτική 13,6 2,46 3,73 0,90 1,5   0,13  

2 Θαλάσσιο 2,42 0,75 0,44 0,14 0,20   0,03  

3 
Απομακρυσμένο 

Ηπειρωτικό 
153 22 14 2,7 3,3   2,6  

4 
Αστικό, ελαφριά 

ρύπανση 
105,2 25,0 26,6   5,1    

5 Αστική 412 55 53 12    25  

6 Καύση βιομάζας 750 1200 470 300  380    

7 Καύση βιομάζας 619 115 95,4 18,8 23,9  144 20  

8 Καύση βιομάζας 303 30 14       

9 Φινοκαλιά 255,3  3,7 1,8  135,7  23,1 32,1 

10 Παρούσα 

εργασία 
328,19 129,53 53,84 11,01 2,63 49,78 14,39 9,29 72,27 
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Επιπλέον στον Πίνακα 4.16 γίνεται σύγκριση των τιμών των τεσσάρων 

ιόντων που αναλύθηκαν με αντίστοιχες τιμές της βιβλιογραφίας (1: Zappoli et 
al., 1999, 2: Mochida et al., 2007, 3: Krivacsy and Molnar, 1998, 4: Gao et al., 
2003, 5: Bardouki et al., 2003).  

 

Πίνακας 4.16 Σύγκριση συγκεντρώσεων (μg/m3) των ανόργανων ουσιών που 

μετρήθηκαν με τιμές της βιβλιογραφίας.   

Αναφορά Περιβάλλον ΝΗ4
+ Cl- NO3

- SO4
-2 

1 Απομακρυσμένο 0,3  0,3 1,4 

1 Αγροτικό 2,5  1,9 7,6 

1 Αστικό πολύ ρυπασμένο 3,7  6,3 7,7 

2 Θαλάσσιο 2,43 3,88 3,58  

3 Αστικό, ελαφριά ρύπανση 2,54 0,19 1,24 6,11 

4 Καύση βιομάζας  27,65 4,83 10,42 

5 Φινοκαλιά 2,37 2,28 2,75 6,87 

6 Παρούσα εργασία 0,17 0,18 1,16 7,18 

 

 

4.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ 

ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

Στον Πίνακα 4.17 αναφέρονται για κάθε ένα από τα παραπάνω 

δείγματα, σε ng/m3 το άθροισμα των μεμονωμένων ενώσεων που 

ποσοτικοποιήθηκαν: Ι) Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των οργανικών 

ενώσεων (∑ΟΜ). ΙΙ) Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των ανόργανων 

ουσιών (∑ΙΜ). ΙΙΙ) Η συγκέντρωση της υδατοδιαλυτής οργανικής ύλης (DOM) 

που προκύπτει από τη συγκέντρωση του διαλυτού οργανικού άνθρακα (DOC) 

επί 2,2. IV) Η συγκέντρωση της οργανικής ύλης (ΟΜ) που προκύπτει από τη 

συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα (OC) επί 2,2. V) ΙΜ είναι η 
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συγκέντρωση της ανόργανη ύλης (προκύπτει από το TSP μείον το ΟΜ). Στο 

δείγμα #34 δεν έχει μετρηθεί το TSP, οπότε δεν υπάρχει τιμή και για το ΙΜ.  

Έτσι χαρακτηρίστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν 109 οργανικές ουσίες οι 

οποίες αποτελούν κατά μέσο όρο το 18,85% και 16,34% κατά βάρος των 

υδατοδιαλυτών και των ολικών οργανικών ουσιών αντίστοιχα και 4 ανόργανες 

ουσίες που αντιστοιχούν στο 44,68% κατά βάρος των συνολικών ανόργανων 

των σωματιδίων. 

Στα περισσότερα δείγματα αύξηση των πυρκαγιών συνεπάγεται και 

αύξηση των ουσιών ∑ΟΜ που μετράμε (συσχέτιση με τα επεισόδια 

πυρκαγιών r2 0,60) αλλά και ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ∑ΟΜ/DOM 

(%) (r2 0,30 με αρνητική κλίση της ευθείας τάσης τους) (Εικόνα 4.23 και 

Πίνακας 4.17). Έτσι στα δείγματα με επίδραση από τις πυρκαγιές αυξάνεται η 

συγκέντρωση του αθροίσματος των συγκεντρώσεων των οργανικών ενώσεων 

που μετρήσαμε, αλλά αυξάνεται ίσως ακόμα περισσότερο και η συγκέντρωση 

διαλυτών οργανικών ενώσεων που δεν μετρήθηκαν με τις τεχνικές που 

χρησιμοποιήσαμε. Ενδέχεται οι ενώσεις αυτές να είναι πολύ πτητικές και 

εξατμίζονται κατά τις συμπυκνώσεις, είτε να μην ανιχνεύονται ως 

μεθυλεστέρες (όπως η γλυοξάλη, το γλυοξαλικό οξύ κ.α.) στο GC-MS είτε να 

μην εστεροποιούνται με το διαζωμεθάνιο. Τέτοιες ουσίες είναι κυρίως οι 

πολυόλες, σάκχαρα, ανυδροσάκχαρα κ.α. οι οποίες δεν αντιδρούν με το 

διαζωμεθάνιο προς τους αντίστοιχους μεθυλαιθέρες και πολυυδροξυλιωμένα 

καρβολυξυλικά οξέα.  
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Εικόνα 4.23  Σύνολο των οργανικών ουσιών, το ποσοστό τους σε σχέση με την 

συνολική οργανική ύλη και τα επεισόδια φωτιάς (ε.π.). 
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Πίνακας 4.17  ∑ΟΜ: Άθροισμα των συγκεντρώσεων των οργανικών ενώσεων. ∑ΙΜ: Άθροισμα των συγκεντρώσεων ανόργανων ουσιών. DOM: 

Συγκέντρωση της υδατοδιαλυτής οργανική ύλης. ΟΜ: Συγκέντρωση της οργανικής ύλης. ΙΜ Συγκέντρωση της ανόργανης ύλης. Όλες οι τιμές 
αναφέρονται σε ng/m3. ε.π.: Επεισόδια Πυρκαγιών.

 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 

∑ΟΜ 755 696 947 1195 815 1126 948 1258 2004 1745 1122 850 863 927 792 

∑IM 7469 5702 8278 13683 5404 6334 10364 9130 10996 14118 9848 6753 7377 8181 11029 

DOM 3773 3681 5736 4858 5844 7249 6960 7818 12213 14161 5290 4322 3649 4301 2754 

ΟΜ 4442 4286 6857 5949 6639 8387 8168 9717 18041 16199 6713 3987 3627 4752 3241 

IM 18678 18664 28673 19031 8471 12843 15732 26373 43089 40081 26567 0 13033 21198 23149 

TSP  23120 22950 35530 24980 15110 21230 23900 36090 61130 56280 33280 0 16660 25950 26390 

% ∑ΟΜ/DOM 20 19 17 25 14 16 14 16 16 12 21 20 24 22 29 

% ∑ΟΜ/OM 17 16 14 20 12 13 12 13 11 11 17 21 24 20 24 

% ∑ΟΜ/TSP 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3  5 4 3 

% ∑IM/IM 40 31 29 72 64 49 66 35 26 35 37  57 39 48 

[∑OM+∑IM]/TSP 36 28 26 60 41 35 47 29 21 28 33  49 35 45 

ε.π. 29 108 127 66 129 89 313 225 590 245 34 44 34 94 25 
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Τέλος υπάρχει και ένας αριθμός ενώσεων που δεν έγινε δυνατή η 

ταυτοποίησή τους. Για ενώσεις με πολυυδροξυλιωμένη φύση 

χρησιμοποιούνται άλλα αντιδραστήρια για την εξουδετέρωση τους, κυρίως 

μέσω σιλυλίωσης, όπως το MTBSTFA (Mandalakis et al., 2010) ή το BSTFA 

(Spaulding and Charles, 2002). Έτσι στην παρούσα εργασία δεν 

περιλαμβάνονται αμίνες, αμινοξέα, αλκοόλες, αλδεΰδες, μικρά καρβοξυλικά 

οξέα, πολυόλες, σάκχαρα, ανυδροσάκχαρα κ.α. τα οποία βρίσκονται στο 

υδατοδιαλυτό κλάσμα των σωματιδίων. 

 

4.4.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ 2007. 

  

Η στατιστική ανάλυση τους έγινε βάσει του συντελεστή συσχέτισης r 

(Statistica) για όλες τις μεμονωμένες ουσίες και τις γενικές παραμέτρους που 

προσδιορίστηκαν στα 15 επιλεγμένα δείγματα του 2007. Αρχικά μελετήθηκε η 

συσχέτιση όλων των μεταβλητών με τα επεισόδια φωτιάς και γίνεται αναφορά 

σαν σχετικά καλή μόνο όταν p<0,05. Ως προς τις γενικές παραμέτρους 

βρέθηκε πολύ καλή συσχέτιση των καύσεων με τον μη υδατοδιαλυτό (nDOC, 

r=0,90) τον οργανικό άνθρακα (OC, r=0,84), σχετικά καλή με τον 

υδατοδιαλυτό (DOC, r 0,75) και με τα επιφανειοδραστικά (MBAS, r=0,73). Με 

την ανόργανη ύλη η συσχέτιση δεν είναι σημαντική (IM, r=0.61), ενώ χαμηλή 

συσχέτιση υπάρχει με τον στοιχειακό άνθρακα (EC, r=0,38). Τέλος 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική συσχέτιση (r=-0,64) των πυρκαγιών με 

τον λόγο DOC/OC, το οποίο αποκαλύπτει την εκπομπή μη υδατοδιαλυτών 

ενώσεων σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που είναι υδατοδιαλυτές από 

την αρχή ή που οξειδώνονται στην συνέχεια, το οποίο ταιριάζει πολύ καλά και 

με την ισχυρή συσχέτιση του nDOC με τις πυρκαγιές.  

 Επιπλέον η διαδικασία ελέγχου των correlation matrices μέσω του 

Statistica βοηθάει σε μια κατηγοριοποίησης κάποιων ενώσεων ή γενικών 

παραμέτρων που έχουν παρόμοια διακύμανση γεγονός το οποίο πιθανώς να 

προκύπτει από κοινές πηγές ή διαδικασίες μεταφοράς ή απομάκρυνσης τους 
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από την ατμόσφαιρα. Οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι πολλοί και 

παρακάτω θα αναφερθούν κάποιοι οι οποίοι κρίνονται σημαντικοί και έχουν 

πολύ υψηλό συντελεστή r>0,9 με p<0,05. 

Ο στοιχειακός άνθρακας στα 15 επιλεγμένα δείγματα του 2007, όπως 

είδαμε, δεν δείχνει κάποια συσχέτιση με τις φωτιές. Από τις ενώσεις που 

μετρήθηκαν δείχνει να σχετίζεται αρκετά με το 3-καρβοξυλο-

πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ και το 3-καρβοξυλο-2-πεντενοδικαρβοξυλικό οξύ 

(r=0,82 και 0,83 αντίστοιχα) και σε ένα βαθμό και με το 2-καρβοξυλο-

βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ (r=0,75) και το 2οξοπεντανοδιοϊκό οξύ (r=0,77). 

Έτσι πιθανώς τα συγκεκριμένα πολυκαρβοξυλικά οξέα έχουν κοινές πηγές με 

τον στοιχειακό άνθρακα. Επιπλέον το 3-καρβοξυλο-2-πεντενοδικαρβοξυλικό 

οξύ έχει πολύ καλή συσχέτιση με το 2-καρβοξυλο-βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ 

(r=0,90), με το κιτρικό οξύ (r=0,87) και με το 2οξοπεντανοδιοϊκό οξύ (r=0,84), 

ενώ το 3-καρβοξυλο-3μεθόξυ-πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ συσχετίζεται πολύ 

καλά με το 2,2-διυδροξυαιθανοΪκό οξύ (r=0,87).  

 Το εικοσιενανοϊκό οξύ (ΜΟ21) και το εικοσανοϊκό οξύ (ΜΟ20) έχουν 

εξαιρετικά καλή συσχέτιση μεταξύ τους (r=0,95), καθώς και με το 

εντενακοδιοϊκό οξύ και το τερε φθαλικό (r=0,96 και 0,97 για το ΜΟ21 και 

r=0,91 και 0,90 για το ΜΟ20 αντίστοιχα). Έτσι είναι πολύ πιθανό ότι οι 

ενώσεις αυτές προέρχονται ίσως και αποκλειστικά από κοινές πηγές.  

 Το 2μεθυλοπεντανοδυοϊκό οξύ εμφανίζει επίσης ιδιαίτερα ισχυρή 

συσχέτιση (r>0,92 και p<0,05) με αρκετές ουσίες όπως το δεκατριανοϊκό οξύ, 

τα κανονικά δικαρβοξυλικά οξέα (ΔΟ) από 6 εως 13 άτομα άνθρακα (ιδιαίτερα 

με τα ΔΟ με 7, 9 και 10 άτομα άνθρακα r=0,98, 0,96 και 0,96 αντίστοιχα), το 

4μεθυλο3βουτενοϊκό οξύ, από αρωματικά με το ορθο φθαλικό  και το 

4υδροξυβενζοϊκό (r=0,97 και με τα δύο), το 4,5 διμέθυλο φθαλικό και το μέτα 

φθαλικό (r=0,95 και με τα δύο) και με τα τρια μεγαλύτερα όξοκαρβοξυλικά 

οξέα που ανιχνεύθηκαν με 8, 10 και 12 άτομα άνθρακα (r>0,95). 

 Το 2μεθυλο2βουτενοϊκό οξύ έχει υψηλές συσχετίσεις (0,90<r<0,94) με 

το δεκατριανοϊκό οξύ, το εννιανοδιοϊκό, το 2μεθυλοπεντανοδυοϊκό οξύ, τα τρία 

ισομερή του φθαλικού οξέος, το βανιλλικό, το 4υδροξυβενζοϊκό, τα τρια 
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μεγαλύτερα όξοκαρβοξυλικά οξέα που ανιχνεύθηκαν με 8, 10 και 12 άτομα 

άνθρακα, το 3υδροξυβουτανοϊκό και το γλυκολικό οξύ. 

Το ακόρεστο τρικαρβοξυλικό οξύ cis-7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκό οξύ 

εμφανίζει καλή συσχέτιση (r>0,8) μόνο με την ένωση 4ακετοξυεπτανοδιοϊκό 

οξύ με r=0,96. Το αντίστοιχο trans ισομερές το οποίο δείχνει συσχέτιση με τις 

φωτιές έχει τα υψηλότερα r=0,93 και 0,91 με το 4υδροξυβενζοϊκό οξύ και το 

μετα-φθαλικό οξύ και απόλυτη συσχέτιση r=1 με την ένωση 4-μεθόξυ-

καρβονυλο-μεθοξυ-βενζοϊκό οξύ.  

 Το πυρουβικό οξύ έχει υψηλή συσχέτιση με μικρές ενώσεις όπως το 

3υδροξυβουτανοϊκό (r=0,92) και το γλυκολικό οξύ (r=0,90), το μυρμηκικό 

(r=0,86), το οξικό, το προπανοϊκό και το δεκατριανοϊκό (r=0,83), από τα 

δικαρβοξυλικά οξέα με το γλουταρικό (r=0,90) και λιγότερο με το μαλονικό και 

το σουξυνικό (r=0,85), με το 4κετοεντεκανοδιοϊκό και το 

2μεθυλο2βουτενοδιοϊκό οξύ (r=0,90 και 0,87 αντίστοιχα) και από τα 

αρωματικά ο μοναδικός συντελεστής με r>0,80 ήταν με το βανιλλικό οξύ 

(r=0,86). 

 Τέλος το 4οξοεξανοϊκό οξύ σχετίζεται ισχυρά με το 5οξοεξανοϊκό οξύ, 

r=0,97, το 5οξοεξανοϊκό οξύ με το 4όξοεπτανοϊκό οξύ, r=0,95, το 

υδροξυβουτανοδιοϊκό οξύ με το 2,3-διυδροξυβουτανοδιοϊκό οξύ, r=0,95, το 

βένζο-1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ με το βένζο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ, r=0,92 

και το πινικό οξύ με το οκτανοδιοϊκό οξύ, r=0,90,  

 Στον Πίνακα 4.18 συνοψίζονται 23 οργανικές ενώσεις οι οποίες έχουν 

τις υψηλότερες συσχετίσεις (r>0,8 και p<0,05) με τα επεισόδια φωτιάς. Από 

αυτές οι εννιά είναι μονοκαρβοξυλικά οξέα (εκ των οποίων τα πέντε είναι 

οξοκαρβοξυλικά οξέα), οι πέντε δικαρβοξυλικά οξέα, μια τρικαρβοξυλικό οξύ 

και οι υπόλοιπες οκτώ είναι αρωματικά οξέα.  
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Πίνακας 4.18  Συγκεντρωτικός πίνακας με τις ενώσεις με τις υψηλότερες τιμές r σε 

σχέση με τα επεισόδια φωτιάς (r>0,8, p<0,05) από αυτές που μετρήθηκαν στην 
παρούσα εργασία και τις αντίστοιχες τιμές του συντελεστή r για την καθεμία.   

ΕΝΩΣΗ  r 
μυρμηκικό οξύ 0,81 
προπιονικό οξύ 0,86 
δεκατριανοϊκό οξύ 0,81 
επτανοδιοϊκό οξύ 0,82 
εννιανοδιοϊκό οξύ 0,80 
2μεθυλοπεντανοδιοϊκό οξύ 0,82 
2μεθυλο2βουτενοδιοϊκό οξύ 0,81 
trans-7-καρβόξυλο-2-οκτενοδιοϊκό οξύ 0,91 
όρθο φθαλικό οξύ 0,86 
πάρα φθαλικό οξύ 0,80 
μέτα φθαλικό οξύ 0,87 
4υδρόξυ βενζοϊκό οξύ 0,92 
4μεθυλο φθαλικό οξύ 0,80 
βανιλλικό οξύ 0,93 
4-μεθόξυ-καρβονυλο-μεθοξυ-βενζοϊκό οξύ(;) 0,91 
συρινγκικό οξύ 0,89 
2-κετοπροπανοϊκό οξύ 0,80 

6-κετοεπτανοϊκό οξύ 0,85 

7-κετοοκτανοϊκό οξύ 0,82 

9-κετοδεκανοϊκό οξύ 0,87 

11-κετοδωδεκανοϊκό οξύ 0,83 

3-ακετυλοπεντανοδιοΪκό οξύ 0,86 

2-Υδροξυοξικό οξύ 0,88 
 

 

4.5.  ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (NMR)  

  

 Όπως ήδη αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.2.7 με την χρήση του NMR 

έγινε ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δέκα οργανικών ενώσεων 

και μιας ανόργανης, ενώ έγινε ποσοτικοποίηση τεσσάρων περιοχών του 

φάσματος που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές λειτουργικές ομάδες του 

συνόλου των ενώσεων του κάθε δείγματος (Πίνακας 3.14). Η ανάλυση αυτή 

έγινε για 14 δείγματα του 2007 (#24 έως #37) και για τα 4 του 2008 (#8-#11) 
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και στα δυο κλάσματα που προκύπτουν από την αναλυτική διαδικασία, εκτός 

από τα δείγματα #9 και #10 του 2008 που λόγω αναλυτικού σφάλματος δεν 

ήταν δυνατή η ανάλυση των υδατικών κλασμάτων.   

 

4.5.1. Ποσοτικός προσδιορισμός των χαρακτηριστικών λειτουργικών 

ομάδων των ενώσεων με την τεχνική του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού  στα δείγματα του 2007. 

 

 Στον Πίνακα 4.19 αναφέρονται οι συγκεντρώσεις για τις διάφορες 

λειτουργικές ομάδες nmolH/m3 των πρωτονίων ανά λειτουργική ομάδα για τα 

δείγματα του 2007. Από τις κατηγορίες πρωτονίων που μελετήθηκαν την 

μεγαλύτερη συγκέντρωση έχουν τα αλειφατικά πρωτόνια, στη συνέχεια αυτά 

που βρίσκονται σε α-θέση σε μια ακόρεστη ομάδα και τέλος τα υδρογόνα 

δεσμευμένα με άνθρακα αλκοόλης ή αιθέρα και τα αρωματικά.  

 

Πίνακας 4.19  Συγκεντρώσεις για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες nmolH/m3 των 

πρωτονίων ανά λειτουργική ομάδα (δείγματα 2007). 

 H-C H-C= H-C-O H-Ar 

#24 26,93 13,56 4,44 1,86 

#25 29,21 16,83 5,89 2,20 

#26 30,22 14,65 4,81 3,18 

#27 27,24 16,30 6,24 5,85 

#28 18,33 16,33 5,12 5,79 

#29 22,63 19,07 6,12 3,33 

#30 31,32 20,59 6,16 3,32 

#31 59,38 28,96 10,55 11,94 

#32 35,26 28,09 7,40 11,84 

#33 18,93 15,01 2,88 2,88 

#34 26,40 19,20 2,44 2,97 

#35 38,14 16,92 2,32 3,09 

#36 29,94 44,76 1,94 3,14 

#37 28,34 14,85 2,05 2,01 
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Την ημέρα με τις περισσότερες εστίες φωτιάς που αντιστοιχεί κυρίως 

στο δείγμα #31 οι ομάδες C-H και H-C-C= εμφανίζουν τις διπλάσιες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με τον μέσο όρο των 14 δειγμάτων, ενώ οι H-C-O 

και οι H-Ar έχουν πενταπλάσιες (Εικόνα 4.24). 

Συγκεντρώσεις Η ανά λειτουγική ομάδα
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Εικόνα 4.24  Διακύμανση των συγκεντρώσεων των πρωτονίων των τεσσάρων 

λειτουργικών ομάδων ανά δείγμα. 

 

 Επιπλέον υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις r για τις τέσσερις ομάδες 

μεταξύ τους και σε σχέση με τον οργανικό άνθρακα (OC),  τον υδατοδιαλυτό 

(DOC), τον μη υδατοδιαλυτό (nDOC), τον στοιχειακό άνθρακα (EC) και τις 

επιφανειοδραστικές ουσίες (MBAS). Στον Πίνακα 4.20 αναφέρονται οι τιμές r 

των συσχετίσεων των τεσσάρων κατηγοριών βάσει των δεσμών των 

ανθράκων πάνω στα οποία βρίσκονται τα πρωτόνια (H-C αλειφατικός 

άνθρακας, H-C= άνθρακας με διπλά δεσμό με άλλο άτομο άνθρακα ή 

οξυγόνο, H-C-O άνθρακας με απλό δεσμό με οξυγόνο και H-Ar άνθρακας σε 

αρωματικό δακτύλιο), ο οργανικός άνθρακας (OC), ο υδατοδιαλυτός 

άνθρακας (DOC), ο μη υδατοδιαλυτός άνθρακας (nDOC), ο στοιχειακός 

άνθρακας (EC) και επιφανειοδραστικές ουσίες (ως ενεργές στο μπλε του 

μεθυλενίου, MBAS). Με έντονους, πλάγιους και υπογραμμισμένους 

χαρακτήρες, εμφανίζονται οι τιμές r όπου p<0,05.  
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Πίνακας 4.20  Τιμές r των συσχετίσεων των τεσσάρων κατηγοριών λειτουργικών 

ομάδων με την ένταση εστιών πυρκαγιών (ε.π.) και των παραμέτρων OC, DOC, nDOC, 
EC και MBAS (δείγματα 2007). 

Παράμετρος H-C H-C= H-C-O H-Ar 

H-C 1,00 0,39 0,57 0,61 

H-C= 0,39 1,00 0,10 0,38 

H-C-O 0,57 0,10 1,00 0,75 

H-Ar 0,61 0,38 0,75 1,00 

ε.π. 0,71 0,35 0,88 0,71 

OC 0,60 0,34 0,88 0,92 

DOC 0,50 0,35 0,83 0,92 

nDOC 0,73 0,27 0,84 0,76 

EC 0,04 0,18 0,57 0,76 

MBAS 0,66 0,43 0,71 0,97 

 

 

Η ομάδα με τους ακόρεστους άνθρακες H-C= δεν έχει συσχέτιση ούτε 

με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, ούτε με τις συνολικές παραμέτρους. Οι 

αλειφατικές H-C ομάδες (κατά ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να αντιστοιχούν 

σε λιπαρά οξέα) έχουν μια μικρή συσχέτιση με τις οξυγονωμένες H-C-O  και 

τις αρωματικές ομάδες H-Ar με r 0,57 και 0,61 αντίστοιχα, και επίσης μικρή 

συσχέτιση με τις φωτιές, τον OC και MBAS και καθόλου συσχέτιση (r<0,50 και 

p>0,05) με τον EC. Τέλος η μη συσχέτιση των μορίων αυτών με τον DOC 

(r=0,50 και p>0,05)  και ταυτόχρονα η συσχέτισή τους με τον nDOC (r=0,73 

και p<0,05) προκύπτει πιθανώς από τον υδρόφοβο χαρακτήρα της 

αλειφατικής αλυσίδας. Έτσι αν και μελετάμε το υδατοδιαλυτό μέρος των 

οργανικών ενώσεων αύξηση των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα δεν 

συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση και στο υδατοδιαλυτό κλάσμα. Όπως είδαμε 

και από το GC-MS οι ενώσεις μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας αποτελούν 

ένα μικρό ποσοστό των ενώσεων που αναλύθηκαν. Τα καρβοξυλικά οξέα 
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όταν είναι μικρής αλυσίδας είναι πολύ διαλυτά στο νερό και όσο μεγαλώνει το 

μόριό τους μειώνεται σημαντικά η διαλυτότητά τους. Για παράδειγμα στους 

20οC η διαλυτότητα του εξανοϊκού οξέος είναι  9,7 g /l νερού, ενώ για το 

δεκαοκτανοϊκό είναι 0,003 g/l νερού (cyberlipid center, 

http://www.cyberlipid.org/index.htm). 

 Επιπλέον από το άθροισμα των τιμών των καρβοξυλικών οξέων με 

πάνω από οκτώ άτομα άνθρακα που πήραμε από το GC-MS ανά δείγμα 

προκύπτει συσχέτιση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις της ομάδας H-C από 

το NMR r=0,71και p<0,05. Έτσι φαίνεται ότι ναι μεν ένα μέρος των 

αλειφατικών ομάδων στο NMR προέρχεται από τα λιπαρά οξέα αλλά δεν είναι 

το μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης τα καρβοξυλικά οξέα που μετρήθηκαν στο 

GC-MSκαι οι αλειφατικές ομάδες από το NMR δίνουν μια σχετική συσχέτιση 

με τις επιφανειοδραστικές ουσίες με r= 0,64 και 0,66 αντίστοιχα και p<0,05 και 

στις δύο περιπτώσεις.  

Οι οξειδωμένες H-C-Ο έχουν σχετικά καλή συσχέτιση με τις 

αρωματικές μονάδες H-Ar και πολύ καλή με τις φωτιές, τον OC τον DOC και 

τον nDOC, με 0,83<r<0,88. Οι μονάδες αυτές πιθανώς να είναι σε πολύ-

υδροξυλιωμένα μόρια όπως μονοσακχαρίτες (γλυκόζη, μαννόζη, φρυκτόζη), 

σάκχαρα (σουκρόζη, φρουκτόζη), ανυδροσάκχαρα (λεβογλουκοζάνη, 

γαλακτοζάνη, μαννοζάνη, ξυλοζάνη) και πολυόλες (ερυθριτόλη, αραβιτόλη, 

μανοτόλη) οι οποίες ανιχνεύονται σε μεγάλες ποσότητες σε σωματίδια από 

καύση βιομάζας (Graham et al., 2002, Gao et al., 2003, και Fine et al., 2004). 

 Τέλος οι αρωματικές μονάδες έχουν κάποια συσχέτιση με την ένταση 

των εστιών πυρκαγιών (ε.π.) φωτιές r=0,71, τον nDOC r=0,76 και τον EC 

r=0,76, ισχυρή συσχέτιση με τον OC r=0,92 και τον DOC r=0,92 και πολύ 

ισχυρή συσχέτιση με τις επιφανειοδραστικές ουσίες (MBAS) με r=0,97, 

γεγονός το οποίο δίνει μια αρκετά ισχυρή ένδειξη ότι οι αρωματικές 

υδατοδιαλυτές ενώσεις έχουν έντονη επιφανειοδραστική ικανότητα. 

Από τις συγκεντρώσεις των αρωματικών ενώσεων που μετρήθηκαν με 

το GC-MSσε ng/m3 αέρα διαιρώντας με το μοριακό βάρος της καθεμίας και 

πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των αρωματικών πρωτονίων τους 

προκύπτουν τα nmol αρωματικών πρωτονίων ανά m3 αέρα τα οποία 

http://www.cyberlipid.org/index.htm�
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υπολογίζονται κατά μέσο όρο από όλα τα δείγματα σε 0,63 nmolΗ/m3. Η 

ποσότητα των πρωτονίων όλων των ενώσεων που συνεισφέρουν στην 

αρωματική περιοχή του φάσματος NMR είναι από τον μέσο όρο των 

δειγμάτων 4,57 nmol αρωματικών πρωτονίων ανά m3 αέρα. Έτσι 

προσεγγιστικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με το GC-MSμετρήθηκε το 

13,79% της ολικής μάζας των αρωματικών ενώσεων.  

 

4.5.2. Ποσοτικός προσδιορισμός των χαρακτηριστικών λειτουργικών 

ομάδων των ενώσεων με την τεχνική του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού  στα δείγματα του 2008. 

 

 Στον πίνακα 4.21 παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των τεσσάρων 

χαρακτηριστικών ομάδων που υπολογίστηκαν μέσω του NMR για τα τέσσερα 

δείγμα του 2008. Στα δείγματα #08 και  #09, όπου είναι ενισχυμένη η 

επίδραση της θάλασσας, παρατηρείται μια αύξηση στις αλειφατικές ομάδες Η-

C σε σχέση με τα πιο χερσαία δείγμα #10 και #11, η οποία πιθανώς να 

οφείλεται στα λιπαρά οξέα που εκπέμπονται από τους ωκεανούς από την 

αποδόμηση των θαλάσσιων μικροοργανισμών. Στην ομάδα Η-C= δεν 

παρατηρείται κάποια τάση σε σχέση με την προέλευση των αερίων μαζών, 

ενώ στην Η-C-Ο εμφανίζεται μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο δείγμα #11, η 

οποία πιθανώς οφείλεται σε μεταφορά αστικών ρύπων από την Ευρώπη οι 

οποίοι είτε εκπέμπονται οξειδωμένοι, είτε οξειδώνονται κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς τους από ουσίες της ατμόσφαιρας. Τέλος οι αρωματικές ενώσεις 

με αρωματικές ομάδες έχουν αυξημένη συγκέντρωση στα δείγματα χερσαίας 

επίδρασης σε σχέση με αυτά της θαλάσσιας γεγονός που οδηγεί στην 

εκτίμηση ότι οι ενώσεις αυτές παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

παρά βιογενώς στους ωκεανούς.  
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Πίνακας 4.21 Συγκεντρώσεις για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες nmolH/m3 των 

πρωτονίων ανά λειτουργική ομάδα (δείγματα 2008). 

 H-C H-C= H-C-O H-Ar 

#08 41,05 19,43 2,85 0,81 

#09 41,52 15,43 0,33 0,97 

#10 34,87 16,00 0,29 1,21 

#11 34,78 18,11 6,61 1,22 

 

 Συγκρίνοντας τις τιμές των δυο δειγματοληψιών για τις τέσσερις 

λειτουργικές ομάδες παρατηρείται ότι όσον αφορά τις αλειφατικές ομάδες οι 

τιμές στα δείγματα #08 και #09 (41,05 και 41,42 nmol/m3 αντίστοιχα) του 2008 

είναι υψηλότερες από αυτές του 2007, με εξαίρεση το δείγμα #31 59,38 

nmol/m3 το οποίο έχει την μεγαλύτερη επίδραση από τις πυρκαγιές. Από την 

άλλη και οι τιμές των δύο κυρίως χερσαίας προέλευσης δειγμάτων του 2008 

#10 και #11 είναι σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 35 nmol/m3. Με δεδομένο και 

ότι οι αλειφατικές ομάδες δίνουν μια σχετικά καλή συσχέτιση με τις πυρκαγιές 

καταλήγουμε ότι μπορεί να προέρχονται από ποικιλία πηγών για ενώσεις με 

αλειφατική αλυσίδα. Οι ενώσεις αυτές ενδεικτικά μπορεί να είναι είτε λιπαρά 

οξέα από τους ωκεανούς, είτε ενώσεις hulis από αστικούς ρύπους, είτε 

ενώσεις που περιέχονται στην λιγνίνη από καύση βιομάζας. 

 Οι ενώσεις που περιέχουν την ομάδα Η-C= δεν εμφανίζουν κάποια 

σημαντική διακύμανση ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την 

προέλευσή τους. Τα μόρια που φέρουν οξυγόνο Η-C-Ο έχουν αυξημένες τιμές 

στα σωματίδια που προέρχονται από αστικούς ρύπους και σε αυτά από 

καύση βιομάζας. Τέλος οι ενώσεις με αρωματικό δακτύλιο είναι ξεκάθαρα 

αυξημένες στα δείγματα που είναι εμπλουτισμένα από σωματίδια που 

προέρχονται από καύση βιομάζας (#31 και #32 του 2007, κοντά στα 12 

nmol/m3) σε επίπεδα υψηλότερα σχεδόν μια τάξη μεγέθους σε σχέση με αυτά 

με ιδιαίτερα χερσαία επίδραση (#11 του 2008 1,2 nmol/m3). Συνεπώς η καύση 

βιομάζας είναι μια πολύ σημαντική πηγή υδατοδιαλυτών αρωματικών 

ενώσεων.  
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4.6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΔΙΔΥΜΗΣ 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΨΕΚΑΣΜΟ (LC/ESI/MS-MS) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

 

 Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής η τεχνική της υγρής 

χρωματογραφίας - δίδυμης φασματομετρίας μάζας (LC-MS/MS) διερευνήθηκε 

ως προς τις δυνατότητές της για την ταυτοποίηση διαφόρων κατηγοριών 

οργανικών ενώσεων στο κλάσμα του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα. Ως 

εκ τούτου έγινε επιλογή ενός χαρακτηριστικού δείγματος (δείγμα #27, βλ. 

Πίνακα 3.2), το οποίο αναλύθηκε όπως περιγράφεται στο πειραματικό μέρος 

(βλ. Παράγραφο 3.2.8). Όλες οι αναλύσεις έγιναν με την μέθοδο του 

ηλεκτροψεκασμού με αρνητικό ιονισμό. 

Υδατικό κλάσμα 

 Αρχικά έγινε απευθείας έκχυση του υδατικού δείγματος με ροή 20 

μl/min με πλήρη σάρωση ιόντων με σκοπό να ληφθεί μια γενική εικόνα των 

ιόντων που περιέχονται στο υδατικό κλάσμα των υδατοδιαλυτών ενώσεων 

(Εικόνα 4.25). 

04 #2-26 RT: 0,03-0,52 AV: 25 NL: 1,62E5
T: - c sid=20,00  Q1MS [ 30,00-1200,00]
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270,6 330,7280,6 368,6118,7 412,5 488,6195,0 430,5 448,681,8

 

Εικόνα 4.25  Φάσμα πλήρους σάρωσης από την απευθείας έκχυση του υδατικού 

κλάσματος του δείγματος #27 σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό. 
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Στο φάσμα της Εικόνας 4.25 διακρίνονται κάποια χαρακτηριστικά 

ανόργανα ιόντα όπως του νιτρώδους και νιτρικού οξέος (m/z=46 και 62 

αντίστοιχα) και του θειικού οξέος (m/z=97). Επιπλέον υπάρχουν κάποιες 

κορυφές οι οποίες έχουν μεγάλη ένταση. Από αυτές επιλέχθηκαν για επιπλέον 

θραυσματοποίηση (ανάλυση MS-MS) τα ιόντα 155 και 217. 

Ένα πρόβλημα που προκύπτει από την απευθείας έκχυση του 

δείγματος είναι ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ενώσεις που τυχαίνει να 

έχουν κοινά μοριακά ιόντα. Για αυτό τον λόγο έγινε προσπάθεια για 

χρωματογραφικό  διαχωρισμό, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο να συμπέσουν 

στον ίδιο χρόνο έκλουσης δυο ουσίες με το ίδιο μοριακό ιόν. Έτσι ελήφθη το 

χρωματογράφημα του υδατικού κλάσματος με πλήρη σάρωση με εύρος 

ιόντων από m/z 30 έως m/z 1200 στον αρνητικό ιονισμό (Εικόνα 4.26). Οι 

χρωματογραφικές συνθήκες αναφέρονται στη Παράγραφο 3.2.8. Πλήρης 

διαχωρισμός όλων των ενώσεων είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε τόσο 

πολύπλοκα δείγματα με την χρήση της υγρής χρωματογραφίας. 

RT: 0,00 - 21,40
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Εικόνα 4.26  Χρωματογράφημα του υδατικού κλάσματος του δείγματος #27 με πλήρη 

σάρωση ιόντων σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό. 

 

Το χρωματογράφημα του υδατικού κλάσματος του δείγματος 

χωρίστηκε σε τμήματα και επιλέχθηκε να γίνει θραυσματοποίηση MS-MS 

συγκεκριμένων ιόντων. Η ενέργεια διάσπασης στην πηγή ιονισμού (source 

CID) και η ενέργεια πρόσκρουσης (collision energy) ρυθμίζονταν ανάλογα με 
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το ιόν που θραυσματοποιείται, ενώ η πίεση του αερίου πρόσκρουσης 

(collision gas pressure) ήταν 0,5 mTorr.  

Ένα ιόν που επιλέχθηκε για MS-MS είναι το m/z 155.  Το φάσμα 

πλήρους σάρωσης των προϊόντων από την διάσπασή του φαίνεται στην 

Εικόνα 4.27. 

data14 #501-506 RT: 8,58-8,66 AV: 6 NL: 5,14E4
T: - c sid=20,00  Full ms2 155,00@10,00 [ 30,00-170,00]
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Εικόνα 4.27  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 155 του υδατικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

 

Όπως φαίνεται το φάσμα μάζας MS-MS του ιόντος m/z 155 περιέχει το 

ιόν m/z 97, το οποίο προσδιορίζεται ως το θειικό ανιόν (Romero and Oehme, 
2005), το m/z 75 που προκύπτει από το μοριακό ιόν με απόσπαση του 

ουδέτερου θραύσματος SO3 (155-8075). Το ιόν αυτό πιθανώς να είναι το 

ανιόν του γλυκολικού οξέος. Έτσι ως αρχική ένωση προτείνεται ο θειικός 

εστέρας του γλυκολικού οξέος (βλ. Πίνακα 4.7). 

 Στη συνέχεια από την θραυσματοποίηση του ιόντος m/z 217 (Εικόνα 

4.28) βλέπουμε ότι από το μοριακό ιόν διασπώνται τα εξής ουδέτερα 

θραύσματα: -18 (H2O) και προκύπτον ιόν m/z 199,  -44 (CO2) οπότε 

προκύπτει το ιόν m/z 155, άλλο ένα θραύσμα -44 (δεύτερο CO2) προς το ιόν 

m/z 111, και τέλος 2 θραύσματα από 14 amu το καθένα (μεθυλένιο) 
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καταλήγοντας στο ιόν m/z 83. Το μόριο μπορεί επίσης να διασπαστεί ως 

ακολούθως: -44 για να προκύψει το ιόν m/z1 73, στη πάλι -44 προς m/z 129 

και τέλος -18 ώστε να προκύψει πάλι το ιόν m/z 111. Προτείνεται  δομή που 

αντιστοιχεί σε τρικαρβοξυλικά οξέα ή δικαρβοξυλικά οξέα με μια η 

περισσότερες υδροξυλομάδες (Kervin et al., 1996, Perret et al., 2004 και 

Cappiello et al., 2003). Αντίστοιχες δομές έχουν προσδιοριστεί με την 

ανάλυση των δειγμάτων με την τεχνική GC-MS (βλ . Πίνακες 4.9 και 4.10). 

data14 #527-531 RT: 9,03-9,10 AV: 5 NL: 6,66E4
T: - c sid=20,00  Full ms2 217,00@10,00 [ 30,00-230,00]
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Εικόνα 4.28  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 217 του υδατικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

 

Οργανικό κλάσμα 

Το οργανικό κλάσμα του δείγματος αναλύθηκε αντίστοιχα με την 

προαναφερόμενη τεχνική όπως και το υδατικό κλάσμα. Από την απευθείας 

έκχυση του δείγματος στην πηγή ιονισμού με πλήρη σάρωση (m/z από 30 - 

1200) στον αρνητικό ιονισμό προέκυψε το φάσμα της Εικόνας 4.29. 

Διακρίνονται τα ιόντα m/z 62 (NO3
-
 ) , και m/z  97 (HSO4

-). Οι ανόργανες αυτές 

ενώσεις είναι απίθανο να μένουν διαλυμένες στην οργανική φάση, οπότε 

πιθανώς να προκύπτουν σαν θραύσματα από οργανικές ενώσεις στην πηγή 

ιονισμού.  
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06 #9-53 RT: 0,18-0,85 AV: 34 NL: 6,20E5
T: - c sid=20,00  Q1MS [ 30,00-1200,00]
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Εικόνα 4.29  Φάσμα πλήρους σάρωσης (m/z 30-1200) από την απευθείας έκχυση του 

οργανικού κλάσματος του δείγματος #27 σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό. 

Από το φάσμα της Εικόνας 4.29 επιλέχθηκε η περιοχή με m/z από 30 

έως 500 (Εικόνα 4.30). Στο φάσμα αυτό επιλέχθηκαν τα ιόντα m/z 121, 165, 

187, 215, και 294, τα οποία διερευνήθηκαν περαιτέρω με MS-MS, ώστε να 

αποσπάσουμε πληροφορίες για την δομή των ενώσεων που τους 

αντιστοιχούν.  

06 #9-53 RT: 0,18-0,85 AV: 34 NL: 6,20E5
T: - c sid=20,00  Q1MS [ 30,00-1200,00]
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  Εικόνα 4.30  Φάσμα πλήρους σάρωσης (m/z 30-500) από την απευθείας 

έκχυση του οργανικού κλάσματος του δείγματος #27 σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό. 
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Το ιόν m/z 121 το οποίο δίνει το ιόν 77 (-44 ή -CO2) (Εικόνα 4.31) 

ανήκει στο βενζοϊκό οξύ. To m/z 77 είναι χαρακτηριστικό του  βενζολικού 

δακτυλίου. 

data06 #296 RT: 5,06 AV: 1 NL: 1,04E4
T: - c sid=20,00  Full ms2 121,00@10,00 [ 30,00-180,00]
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Εικόνα 4.31  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 121 του οργανικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

Η ένωση με μητρικό ιόν το m/z 165 χάνει πολύ εύκολα ένα 44 amu 

προς το ιόν m/z 121 (Εικόνα 4.32). Στην συνέχεια αποσπάται ένα θραύσμα 28 

amu προς το ιόν m/z 93, για το οποίο προτείνεται το ιόν το φαινοξείδιο, το 

οποίο είναι και αρκετά σταθερό ενεργειακά. Προτείνεται  ως πιθανή δομή το 

ακετόξυ-βενζοϊκό οξύ. 

data04 #294 RT: 5,11 AV: 1 NL: 2,48E3
T: - c sid=20,00  Full ms2 165,00@20,00 [ 30,00-180,00]
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Εικόνα 4.32  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 215 του οργανικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 
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Tο ιόν m/z 187 (Εικόνα 4.33) είναι πολύ πιθανό να ανήκει στο 

εννιανοδιοϊκό οξύ αφού παρατηρούνται τα θραύσματα: 

187 - 18(Η2Ο)  169, 187 - 44(CO2)  143, και 187 - 62(H2O+CO2) 125, 

τα οποία είναι χαρακτηριστικά δικαρβοξυλικών οξέων όπως αναφέρεται σε 

άλλη εργασία βιβλιογραφία (Grossert et al, 2006). 

 

data06 #321-337 RT: 5,48-5,62 AV: 17 NL: 2,05E4
T: - c sid=20,00  Full ms2 187,00@10,00 [ 30,00-200,00]
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Εικόνα 4.33  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 187 του οργανικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

 

Στην Εικόνα 4.34 παρουσιάζεται το φάσμα MS-MS του ιόντος m/z 215. 

Στο φάσμα αυτό διακρίνεται το ιδιαίτερα σταθερό ιόν m/z 97 το οποίο ανήκει 

στο ιόν του θειικού οξέος. Επιπλέον το ιόν m/z 153 προέρχεται από το 

μητρικό με απόσπαση ουδέτερου θραύσματος 62 amu (ταυτόχρονη 

απόσπαση CO2 και Η2Ο) από το οποίο διασπάται ένα ακόμη μόριο CO2 και 

προκύπτει το m/z 109. Το ιόν m/z 135 αντιστοιχεί στο μητρικό ιόν με 

απόσπαση 80 amu (SO3) ή από το m/z 153 με απόσπαση 18 amu (Η2Ο). 

Προτείνεται ως δομή θειικός εστέρας δικαρβοξυλικού οξέος με μια η 

περισσότερες υδροξυομάδες. 
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data04 #229 RT: 3,97 AV: 1 NL: 1,67E3
T: - c sid=20,00  Full ms2 215,00@20,00 [ 30,00-280,00]
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Εικόνα 4.34  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 215 του οργανικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

 

Επιπλέον ο Gómez-González και συνεργάτες (2008) πρότειναν για το 

συγκεκριμένο μοριακό ιόν τη δομή οργανοθειικής ένωσης που είναι προϊόν 

οξείδωσης του ισοπρενίου, όπως η 2-μεθυλτετρόλη, μετά από εστεροποίηση 

με θειικό οξύ. 

 Η θραυσματοποίηση του ιόντος m/z 294 (Εικόνα 4.35) ανέδειξε τα έξης 

ιόντα: m/z 247, 231, 220, 96 και 62. Τα ιόντα αυτά προέκυψαν σύμφωνα με 

διάφορες αναφορές (Surratt et al., 2008, Gao et al., 2006, Surratt et al., 2007, 
και Iinuma et al., 2007) από τις έξης διασπάσεις 294 - 47(ΗΝΟ2)  247, 294 - 

63(ΗΝΟ3) 231, 294 - 74 (O2N-C=O) 220. Επίσης το m/z 96 ανήκει στο 

SO4
- (η ρίζα ευνοείται όταν το SO4

- είναι δεσμευμένο δευτεροταγώς σε άτομο 

άνθρακα) και το m/z 62 στο ΝΟ3
-. 
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data26 #165 RT: 2,81 AV: 1 NL: 9,73E4
T: - c Full ms2 294,20@20,00 [ 30,00-300,00]
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Εικόνα 4.35  Φάσμα MS-MS του ιόντος με m/z 294 του οργανικού κλάσματος (δείγμα 

#27) σε αρνητικό ηλεκτροψεκασμό με πλήρη σάρωση των προϊόντων. 

 

  Το ιόν m/z 294 έχει αναλυθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια και 

κατατάσσεται στην κατηγορία οργανοθειικών ενώσεων οι οποίες παράγονται 

δευτερογενώς από βιογενείς τερπενοειδείς ενώσεις. Ο Iinuma και συνεργάτες 

(2007) προτειναν ως πιθανή δομή της ένωσης αυτής μια από αυτές της 

Εικόνας 4.36. 

 

Εικόνα 4.36  Πιθανές δομές της ένωσης με μοριακό ιόν m/z 294 (Iinuma et al., 2007) 

 

Συνοψίζοντας μέσω της τεχνικής της δίδυμης φασματομετρίας μάζας 

με ηλεκτροψεκασμό (ESI/MS-MS) ανιχνεύθηκαν ουσίες με πιθανή δομή που 

ταιριάζει με αυτή των δι- ή πολύ-καρβοξυλικών οξέων και σε κάποιες 

περιπτώσεις  πιθανώς με ένα ή περισσότερους υδρόξυ- υποκαταστάτες. 

Αντίστοιχες δομές ταυτοποιήσαμε με την τεχνική GC-MS. Το βασικό 
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πρόβλημα της αέριας χρωματογραφίας είναι η ανάγκη παραγοντοποιήσης 

των πολικών ενώσεων οι οποίες κυριαρχούν ειδικά στην περίπτωση του 

υδατοδιαλυτού οργανικού κλάσματος των σωματιδίων. Από την άλλη υπάρχει 

ποικιλία αντιδραστηρίων για την παραγοντοποίηση πολικών ενώσεων κάποια 

από τα μάλιστα αντιδρούν επιλεκτικά με συγκεκριμένες λειτουργικές  ομάδες 

των ενώσεων (Jaoui et al., 2004, Schoene et al., 1994, και Lay-Keow and 
Michel, 1990). Όμως η τεχνική ESI/MS-MS χρήζει διερεύνησης καθώς μπορεί 

να μας δώσει στοιχεία δομής πολικών οργανικών ενώσεων.   

Επιπλέον με την τεχνική ESI/MS-MS ανιχνεύθηκε μια ευρεία κατηγορία 

ενώσεων που φαίνεται ότι περιέχουν εστέρες του θειικού οξέος ή του νιτρικού 

ή και των δυο. Η ενώσεις αυτές είναι δευτερογενείς και προέρχονται από 

οξείδωση τερπενοειδών ουσιών. Φαίνεται να έχουν σχετικά σημαντικές 

συγκεντρώσεις από μια πρώτη εκτίμηση βάσει της έντασης του σήματος του 

μοριακού ιόντος τους. 

 

4.7.   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ/ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ 

ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

 

Με τεχνική του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) έγινε 

ταυτοποίηση και ποσοτικός υπολογισμός δέκα οργανικών ενώσεων. Από 

αυτές οι έξι αναλύθηκαν και με την τεχνική της Χρωματογραφίας 

Αέριων/Φασματομετρία Μάζας (GC/MS) και μια και με την τεχνική της Ιοντικής 

Χρωματογραφίας (IC). Έτσι μπορούν να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα 

από διαφορετικές τεχνικές ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης των 

τεχνικών αυτών στο συγκεκριμένο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Χημείας. Είναι 

προφανές ότι η κάθε τεχνική έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Η τεχνική GC-MS έχει το πλεονέκτημα της ασφαλούς ποσοτικοποίησης σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων αλλά και της δυνατότητας 

ταυτοποίησης, μέσω των φασμάτων μάζας, της δομής για πολύπλοκα 

μείγματα οργανικών ενώσεων. Όμως ειδικά για τις υδρόφιλες ενώσεις 
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χρειάζεται ιδιαίτερη και ίσως επίπονη διαδικασία για να φέρουμε τις ενώσεις 

σε κατάσταση να αναλυθούν σε συνθήκες χρωματογραφίας αέριων. Η τεχνική 

IC παρέχει δυνατότητα ασφαλούς ποσοτικοποίησης σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις χωρίς ιδιαίτερη προεργασία, περιορισμένου όμως αριθμού 

υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων και δεν παρέχει τη δυνατότητα δομικής 

ανάλυσης.   Η τεχνική NMR μας παρέχει τη δυνατότητα εποπτικής ανάλυσης 

ομάδων υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία 

δείγματος. Όμως δεν έχει την ευαισθησία και την δυνατότητα ατομικής 

δομικής ταυτοποίησης ενώσεων που περιέχονται σε πολύπλοκα 

περιβαλλοντικά δείγματα.   

Σύγκριση των αποτελεσμάτων του NMR με την GC-MS μπορεί να γίνει 

για τις ενώσεις όρθο- και πάρα-φθαλικό οξύ, για το μαλονικό, το σουξινικό και 

το γλουταρικό οξύ, το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ και το αιθανοτρικαρβοξυλικό 

οξύ. Σύγκριση των αποτελεσμάτων του NMR με την IC μπορεί να γίνει με το 

μυρμηκικό και το μεθανοσουλφονικό οξύ. Για το τερεφθαλικό το υδρογόνο του 

αρωματικού δακτυλίου είναι ένα αφού το μόριο είναι συμμετρικό και η χημική 

του μετατόπιση στο φάσμα NMR δεν επηρεάζεται στην περίπτωση που ένα ή 

και τα δύο καρβοξύλια είναι εστεροποιημένα. Τέτοιοι εστέρες υπάρχουν στα 

σωματίδια της ατμόσφαιρας (Limbeck and Puxbaum, 1999), αλλά έχουν 

μειωμένη διαλυτότητα σε σχέση με τα οξέα από τα οποία προέρχονται. 

Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία στο GC-MS ανιχνεύθηκε εκτός από το 

τερεφθαλικό οξύ και ο αντίστοιχος μονοαιθυλεστέρας του και έτσι στον μέσο 

όρο της συγκέντρωσης του (1,4) φθαλικού στο GC-MS προστίθεται και αυτή 

του εστέρα. 

Στον Πίνακα 4.37 αναφέρονται για κάθε ένωση ο μέσος όρος (Μ.Ο.) 

των τιμών όλων των δειγμάτων που υπολογίστηκαν με NMR, GC-MS και IC, ο 

συντελεστής συσχέτισης r2 τιμών μιας ένωσης από το NMR ως προς τις 

αντίστοιχες τιμές από GC-MS ή IC, και ο λόγος των τιμών των 

συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν με NMR  ως προς τις αντίστοιχες που 

προσδιορίστηκαν με GC-MS και IC. Οι τιμές στις παρενθέσεις είναι η τυπική 

απόκλιση των συγκεντρώσεων. 
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Πίνακας 4.37 Σύγκριση των συγκεντρώσεων των ενώσεων που αναλύθηκαν με τις 

τεχνικές NMR, GC-MS και IC. Οι τιμές είναι οι μέσοι όροι όλων των δειγμάτων σε ng/m3 
αέρα, στην παρένθεση είναι η τυπική απόκλιση και r2 είναι ο συντελεστής συσχέτισης 
για τις τιμές της κάθε ένωσης που μετρήθηκε του NMR σε σχέση με αυτές που 
μετρήθηκαν με κάποια από τις άλλες δύο μεθόδους. Η στήλη GC/NMR ή IC.NMR 
περιέχει τον λόγο του μέσου όρου των συγκεντρώσεων της κάθε ένωσης που 
αναλύθηκε με το GC-MS ή την IC προς την αντίστοιχη συγκέντρωση με το NMR. 

Ένωση NMR 

 

GC-MS ή IC  r2 GC/NMR ή 

IC/NMR 
Μυρμηκικό οξύ 43,90 (26,20) 55,56 (40,26) 0,50 1,3 

Μεθανοσουλφονικό οξύ 44,30 (22,27) 72,37 (24,05) 0,80 1,6 

Μαλονικό οξύ 44,54 (27,13) 126,33 (69,35) 0,65 2,8 

Σουξινικό οξύ 22,51 (7,85) 57,55 (26,04) 0,70 2,6 

Γλουταρικό οξύ 7,78 (4,27) 11,52 (4,63) 0,42 1,5 

4-Οξοεπτανοδιοϊκό οξύ 13,59 (4,47) 7,80 (2,1) 0,45 0,6 

Αιθανοτρικαρβοξυλικό οξύ 10,09 (4.96) 12,79 (7,02) 0,64 1,3 

1,2-Φθαλικό οξύ 2,91 (2,12) 2,95 (1,44) 0,68 1,0 

1,4-Φθαλικό οξύ & εστέρες του 

1,4-φθαλικού οξέος 
5,91 (8,82) 8,26 (12,18) 0,97 1,4 

 

Από τους συντελεστές συσχέτισης φαίνεται μια αρκετά καλή συσχέτιση 

των περισσότερων ουσιών με 0,64<r2<0,97, εκτός από το μυρμηκικό, το 

γλουταρικό και το 4-οξοεπτανοδιοϊκό οξύ με r2=0,50, 0,42 και 0,45 αντίστοιχα. 

Επιπλέον οι τιμές των συγκεντρώσεις που μετριούνται με το NMR δεν έχουν 

σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους, όπως φαίνεται και 

από τον λόγο του μέσου όρου των συγκεντρώσεων των ουσιών που 

μετρήθηκαν με GC-MS ή IC προς τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις από το NMR. 

Την μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζει η συγκέντρωση του μαλονικού οξέος 

μετριέται κατά μέσο όρο 2,8 φορές μεγαλύτερη με το GC-MS από ότι με το 

NMR, ενώ αντιθέτως το 4-Οξοεπτανοδιοϊκό οξύ έχει σχεδόν διπλάσια 

συγκέντρωση με το NMR σε σχέση με το GC-MS. Επίσης το μυρμηκικό και το 
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μεθανοσουλφονικού που μετριούνται με το NMR και την IC έχουν πολύ μικρές 

σχετικά αποκλίσεις 1,3 και 1,6 αντίστοιχα. 

Η κακή  συσχέτιση του γλουταρικού οξέος που υπολογίστηκε από το 

NMR με αυτό από την GC/MS πιθανώς οφείλεται στο ότι το γλουταρικό βάσει 

της διαδικασίας που ακολουθείται με την εκχύλιση στερεάς φάσης μοιράζεται 

σχεδόν εξίσου και στο υδατικό και στο οργανικό κλάσμα, αλλά με μια 

αναλογία η οποία δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή από δείγμα σε δείγμα. Στο GC-

MS υπολογίζονται ξεχωριστά και οι δύο ποσότητες και αθροίζονται για να 

δώσουν την συνολική συγκέντρωση. Στον NMR υπολογίζεται η συγκέντρωσή 

του μόνο στο υδατικό κλάσμα, αφού εκεί το υδρογόνο στον άνθρακα στην β 

θέση ως προς το καρβοξύλιο δίνει μια καθαρή κορυφή στα 1,8-2 ppm. 

Αντιθέτως στο οργανικό κλάσμα υπάρχει συνεισφορά στο σήμα της 

συγκεκριμένης περιοχής και από πολλές άλλες ενώσεις που συνεκλούονται, 

όπως τα μεγαλύτερα δικαρβοξυλικά αλλά και τα μόνο-καρβοξυλικά οξέα και 

έτσι η κορυφή του γλουταρικού δεν ξεχωρίζει ώστε να μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί. Βέβαια βάσει του σχετικής τυπικής απόκλισης που 

υπολογίστηκε από την διαδικασία των ανακτήσεων (3,6% για το γλουταρικό) 

φαίνεται να υπάρχει σταθερότητα στις μετρήσεις της συγκέντρωσης των 

προτύπων διαλυμάτων γλουταρικού οξέος, άρα περνάει σταθερό ποσοστό 

στην υδατική φάση, οπότε μπορεί να διορθωθεί με σχετική ακρίβεια η 

συνολική ποσότητα της ουσίας που εκχυλίστηκε. Όταν όμως πρόκειται για τα 

δείγματα πεδίου ίσως επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες την κατανομή της 

ουσίας ανάμεσα στα δύο κλάσματα, όπως για παράδειγμα διαφορετική 

οξύτητα του δείγματος, αφού η οξίνιση σε pH περίπου 2 δεν γίνεται με 

ακρίβεια πεχαμέτρου, αλλά με την προσθήκη σχετικά σταθερής ποσότητας 

υδροχλωρικού οξέος.    

 Κάτι αντίστοιχο πιθανώς συμβαίνει και με το 4-oξοεπτανοδιοϊκό οξύ το 

οποίο επίσης μοιράζεται και στα δύο κλάσματα, όπως φαίνεται με το GC-MS 

και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό της ένωσης αυτής περνάει στο οργανικό 

κλάσμα. Στο NMR μπορεί να υπολογιστεί μόνο το μέρος της ένωσης στο 

υδατικό κλάσμα, αφού στο οργανικό υπάρχει συνεισφορά στην περιοχή 

ολοκλήρωσης και από άλλες ουσίες. Έτσι το NMR φαίνεται ότι με την μέθοδο 

αυτή δεν έχει καλή επαναληψιμότητα για τις συγκεκριμένες ενώσεις.  
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 Τέλος το μυρμηκικό οξύ που αναλύεται με το NMR έχει μέτρια 

συσχέτιση r=0,5 σε σχέση με αυτό από την IC. Το μυρμηκικό οξύ μετράται 

εξολοκλήρου στο υδατικό κλάσμα και πιθανώς λόγω της σχετικά υψηλής 

πτητικότητάς του (ποσοστό ανάκτησης 27%) να μην υπάρχει πολύ καλή 

επαναληψιμότητα μεταξύ των δειγμάτων με μικρές αλλαγές στις παραμέτρους 

κατά την αναλυτική διαδικασία του κάθε δείγματος (κυρίως των συνθηκών 

κατά την συμπύκνωση του νερού) σε αντίθεση με τον ιοντική χρωματογραφία 

όπου η ανάλυση γίνεται απευθείας μετά την εκχύλιση του φίλτρου.  
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5. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην εργασία αυτή προσδιορίστηκαν σε δείγματα αερόλυματων στην 

περιοχή υποβάθρου της Φινοκαλιάς τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSP), η 

μάζα οργανικής ύλης (ΟΜ), ο οργανικός (OC) και ο στοιχειακός (EC) 

άνθρακας, ο υδατοδιαλυτός (DOC) και μη υδατοδιαλυτός (nDOC) οργανικός 

άνθρακας καθώς και οι ουσίες που επιδεικνύουν επιφανειοδραστικές 

ιδιότητες. 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την επεξεργασία των δειγμάτων 

των αερολυμάτων που συλλέχθηκαν σε περιοχή υποβάθρου στην Ανατολική 

Μεσόγειο σε συνδυασμό με τις αναλυτικές τεχνικές NMR, GC-MS και IC 

επέτρεψε σε σημαντικό βαθμό την διαλεύκανση της σύστασης του οργανικού 

υδατοδιαλυτού κλάσματος του οποίου ο ρόλος θεωρείται σημαντικός στις 

διεργασίες του κλίματος. 

Προσδιορίστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά 109 πολικές οργανικές 

ενώσεις, η πλειοψηφία των οποίων ήταν καρβοξυλικά οξέα. H μάζα των 

οργανικών ενώσεων που προσδιορίστηκαν αποτελούν το 11-24% της 

συνολικής οργανικής μάζας των αερολυμάτων, το 12-29% της υδατοδιαλυτής 

οργανικής μάζας των αερολυμάτων και το 3-5% της συνολικής μάζας των 

αιωρούμενων σωματιδίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενώσεων που 

προσδιορίστηκε ποσοτικά καταλαμβάνουν τα κανονικά δικαρβοξυλικά οξέα 

και η ένωση που ανιχνεύθηκε με την μεγαλύτερη αφθονία είναι το οξαλικό οξύ. 

Η χρήση δορυφορικών δεδομένων σε συνδυασμό με τις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ανέδειξαν τις πυρκαγιές ως ένα σημαντικό παράγοντα 

συνεισφοράς υδατοδιαλυτής οργανικής μάζας στην ατμόσφαιρα της 

Ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον η καύση βιομάζας συνεισφέρει σημαντικά 

και στην αφθονία των αιωρούμενων σωματιδίων, του συνολικού οργανικού 

άνθρακα και των ενώσεων με επιφανειοδραστική ικανότητα. Τα επίπεδα του 

μη υδατοδιαλυτού άνθρακα εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κατά τα 
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επεισόδια πυρκαγιών. Ο στοιχειακός άνθρακας αν και προέρχεται σε ένα 

βαθμό από τις πυρκαγιές έχει και άλλες πηγές οι οποίες συνεισφέρουν 

σημαντικά στα επίπεδά του στην περιοχή. Σχεδόν το σύνολο των ενώσεων 

που περιέχουν αρωματική ομάδα στο μόριο τους επιδρούν στην επιφανειακή 

τάση των σωματιδίων. 

Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων 

σε σχέση με τις συνολικές οργανικές ενώσεις δείχνουν υψηλή περιεκτικότητα 

των σωματιδίων σε οξειδωμένες οργανικές ενώσεις, γεγονός που αναδεικνύει 

την έντονη οξειδωτική ισχύ της ατμόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων επέτρεψε να βρεθούν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων και να γίνει δυνατός ο καλύτερος 

εντοπισμός των πηγών που εκπέμπουν τις ενώσεις που αποτελούν 

σημαντικό μέρος του υδατοδιαλυτού άνθρακα στα αερολύματα. Η καύση 

βιομάζας αναδείχθηκε ως κύρια πηγή μεγάλου μέρους των ενώσεων που 

ανιχνεύθηκαν η οποίες είτε εκπέμπονται ως έχουν κατά την καύση βιομάζας, 

είτε προκύπτουν δευτερογενώς από πρόδρομα μόρια που εκλύονται από τις 

πυρκαγιές. Άλλες ενώσεις φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τους 

ωκεανούς, ενώ άλλες αποτελούν αστικούς ρύπους από ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Επιπλέον με εντοπίστηκε μια κατηγορία ενώσεων που είναι 

εστέρες του θειικού οξέος ή του νιτρικού ή και των δυο. Η ενώσεις αυτές είναι 

δευτερογενείς και προέρχονται από οξείδωση τερπενοειδών ουσιών 

βιογενούς προέλευσης. 

Τέλος έγινε δυνατό να εντοπιστούν συγκεκριμένες οργανικές ενώσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοριακοί δείκτες για την καύση 

βιομάζας μέσω πυρκαγιών. Είναι προφανές ότι εμπέδωση της πρότασης 

αυτής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με επανάληψη δειγματοληψιών. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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α)      β) 

 

Σχήμα I. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ρετροπορείας αερίων μαζών α) κυρίως 

θαλάσσιας προέλευσης, β) ιδιαίτερα χερσαίας προέλευσης (πηγή Hysplit). 

 

α)      β) 
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Σχήμα II. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ρετροπορείας αερίων μαζών ανάμικτης 

(θαλάσσιας και χερσαίας) προέλευσης (πηγή Hysplit). 

  

 

Σχήμα III. Στα τρία ανώτερα σχήματα οι ρετροπορείες αερίων μαζών στις 25 Ιουλίου 

2007 ανά 8 ώρες την μέρα και στις περιοχές που παρατηρήθηκαν οι περισσότερες 

εστίες πυρκαγιάς (πηγή Hysplit). Στον χάρτη φαίνονται τα επεισόδια πυρκαγιών το 

24ωρο 25-26 Ιουλίου 2007 (πηγή http://firefly.geog.umd.edu/firemap).  
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Σχήμα IV. Συνολικές εστίες φωτιάς τα δυο 48ωρα 21-24/5/2008 όπου οι άνεμοι είχαν 

δυτική κυρίως κατεύθυνση και οι αέριες μάζες αναμένεται να είναι εμπλουτισμένες σε 

ουσίες εκπεμπόμενες από την Μεσόγειο θάλασσα (πηγή 

http://firefly.geog.umd.edu/firemap). 

 

Σχήμα V. Συνολικές εστίες φωτιάς τα δυο 48ωρα 21-24/5/2008 όπου οι άνεμοι ήταν 

ισχυροί και είχαν βορειοδυτική κυρίως κατεύθυνση και οι αέριες μάζες έχουν έντονα 

χερσαία προέλευση από την βορειοδυτική Ευρώπη (πηγή 

http://firefly.geog.umd.edu/firemap). 
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Σχήμα VI. Χρωματογράφημα GC-MS του οργανικού κλάσματος του δείγματος #31 του 2007. Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε κορυφές κάποιων ενδεικτικών 

ενώσεων,  1:4υδροξυ- 4μεθύλ- 2πεντανόνη, 2: μεθυλεστέρας του οκτανοϊκού οξέος, 3: διμεθυλεστέρας του επτανοδιοϊκού οξέος, 4: 4μεθόξυ βενζοϊκό οξύ 

μεθυλ εστέρας, 5:cis πινονικό οξύ μεθυλεστέρας, 6: διμεθυλεστέρας του οκτανοδιοϊκού οξέος 7:ορθο φθαλικό οξύ διμεθυλεστέρας, 8: διμεθυλεστέρας του 

4κετοεπτανοδιοϊκού οξέος, 9: πάρα φθαλικό οξύ διμεθυλεστέρας, 10: διμεθυλεστέρας του εννιανοδιοϊκού οξέος, 11: βένζο- 1,2,4 τρικαρβοξυλικό οξύ 

τριμέθυλεστερας, 12: 1χλωροδεκαεξάνιο (Εσωτερικό Πρότυπο), 13: μεθυλεστέρας του δεκαεξανοϊκού οξέος, 14: μεθυλεστέρας του δεκαοκτανοϊκού οξέος
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Σχήμα VII. Χρωματογράφημα GC-MS του υδατικού κλάσματος του δείγματος #31 του 2007. Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε κορυφές κάποιων ενδεικτικών 

ενώσεων 1: διμεθυλεστέρας του προπανοδιοϊκού οξέος, 2: διμεθυλεστέρας του βουτανοδιοϊκού οξέος 4, 3: μεθόξυ-βουτανοδιοϊκό οξύ διμεθυλεστέρας, 4: 

βουτανοδικαρβοξυλικό οξύ-2 καρβοξυλικό οξύ τριμεθυλεστέρας, 5: 2μεθόξυ- πεντανοδιοϊκό οξύ διμεθυλεστέρας, 6: 3ακέτυλο πεντανοδιοϊκό οξύ 

διμεθυλεστέρας, 7: πεντανοδικαρβοξυλικό οξύ-3 καρβοξυλικό οξύ τριμεθυλεστέρας, 8: κιτρικό οξύ τριμέθυλεστέρας, 9: εξανοδικαρβοξυλικό οξύ-3 καρβοξυλικό 

οξύ τριμέθυλεστέρας, 10: 1χλωροδεκαεξάνιο (Εσωτερικό Πρότυπο) (R.S.) 
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Σχήμα VIII. Χρωματογράφημα GC-MS του οργανικού κλάσματος του τυφλού δείγματος 

πεδίου.  

 

 

 

Σχήμα IX. Χρωματογράφημα GC-MS του υδατικού κλάσματος του τυφλού δείγματος πεδίου.  
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Σχήμα X. Χρωματογράφημα του δείγματος #28 του 2007 στην ιοντική χρωματογραφία. 

 

 

Σχήμα XI.  To χρωματογράφημα του Σχήματος X εστιασμένο μεταξύ 0,90 και 2,10 min. 
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