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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που αφορούν 

τους Πολυαρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), στην αστική ατμόσφαιρα της Αθήνας. Οι 

δειγματοληψίες έγιναν σε δύο ορόφους (πρώτος και πέμπτος) του κτιρίου της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται σε ένα κεντρικό 

σημείο της Αττικής (Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα). Η δειγματοληψία έγινε 

κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο του 2014.  

Η πειραματική διαδικασία (δειγματοληψία- προετοιμασία δειγμάτων-ποιοτικός και 

ποσοτικός προσδιορισμός) βασίστηκε στο Πρότυπο ISO 12884:2000 με χρήση Αέριας 

Χρωματογραφίας/Φασματοσκοπίας Μάζας (GC/MS) και διεξήχθη στο εργαστήριο 

Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» . 

           Κατά την παρατήρηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε τόσο εποχιακή μεταβολή 

όσο και μεταβολή ανά τους ορόφους στα επίπεδα συγκεντρώσεων ΠΑΥ, με υψηλότερες 

συγκεντρώσεις να μετρώνται κατά την χειμερινή περίοδο στον πρώτο όροφο. Συγκεκριμένα , 

οι ΠΑΥ παρουσίασαν μεγάλη διαφοροποίηση, με τις συγκεντρώσεις την χειμερινή περίοδο 

να είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερες των συγκεντρώσεων της θερινής.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα, ιδιαίτερα σε αστικές 

περιοχές, είναι το ολοένα και διογκούμενο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η 

ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού, ο πολλαπλασιασμός των μέσων παραγωγής και 

μεταφοράς, η εντεινόμενη βιομηχανική δραστηριότητα και η αστικοποίηση έχουν επιφέρει 

στο περιβάλλον των πόλεων σημαντική μεταβολή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Όσον αφορά δε τις συγκεντρώσεις ρυπαντών επικίνδυνων για τον άνθρωπο και τα άλλα έμβια 

όντα (χλωρίδα και πανίδα), αυτές σε πολλές περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 

επιτρεπτά όρια.  

          Οι ΠΑΥ έχουν αναγνωριστεί ως μια ομάδα πιθανών επικίνδυνων χημικών προϊόντων 

που προκαλούν ανησυχία για το περιβάλλον και την υγεία . Είναι γνωστό ότι η κύρια πηγή 

ΠΑΥ είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον ,το  κρεόζωτο , το υλικό που 

χρησιμοποιείται για τα συντηρητικά ξύλου , περιέχει υψηλές ποσότητες των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων. Τα σωματίδια αυτά, που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, είναι 

μία από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ρυπαντών. Aνησυχίες για τις καρκινογόνες και 

μεταλλαξιογόνες ιδιότητες των ΠΑΥ έχουν οδηγήσει σε προσπάθειες για την κατανόηση του 

σχηματισμού τους και ατμοσφαιρική χημεία.1  Επίσης τα σωματίδια αυτά επηρεάζουν την 

υγεία του ανθρώπου που εκτίθεται σε αυτά, με αποτέλεσμα την δημιουργία  νέων παθήσεων 

ή την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και 

μεταλλάξεων.2  Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων απορρύπανσης, καθώς και 

τον εντοπισμό των πηγών αυτών των σωματιδίων ώστε να γίνει δυνατή η μείωση των 

εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα, με τη θέσπιση κανόνων και ορίων εκπομπης.3 

                                                           
1 Bjorseth, A., Ramdahl, T., 1985. Handbook of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, vol. 2. Marcel Dekker, New 

York., Yassaa, N., Meklati, B.Y., Cecinato, A., Marino, F., 2001. Particulate n-alkanes, n-alkanoic acids and 

polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Algiers City area. Atmospheric Environment 35, 1843–

1851. 
2 Preining, 1991, Penner και Mulholland, 1991, Charlson κ.ά., 1992, Dockery κ.ά., 1994, Schwarz κ.ά., 1996, 

Harrison κ.ά., 1997. 
3 Khaiwal Ravindraa,b,, Ranjeet Sokhia , Rene´ Van Griekenb . Centre for Atmospheric and Instrumentation 

Research (CAIR), University of Hertfordshire, Hatfield AL10 9AB, UK b Environmental Analysis Group, Micro 

and Trace Analysis Center, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610 
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Εικόνα 1.1. Καθημερινές, κοινές πηγές βενζο[a]πυρενίου και άλλων πολυκυκλικών υδρογονανθράκων3 

 

Πολλές χώρες έχουν προτείνει ένα μη δεσμευτικό όριο συγκέντρωσης για τους ΠΑΥ, ενώ ο 

κίνδυνος για την υγεία ,μέσα από μελέτες που έγιναν σε σχέση με την έκθεση σε ΠΑΥ , δείχνει 

ότι σε αυτούς τους ρύπους θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα κατά την εξέταση και τη 

διαχείριση της ποιότητας του αέρα.4  

 

2.ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η προσθήκη ουσιών 

(ρύπων) στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν. Στη σύγχρονη 

εποχή, συχνά η ρύπανση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε μια τυπική πόλη, η 

βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 

35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%. 

 

                                                                                                                                                                                     
Antwerp, Belgium Received 29 January 2007; received in revised form 21 November 2007; accepted 3 

December 2007 

 
4 Khaiwal Ravindra, Ranjeet Sokhi,, René Van Grieken, Atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons: Source 

attribution, emission factors and regulation, Atmospheric Environment, Volume 42, Issue 13, April 2008, Pages 

2895–2921 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231007011351
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231007011351
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231007011351
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/42/13


7 
 

2.1 Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί σοβαρό υγειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 

οικονομικό πρόβλημα, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά 

προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας. Η τρύπα του όζοντος προκλήθηκε από τη χρήση 

των χλωροφθορανθράκων, απαγορευμένων σήμερα χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνταν 

στην ψυκτική και τα σπρέι. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από οξείδια, όπως οξείδια του αζώτου, του θείου, 

του άνθρακα και άλλα, και από αιθάλη (άκαυστος άνθρακας σε αέρια μείγμα αέρα). Τα 

οξείδια του αζώτου προκαλούν το φωτοχημικό νέφος, συνήθως στα κέντρα μεγαλουπόλεων ή 

και στις γύρω περιοχές. Τα οξείδια του θείου και του άνθρακα αντιδρούν με τους 

υδρατμούς των νεφών δημιουργώντας όξινη βροχή, η οποία προσβάλλει τα δάση, ενώ 

το θειϊκό οξύ (συστατικό της όξινης βροχής) προσβάλλει τα μάρμαρα μετατρέποντάς τα σε 

γύψο. Το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και άλλα αέρια που παράγονται από ατελείς καύσεις, 

όπως άκαυστοι υδρογονάνθρακες, συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στις πόλεις 

που βρίσκονται κοντά σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας όπου γίνεται καύση ορυκτών 

καυσίμων, όπως το πετρέλαιο ή ο λιγνίτης, υπάρχουν αρκετά αναπνευστικά περιστατικά, ενώ 

τα κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα είναι αυξημένα.5 

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για την παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (PAH) στο περιβάλλον καθώς βρίσκονται στον ατμοσφαιρικό αέρα και 

μερικά από αυτά είναι μεταξύ των ισχυρότερων γνωστών καρκινογόνων ουσιών.3,4  

 

 

 

2.2 Ο ρόλος των αερολυμάτων στην ατμοσφαιρική χημεία και ρύπανση 

Αερόλυμα (aerosol) ορίζεται το σχετικώς σταθερό αιώρημα στερεών ή υγρών σωματιδίων σε 

αέριο ή αέρα. Τα αερολύματα διαφέρουν από τα σωματίδια κατά το ότι τα αερολύματα 

συμπεριλαμβάνουν και τα σωματίδια και το αέριο στο οποίο αυτά αιωρούνται. Το μέγεθος 

των μικροσωματιδίων των αερολυμάτων διαφέρει σημαντικά και αρχίζει από 0,001μm για 

μοριακά συμπλέγματα (molecular clusters) , έως τα 100 μm και άνω για σταγονίδια ομίχλης 

και σωματίδια σκόνης.  

                                                           
5 Ατμοσφαιρική ρύπανση. (2016, Φεβρουαρίου 9). Βικιπαίδεια, Η Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B9%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1
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Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι όροι για τα σωματίδια είναι: 

 Σκόνη (dust)- Στερεό σωματίδιο σχηματιζόμενο από αποικοδόμηση ενός αρχικού 

υλικού, κονιοποίηση, λείανση ή ανατίναξη. 

 Καυσαέριο (fume)- Στερεά σωματίδια παραγόμενα κατά την καύση μέσω θερμικών 

αντιδράσεων, όπως ανάφλεξη, εξάχνωση, ή απόσταξη. Αυτά είναι <1 μm και είναι 

ορατά μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 Καπνός (smoke)- Το ορατό αερόλυμα που προκύπτει από την καύση. 

 Ομίχλη και αχλύς (fog and mist)- Υγρά σταγονίδια που προκύπτουν από διάσπαση 

υγρού ή συμπύκνωση ατμού. 

 Καπνομίχλη (smog= fog+smoke)- Ορίζεται η εκτεταμένη ατμοσφαιρική ρύπανση 

από αερολύματα μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων , που προέρχονται από φυσικές 

διεργασίες και από ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 Αμμόλιθος (grit)- Μεγάλα σωματίδια (>76μm διάμετρο) , τα οποία κατακρημνίζονται 

ταχύτατα λόγω βαρύτητας και μόλις διακρίνονται με γυμνό μάτι. 

 Συσσώρευμα (agglomerate)- Μεγάλα σωματίδια που συγκρατούνται μέσω δυνάμεων 

Van der Waals ή μέσω επιφανειακών τάσεων. 

 Συσσωμάτωμα (aggregate)- Ετερογενές σωματίδιο, όπου τα διάφορα συστατικά του 

δε διασπώνται εύκολα. 

Βάσει του μεγέθους των σωματιδίων κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 

 Η πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνει σωματίδια με διάμετρο D≤0,080 μm ,γνωστά ως 

σωματίδια Aitken ή μεταβατικοί πυρήνες. Προέρχονται από συμπύκνωση ατμών ή 

σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από μετατροπές αερίων σε μικροσωματίδια και από 

διαδικασίες καύσης. Υπερέχουν των άλλων σωματιδίων όσον αφορά τον αριθμό, αλλά 

εξ αιτίας του μικρού μεγέθους αποτελούν το μικρότερο ποσοστό της συνολικής μάζας 

των αιωρούμενων σωματιδίων.  

 Η δεύτερη ομάδα σωματιδίων , με 0,080μm≤D≤ 2,5μm, χαρακτηρίζεται από τη 

μεγάλη συνολική επιφάνεια και αποτελεί το κυριότερο τμήμα της μάζας του 

αερολύματος. Τα σωματίδια στην κατηγορία αυτή αναπτύσσονται από τα μικρότερα , 

δηλ. του πυρηνικού μεγέθους , μέσω πήξης ή συμπύκνωσης ατμών. 

 Τα χονδρά σωματίδια με διάμετρο D≥ 2,5μm αποτελούν την τρίτη ομάδα. 

Παράγονται με μηχανική τριβή και συνεπώς πολλά είδη ανήκουν στην κατηγορία 
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αυτή, όπως σκόνη, σταγονίδια από τον αφρό της θάλασσας και βιομηχανικής 

προέλευσης σωματίδια. 

Με βάσει τις χημικές μελέτες τα σωματίδια, όσον αφορά το μέγεθος κατανέμονται σε 

χονδρόκοκκα (Coarse particle), κυρίως υλικό από τον φλοιό της Γης και λεπτόκοκκα (Fine 

particle) με συστατικά θειικά και νιτρικά άλατα, μόλυβδο, ανθρακώδη υλικό και οργανική ύλη. 

 

2.3 Πηγές αερολυμάτων 

Τα σωματίδια των αερολυμάτων μπορεί να έχουν φυσική προέλευση ή να προκύπτουν από 

ανθρώπινες δραστηριότητες όπως προαναφέρθηκε. Οι κυριότερες φυσικές πηγές είναι: 

 Το έδαφος 

 Οι ωκεανοί 

 Οι εξωγήινες πηγές 

 Τα ηφαίστεια 

 Η καύση δασικών εκτάσεων  

 Ο σχηματισμός σωματιδίων μέσω αντιδράσεων  αερίων 

 Βιοαερολύματα 

 Βιομηχανικές πηγές 

 Μέσα μεταφοράς, θέρμανση 

 

2.4 Προσδιορισμός οργανικών ενώσεων στα αερολύματα 

Η ανάλυση του οργανικού μέρους των αερολυμάτων περιλαμβάνει διάφορα στάδια: τη 

δειγματοληψία, την εκχύλιση, τον καθαρισμό και των διαχωρισμό του εκχυλίσματος και 

τελικά τον προσδιοριμό των οργανικών ουσιών με διάφορες αναλυτικές μεθόδους. 

Η δειγματοληψία γίνεται μέσω της συλλογής δείγματος σε ειδικά φίλτρα. Ο πιο γνωστός 

τύπος δειγματολήπτη είναι ο δειγματολήπτης μεγάλου όγκου, όπου χρησιμοποιούνται φίλτρα 

υαλονημάτων (glass-fibre filter) . Ο τύπος αυτός δεν χρησιμοποιείται για τη συλλογή 

ημιπτητικών ουσιών, διότι επιτρέπει την εξάτμιση των ουσιών άρα και την απώλεια 

σημαντικού μέρους δείγματος. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την εγκατάσταση ενός 

προσροφητή που προσροφά όλες τις πτητικές ενώσεις που περνούν από το φίλτρο. Ή αυτές 

που εξαχνώνονται στη διάρκεια της δειγματοληψίας. Οι προσροφητές είναι μη πολικά 



10 
 

συνθετικά πολυμερή π.χ. Tenax (ply-2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) και XAD-2 

(polystyrene-divinylbenzene), XAD-4, Teflon κ.α. Δειγματοληψία μικρού όγκου , δηλαδή 

χρονικής διάρκειας μικρότερης των 24ωρών, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ημερήσιας 

μελέτης σε περιοχές μεγάλης ρύπανσης και συνδυάζεται με ευαίσθητες μεθόδους ανάλυσης, 

λόγω της μικρής συγκέντρωσης των προς προσδιορισμό ουσιών. 

Η εκχύλιση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της ανάλυσης και απαιτεί μεγάλη 

προσοχή, διότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση του δείγματος, η επιλογή του 

οργανικού διαλύτη με την κατάλληλη πολικότητα και η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί. Η 

εκχύλιση αποσκοπεί στην πλήρη ανάκτηση των οργανικών ουσιών που έχουν συλλεχθεί. 

Έτσι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), εκχυλίζονται σε συσκευή 

Soxhlet με οργανικούς διαλύτες μικρής και μέτριας πολικότητας όπως κυκλοεξάνιο, 

τολουόλιο, μεθυλοχλωρίδιο, τετραϋδροφουράνιο,  βενζόλιο, μεθανόλη, ακετόνη κ.α. Ο 

χρόνος εκχύλισης κυμαίνεται από 1 έως 48 ώρες. Για τη μείωση του χρόνου αυτού (15-30 

λεπτά) πολλές φορές η εκχύλιση συνδυάζεται με δόνηση με υπερήχους σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. 

Ο καθαρισμός και ο διαχωρισμός σε κλάσματα είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διεργασία 

και βασίζεται στη διαφορετική κατανομή των οργανικών ενώσεων σε διαφόρους διαλύτες. Ο 

καθαρισμός από όξινες και βασικές ουσίες γίνεται με συνεχή έκπλυση  με διαλύματα βάσεων 

και οξέων. Οι υδρόφιλες και πολικές ενώσεις απομακρύνονται μέσω κατανομής μεταξύ 

κυκλοεξανίου και μείγματος μεθανόλης-νερού ή ακετόνης-νερού. Οι πιο σημαντικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται είναι οι χρωματογραφικές LS-LC, TLC, HPLC. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κλασμάτων προερχόμενων από τον 

καθορισμό και τον διαχωρισμό, είναι πολλές. Η μικρή συγκέντρωση των οργανικών ενώσεων 

στα δείγματα αερολυμάτων κάνει απαραίτητη τη χρήση αναλυτικών μεθόδων με μεγάλη 

ευαισθησία , ακρίβεια, ορθότητα και εκλεκτικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 

την ανάλυση των PAH είναι η αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας 

(GC/FID), η αέρια χρωματογραφία συνδυαζόμενη με φασματοφωτομετρία μαζών (GC/MS) 

και η μέθοδος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC/UV-fluor). 
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Για τα χλωριωμένα εντομοκτόνα και τα PCBs ως αναλυτική μέθοδος αναγνωρίζεται η αέρια 

χρωματογραφία με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (GC/ECD) ή GC/FT-IR.6 

 

2.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση μεθόδων ανάλυσης των PAH 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν περιληπτικά κάποιες τεχνικές και μέθοδοι χημικής 

επεξεργασίας και ανάλυσης δειγμάτων (quartz fibre filters)  για τον ποιοτικό και ποσοτικό 

έλεγχο των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων που έχουν γίνει παγκοσμίως. 

 

Οι  Amador-Munoz et al,.2013 προσδιόρισαν τους ΠΑΥ από αιωρούμενα σωματίδια με μία 

τεχνική (solventless technique). Χρησιμοποίησαν ένα διαλύτη για να εξάγουν τα οργανικά 

σωματίδια σε ένα λουτρό υπερήχων. Επίσης σαν διαλύτη χρησιμοποίησαν μεθυλενοχλωρίδιο 

(HPLC grade, Chromanorm) . Η διαδικασία επαναλήφθηκε 3 φορές για 30 λεπτά με τη 

θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 100 C. Το διάλυμα συγκεντρώθηκε σε έναν 

περιστροφικό εξατμιστήρα (Buchi)  μέχρι να μείνει μία μικρή ποσότητα και αποθηκεύτηκε σε 

μικρά μπουκαλάκια στους 0-40 C έως τη χρωματογραφική ανάλυση. Η χρωματογραφική 

ανάλυση έγινε με αέριο χρωματογράφο/φασματογράφο μάζα (GC/MS) (Agilent 

Technologies, USA ).7 

Οι Villar Vidal et al.,2014  ακολούθησαν το πρότυπο ISO 16362:2006 για τον προσδιορισμό 

της σωματιδιακής φάσης των Πολυκυκλικών Αρωματκών Υδρογονανθράκων με Υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Τα φίλτρα υποβλήθηκαν σε χώνευση με πυκνό νιτρικό 

οξύ για 24 ώρες ,σε θερμοκρασία 120 0 C. Τα δείγματα συμπυκνώθηκαν και καθαρίστηκαν 

μέσω στήλης διαχωρισμού με silica gel σε περίπτωση που χρειαζόταν. Στη συνέχεια τα 

δείγματα αναλύθηκαν με Φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-

MS)(Agilent 7500ce)με υψηλή ανοχή σε διαλυμένα στερεά και στην κυτταρική σύγκρουση.8 

                                                           
6 O ρόλος των αερολυμάτων στην ατμοσφαιρική  χημεία και ρύπανση. Ήρα Α. Λιώλη και Παναγιώτης Α. 

Σίσκος, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σεπτεμβριος 1998 

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
7 Amador-Muñoz O, Bazán-Torija S, Villa-Ferreira SA, Villalobos-Pietrini R, Bravo-Cabrera JL, Munive-Colín 

Z, Hernández-Mena L, Saldarriaga-Noreña H, Murillo-Tovar MA (2013) Opposing seasonal trends for 

polycyclic aromatic hydrocarbons and PM10: Health risk and sources in southwest Mexico City. Atmos. Res 

122:199-212. 
8 M. Villar-Vidal,A. Lertxundi,M.D. Martinez López de Dicastillo, J.I. Alvarez,L. Santa Marina,M. Ayerdi, M. 

Basterrechea,J. Ibarluzea Air Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) associated with PM2.5 in a North 

Cantabric coast urban environment.Chemosphere(2013) 
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Οι Zhu et al.,2014 αφού ζύγισαν τα δείγματα ακολούθησαν μία επιταχυνόμενη εκχύλιση με 

διαλύτη   (ASE 300, Dionex), η οποία προσέφερε μία γρήγορη εξαγωγή των ΠΑΥ μέσα σε 15 

λεπτά. Χρησιμοποιήθηκε μείγμα διαλύτη  διχλωρομεθάνιο: n-εξάνιο (4:1).9 Τα εκχυλίσματα 

συμπυκνώθηκαν στα 2ml μέσω περιστροφικού εξατμιστήρα με υδατόλουτρο στη 

θερμοκρασία των 30±10 C. Τα δείγματα ξηράνθηκαν κάτω από ροή αζώτου και διαλύθηκαν 

σε 1 ml διχλωρομεθανίου. Ένα εσωτερικό πρότυπο εξαμεθυλοβενζόλιο  προστέθηκε στα 

δείγματα αμέσως πριν από την ανάλυση.Τα δείγματα αναλύθηκαν με Αέρια χρωματογραφία -

Φασματοσκοπία μάζας ,GC/MS (Agilent 6890N0/Agilent 5973inert MSD).10 

 

Οι Bandowe et al.,2014 τοποθέτησαν τα φίλτρα σε έναν επιταχυνόμενο διαλύτη εκχύλισης 

(ASE) και πρόσθεσαν ένα μείγμα με 11 δευτεριωμένα ΠΑΥ ως εσωτερικά πρότυπα. Έγινε 

εκχύλιση δύο φορές  με χρήση πεπιεσμένου (pressurized) υγρού εκχυλίσεως (ASE 

200, Dionex, Sunnyvale, CA, USA) και διχλωρομεθανίου ως διαλύτη εκχύλισης. Τα 

διαλύματα στη συνέχεια ξηράνθηκαν σε Na2SO4 (dried on). Έπειτα προστέθηκαν 3 σταγόνες 

τολουόλιο στα δείγματα και συμπυκνώθηκαν στα 0,5ml  με τη χρήση περιστροφικού 

εξατμιστήρα και μετά μεταφέρθηκαν σε μικρά μπουκαλάκια  έτοιμα για ανάλυση σε GC/MS 

(Agilent 7890N / Agilent 5975 C).11 

 

Οι Da Limu et al.,2014 ακολούθησαν τη διαδικασία της εκχύλισης . Τα φίλτρα 

τοποθετήθηκαν σε συσκευή soxhlet  και τους προσέθεσαν ένα μείγμα δευτεριωμένων ΠΑΥ 

ως εσωτερικά πρότυπα. Στη συνέχεια αφέθηκαν να εκχυλιστούν για 72 ώρες με διαλύτη 

διχλωρομεθάνιο. Τα εκχυλίσματα συμπυκνώθηκαν και έγινε αλλαγή του διαλύτη σε εξάνιο . 

Έπειτα καθαρίστηκαν με χρήση κολώνας χρωματογραφίας με 1:2 αλουμίνα:διοξείδιο του 

πυριτίου. Το πρώτο κλάσμα που εκλούστηκε με 30 ml εξανίου περιείχε αλειφατικούς 

υδρογονάνθρακες. Το δεύτερο κλάσμα που περιείχε τους ΠΑΥ συλλέχθηκε με70ml 

διχλωρομεθάνιο/εξάνιο (3:7 v/v). Το κλάσμα αυτό στη συνέχεια συμπυκνώθηκε στα 200ml 

                                                           
9 Duan JC, Bi XH, Tan JH, Sheng GY, Fu JM. Seasonal variation on size distribution and concentration of PAHs 

in Guangzhou city, China. Chemosphere 2007;67:614–22. 

10 Zhu Y, Xin F, Zhao Y, Chang Y..An integrative process of bioconversion of oil palm empty fruit bunch fiber 

to ethanol with on-site cellulase production. Bioprocess Biosyst Eng 37(11):2317-24 
11 Benjamin A. Musa Bandowe ,Hannah Meusel, Ru-jin Huang, Kinfai Ho,Junji Cao, Thorsten Hoffmann , 

WolfgangWilcke. PM2.5-bound oxygenated PAHs, nitro-PAHs and parent-PAHs from 

the atmosphere of a Chinese megacity: Seasonal variation, sources 

and cancer risk assessment. Science of the Total Environment 473–474 (2014) 77–87 

http://www.yeastgenome.org/author/Zhu_Y/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Xin_F/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Zhao_Y/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Chang_Y/overview
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κάτω από συνεχή ροή αζώτου. Οκτώ μικρολίτρα 50mg / L εξαμεθυλοβενζολίου (Aldrich 

Chemicals, Gillingham, Dorset, USA), προστέθηκε στα δείγματα ως εσωτερικό πρότυπο πριν 

Ενόργανη Ανάλυση. Οι ΠΑΥ αναλύθηκαν με τη χρήση Αέριου χρωματογράφου-

Φασματογράφου μάζας GC/MS (Agilent 6890N/Agilent 5973N).12 

 

Οι  Jamhari et al,.2014 εργάστηκαν χρησιμοποιώντας υπερηχητική ανάδευση (χρόνος 

υπερήχων: 30 λεπτά) για την εκχύλιση του φίλτρου με 50ml ενός μίγματος διχλωρομεθάνιο 

(DCM) / μεθανόλη (3: 1 ν / ν) ως διαλύτη. Πριν από την εκχύλιση, προστέθηκαν στο 

διηθητικό χαρτί  50 mL (10 ppm)  περυλενίου d-12 και φαινανθρένιου d-10 (Supelco) ως 

εσωτερικά αρωματικά πρότυπα για την εκτίμηση της ανάκτησης. Η διαδικασία της εκχύλισης  

επαναλήφθηκε ακόμα μία φορά (μισό φίλτρο/φορά) και τα δύο εκχυλίσματα ενώθηκαν. Το 

εκχύλισμα διηθήθηκε χρησιμοποιώντας μια μονάδα εκχύλισης που περιείχε υαλοβάμβακα με 

σκοπό τη συγκράτηση υπολειμμάτων αδιάλυτων σωματιδίων. Στη συνέχεια το δείγμα 

συμπυκνώθηκε στα 5ml με τη βοήθεια περιστροφικού εξατμιστήρα  και προστέθηκαν 20ml 

από το μίγμα διχλωρομεθάνιο(DCM)/εξάνιο (1:1 v/v). To ανασυσταθέν εκχύλισμα 

συμπυκνώθηκε στο 1 ml και διατηρήθηκε στο ψυγείο μέχρι την ανάλυσή του η οποία έγινε με 

Αέρια χρωματογραφία-Φασματοσκοπία μάζας GC/MS.13 

Οι Khairy et al,.2013 χρησιμοποίησαν ένα Dionex ASE 350 (Dionex Corporation, 

Sunnyvale,CA 94088) για να εκχυλίσουν τα δείγματα. Η  

συσκευή εκχύλισης με διαλύτη επιταχύνθηκε  μετά την προσθήκη πρότυπου μείγματος 

(acenaphthylene-d8, anthracened10,chrysene-d12 and perylene-d12). Οι μέθοδοι εργασίας 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκχύλιση περιγράφονται σχετικά στους  Khairy et al.,2012. 

και  Lambert et al.,2011.15,16 Τα εκχυλίσματα συμπυκνώθηκαν σε τελικό όγκο 1 mL 

χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό εξατμιστήρα (αφού έχει γίνει αλλαγή του διαλύτη σε 

εξάνιο) και πέρασε από μία χρωματογραφική στήλη διαχωρισμού γεμισμένη με silica gel / 

αλουμίνα (2: 1, w / w), προκειμένου να αφαιρεθούν οι  ενώσεις που παρεμποδίζουν. Οι ΠΑΥ 

συλλέχθηκαν αφού έγινε έκλουση με μίγμα n-εξάνιο/ διχλωρομεθάνιο (DCM) (1:1 v/v) και το 

κλάσμα συμπυκνώθηκε στα 50μl. Τέλος Τέλος, d14-τριφαινύλιο προστέθηκε ως πρότυπο 

                                                           
12 Da Limu, Y.LM.B., LiFu, D.L.N.T., Miti, A.B.L.Y., Wang, X. and Ding, X. (2013). Autumn and Wintertime 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in PM2.5 and PM2.5– 10 from Urumqi, China. Aerosol Air Qual 
13 Jamhari, A.A., Sahani, M., Latif, M.T., Chan, K.M., Tan, H.S., Khan, M.F., Mohd Tahir, N., 

2014.Concentration and source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

in PM10 of urban, industrial and semi-urban areas in Malaysia. Atmos. Environ. 
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πριν από την ανάλυση. Η ανάλυση των ΠΑΥ έγινε με Αέρια χρωματογραφία- 

Φασματοσκοπία μάζας GC/MS.14 

 

Οι Vassura et al,.2014 εκχύλισαν τα φίλτρα με μίγμα ακετόνη/κυκλοεξάνιο 7:3 σε 

υπερηχητικό λουτρό. Τα εκχυλίσματα συμπυκνώθηκαν  με περιστροφικό εξατμιστήρα 

και προσδιορίστηκαν με HPLC.15 

 

Οι Ravindra et al., 2006 εκχύλισαν τα δείγματα με τη χρήση ταχέος διαλύτη εκχύλισης (ASE, 

Dionex, Titan Way, CA,USA). Ως πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας, τα φίλτρα 

και PUFs φορτώθηκαν σε 34 και 100 ml κελιά εκχύλισης, αντίστοιχα. 

Οι εκχυλίσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας μία πίεση 10MPa σε έναν κλίβανο 

με θερμοκρασία  100 °C. 

Μίγμα διαλύτης 1:1 διχλωρομεθάνιο / ακετόνη χρησιμοποιήθηκε για την εκχύλιση. Ο 

όγκος έκπλυσης ήταν 60% του όγκου του κελιού (cell) εκχύλισης. Ο 

πλήρης κύκλοςεπαναλήφθηκε τρεις φορές, και μετά την εκχύλιση, ακολούθησαν 

συνθήκες  1MPa για 60 s με άζωτο. Το δείγμα έφτασει σε όγκο 250ml και συλλέχθηκε σε 

μικρά μπουκαλάκια (I Chem Vials). Τέλος, πριν από την ανάλυση, τα εκχυλίσματα 

εμπλουτίστηκαν σε Turbo Vap 500 (Zymark, Hopkinton,ΜΑ, USA)  μετά από προσθήκη 0,6 

ml οξικού οξέος για να αποφευχθεί η εξάτμιση μέχρι ξηρού και επαναδιαλύθηκε με 1 ml 

ακετονιτρίλιο. Τα δείγματα αναλύθηκαν με HPLC.16 

 

Οι Sofia Raquel Mesquita et al.,2014  για την ανάλυση των PAH, χρησιμοποίησαν το ένα 

όγδοο του φίλτρου από μικροίνες χαλαζία. Τα φίλτρα εμπλουτίστηκαν με πρότυπα δείγματα 

δευτεριωμένων( ανθρακένιο- 

D10, βενζο[α] ανθρακένιο-D12, βενζο[k] φθορανθένιο-D12, και βενζο[ghi]περυλένιο- 

D12) ως εσωτερικός έλεγχος ανάκτησης και εκχυλίζστηκαν σε ένα μείγμα εξανίου και 

                                                           
14 Mohammed A. Khairy , Rainer Lohmann,. Feasibility of using low density polyethylene sheets to 
detect atmospheric organochlorine pesticides in Alexandria, Egypt. Environmental Pollution 181 
(2013) 151e158  
 
15 Vassura, I., Venturini, E., Marchetti, S., Piazzalunga, A., Bernardi, E., Fermo, P., and Passarini, F.: Markers and 
influence of open biomass burning on atmospheric particulate size and composition during a major bonfire 
event, Atmos. Environ., 82, 21–225, 2014 
16 Khaiwal Ravindra,Laszlo Bencs, Eric Wauters,Johan de Hoog, Felix Deutsch, Edward Roekens, Nico Bleux, 

Patrick Berghmans, Rene  Van Grieken. Seasonal and site-specific variation in vapour and aerosolphase PAHs 

over Flanders (Belgium) and their relation with anthropogenic activities. Atmospheric Environment 40 (2006) 771–785 
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διχλωρομεθανίου (DCM) ( 3Χ 5 mL? 9: 1 ν / ν? Merck, Γερμανία), στη συνέχεια 

συμπυκνώθηκαν και πέρασαν από μια στήλη αλουμίνας για να διαχωριστούν οι ΠΑΥ από 

άλλα συστατικά. Το τελικό συμπυκνωμένο εκχύλισμα του δείγματος αναλύθηκε σεαέριο-

χρωματογραφία σε συνδυασμό με ένα φασματόμετρο μάζας GC-MS.17 

  

Οι Texeira et al., 2012 εργάστηκαν εκχυλίζοντας τα δείγματα με 125ml διχλωρομεθάνιο 

(CH2Cl2) για 18 h (USEPA, 1999) μέσω συσκευής Soxhlet. Τα φίλτρα που εκχυλίστηκαν 

περιέχουν PM2.5 και PM2.5-10 δείγματα .Στη συνέχεια, τα εκχυλίσματα διαχωρίστηκαν / 

προσυμπυκνώθηκαν με τη διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιώντας στήλη 

με silica gel(ενεργοποιημένομε 5% απεσταγμένο Η2Ο ) και  περιστροφικό εξατμιστήρα ,μια 

μέθοδο που χρησιμοποιείται από Dallarosa et al.(2005a, b, 2008)- Dallarosa, J., Teixeira, 

E.C., Meira, L., Wiegand, F., 2008. Study of the chemical elements and polycyclic aromatic 

hydrocarbons in atmospheric particles of PM10 and PM2.5 in the urban and rural areas of 

South Brazil. Atmos.Res. 89, 76-92. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται στη στήλη με την 

προσθήκη τεσσάρων διαλυτών διαφορετικής πολικότητας: πρώτο κλάσμα: 20 ml εξάνιο 

(αλειφατικά) ,δεύτερο κλάσμα: 10 mL εξανίου, 10 mL διχλωρομεθάνιο (ΠΑΥ), τρίτο 

κλάσμα: 15 mL εξανίου, 5 ml διχλωρομεθάνιο (ΠΑΥ), και το τέταρτο κλάσμα: 

20 mlδιχλωρομεθάνιο (νιτρο-PΠΑΥ). Ο όγκος που συλλέχθηκε από τις δύο 

εκλούσεις(κλάσματα 2 και 3) μειώθηκε μέχρι ξηρότητας (περιστροφική εξάτμιση /ροή 

καθαρού αέριου αζώτου) και, τέλος, προστέθηκε 1 ml διχλωρομεθάνιο με ηλεκτρονική 

μικροπιπέτα. Τα δείγματα αναλύθηκαν με χρήση Αέριας χρωματογραφίας-Φασματομετρία 

μάζας GC/MS(Shimadzu, model GCMSQP5050A).18 

  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Mesquita SR, van Drooge BL, Reche C, Guimarães L, Grimalt JO, Barata C, Piña B (2014) Toxic assessment 

of urban atmospheric particle- bound PAHs: relevance of composition and particle size in Barcelona (Spain). 

Environ Pollut 184:555–562 

 
18 Elba Calesso Teixeira , Dayana M. Agudelo-Castañeda , Jandyra Maria Guimarães Fachel , 

Karen Alam Leal, Karine de Oliveira Garcia , Flavio Wiegand. Source identification and seasonal variation 

of polycyclic aromatic hydrocarbons associated with atmospheric fine and coarse particles in the Metropolitan 

Area of Porto Alegre, RS, Brazil. Atmospheric Research 118 (2012) 390–403 
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3.ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΠΑΥ) Ή PAHs 

 

3.1 Ιστορικό των ΠΑΥ 

Το 1775,ο Βρετανός  ιατρός Sir Percival Pott (1714-1788) διαπίστωσε ένα σημαντικά μεγάλο 

ποσοστό περιπτώσεων καρκίνου του οσχέου σε όσους ασκούσαν το επάγγελμα του 

καπνοδοχοκαθαριστή. Η σύγχρονη εποχή της πειραματικής καρκινογένεσης υπό την 

επίδραση υδρογονανθράκων ξεκίνησε 140 χρόνια αργότερα , το 1915, όταν στην Ιαπωνία οι 

Yamagiwta και Ichikawa πέτυχαν να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος σε αυτιά κουνελιών 

μετά την επανειλημμένη επάλειψή τους με λιθανθρακόπισσα. Το 1918, ο Ιάπωνας Tsutsui 

προκάλεσε την ανάπτυξη καρκινικών όγκων σε ποντίκια με επανειλημμένες επαλείψεις με 

πίσσα. Η μέθοδος αυτή ακόμη αι σήμερα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κινδύνου 

καρκινογένεσης από διάφορες χημικές ουσίες. Το 1933, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα ισχυρή 

καρκινογόνος δράση (καρκινογονικότητα) του βενζο[α]πυρενίου (benzo[α]pyrene, BaP ). 

 

 

3.2 Γενικά για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

Τα πολυαρένια γνωστότερα ως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ή ΠΑΥ 

(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) είναι οργανικές χημικές ουσίες οι οποίες 

αποτελούνται από τρείς ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους , ενωμένους μεταξύ τους, 

έτσι ώστε ορισμένα άτομα άνθρακα ανήκουν σε δύο ή τρεις δακτυλίους. Οι δακτύλιοι μπορεί 

να είναι τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή ή να σχηματίζουν γωνίες ή να δημιουργούν μια 

συστάδα (cluster). Από την ονομασία τους προκύπτει ότι οι ΠΑΥ αποτελούνται αποκλειστικά 

από άνθρακα και υδρογόνο.19 

 

                                                           
19 www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_benzopyrene.htm 
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Εικόνα 3.1. Ενδεικτικά οι δομές κάποιων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. * D 

(δεν χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνα);* B2 (πιθανώς καρκινογόνα) 

 

3.3 Σύνθεση των ΠΑΥ 

Θερμοκρασίες φλόγας υψηλότερες των 500 ºC και άφθονο οξυγόνο προκαλούν την πλήρη 

καύση των υδρογονανθράκων. Σ’ αυτή τη θερμοκρασία σχηματίζονται ελεύθερες ρίζες που 

αντιδρούν με περίσσεια οξυγόνου οξειδώνοντας πλήρως τον άνθρακα και το υδρογόνο προς 

διοξείδιο του άνθρακα και νερό αντίστοιχα. Απουσία επαρκούς οξυγόνου και λόγω 

ανεπαρκούς ανάμειξης των ελευθέρων ριζών με το οξυγόνο, πολλά οργανικά θραύσματα των 

αρχικών υδρογονανθράκων αντιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας πλήθος ΠΑΥ (Εικόνα 

3.1.). Ο τύπος και η ποσότητα των σχηματιζόμενων ΠΑΥ εξαρτάται από τη φύση του 

οργανικού υλικού (κάρβουνο, κωκ, πίσσα, άσφαλτο, αργό, πετρέλαιο ή πολυμερή), την 

ποσότητα του οξυγόνου, τη θερμοκρασία και τον χρόνο καύσεως. 
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                                               Εικόνα 3.1. Σύνθεση ΠΑΥ 

 

Στη ζώνη καύσεως οι ΠΑΥ εκπέμπονται ως αέρια στην ατμόσφαιρα αλλά συμπυκνώνονται 

γρήγορα είτε μεταξύ τους είτε πάνω σε σωματίδια καπνιάς και παραμένουν αιωρούμενοι για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η διαδικασία παράγει ένα μίγμα εκατοντάδων ΠΑΥ. 

Υπερτερούν οι ενώσεις που περιέχουν τρεις ή τέσσερις δακτυλίους ενώ αυτές που περιέχουν 

τέσσερις έως έξι είναι εν δυνάμει καρκινογόνες με σημαντικότερο εκπρόσωπό τους το 

βενζο[α]πυρένιο . Η παρουσία των ΠΑΥ συχνά περιγράφεται με βάση την ουσία αυτή . Στην 

Εικόνα 3 αναφέρονται τα όρια σε γονιδιοτοξικούς καρκινογόνους παράγοντες για τον 

άνθρωπο δηλαδή Αρσενικό, Κάδμιο, Νικέλιο, Βενζο[α]πυρένιο(ΠΑΥ) όπως αναφέρονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εικόνα 3.2. Τιμές στόχοι βάση της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. 
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Οι ΠΑΥ αποτελούν προϊόντα πλήρους ή ατελούς καύσης (πυρόλυση) του οργανικού υλικού 

και ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (πυρολυτικής, 

ορυκτογενούς και βιογενούς προέλευσης). Ανήκουν τέλος στην κατηγορία των ηµιπτητικών 

οργανικών ενώσεων και λόγο της βιολογικής τους δραστικότητας (καρκινογόνο και 

µεταλλαξιογόνο δράση) η µελέτη τους εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.20 

 H συγκέντρωση των ΠΑΥ στον αέρα μπορεί να κυμαίνεται από ίχνοι έως σημαντικές 

ποσότητες.21  Η μεταφορά , η απόθεση και ο χημικός μετασχηματισμός των ενώσεων αυτών 

εξαρτάται από τον λόγο αέρια/σωματιδιακή φάση. Ο λόγος αυτός για τους  πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες εξαρτάται από το μοριακό βάρος των ενώσεων ,τη 

θερμοκρασία, την υγρασία, και την κατακρήμνιση.22 

 

 

Πρότυπα ποιότητας του αέρα- Καρκινογόνος δράση  

Πολλές χώρες έχουν κατατάξει τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες  στις 

λίστες των επικίνδυνων αέριων ρύπων αλλά έως και σήμερα δεν υπάρχει αυστηρό ποσοστό 

ώστε να διατηρείται η ποιότητα του αέρα. O Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος 

ταξινομεί τους ΠΑΥ έχοντας ως δείκτη το ποσοστό του B[a]P. Θεωρεί  το B[a]P ως Β-2 

ρύπο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το κατατάσσει σε πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο με 

επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από έρευνες που έγιναν. Συγκεκριμένα, στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26.01.2005) αναφέρεται το εξής   

 

«Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις 

στην ανθρώπινη υγεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 

ευάλωτους πληθυσμούς, και το περιβάλλον συνολικά, του 

αιωρούμενου αρσενικού, του καδμίου και του νικελίου, 

καθώς και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

                                                           
20 Bidleman, T.F., (1988). Atmospheric processes: Wet and dry deposition of organic compounds are controlled 

by their vapor-particle partitioning. Environmental Science and Technology, 22, 361-367. 
21 Ravindra, K., Bencs, L., Wauters, E., de Hoog, J., Deutsch, F., Roekens, E., Bleux, N., Berghmans, P. and 

Grieken, R.V. (2006). Seasonal and Site-specific Variation in Vapour and Aerosol Phase PAHs over Flanders 

(Belgium) and Their Relation with Anthropogenic Activities. Atmos. Environ. 40: 771–785. Ravindra, K., 

Mittal, A.K. and Van Grieken, R. (2001). Health Risk Assessment of Urban Suspended Particulate Matter with 

Special Reference to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Review. Rev. Environ. Health 16: 169– 189. 
22 Subramanyam, V., Valsaraj, K.T., Thibodeaux, L.J., Reible, D.D., 1994. Gas-to-particle partitioning of 

polycyclic aromatic hydrocarbons in an urban atmosphere. Atmospheric Environment 28, 3083–3091. 
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στον ατμοσφαιρικό αέρα, θα πρέπει να καθορισθούν τιμές 

στόχοι οι οποίες πρέπει να προσεγγίζονται όσο το δυνατό 

περισσότερο. Το βενζο(a)πυρένιο θα πρέπει να χρησιμοποιεί- 

ται ως δείκτης της επικινδυνότητας καρκινογένεσης από 

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμο- 

σφαιρικό αέρα.» 

  

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να κρατούν τα ποσοστά των 

ρύπων κάτω από μία χαρακτηριστική τιμή και οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την  

διατήρηση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του αέρα. Ως εκ τούτου, βάση νομοθεσίας το 

ανώτερο όριο για το Β[a]P είναι το 1ng/m3. (Εικόνα 3.2.) 

Ως εκ τούτου, οι ΠΑΥ  είναι στον κατάλογο των επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων με 

ποσοστά διαφορετικά για ορισμένες χώρες/ηπείρους .Αργότερα στον κατάλογο με τα 

καρκινογόνα εκτός του B[a]P, προστέθηκαν και άλλου ΠΑΥ, όπως το benzo(a)anthracene, το 

benzo(b)fluoranthene, το benzo(k)fluoranthene, το  benzo(j)fluoranthene, το indeno(1,2,3-

cd)pyrene, και το dibenz(a,h)anthracene.4 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Η πειραματική διαδικασία (δειγματοληψία-προετοιμασία δειγμάτων-ποιοτικός και ποσοτικός 

προσδιορισμός) βασίστηκε στο Πρότυπο ISO 12884:2000.  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

4.ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

     

   Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει κατ’ αρχήν τα επίπεδα των 

λεπτόκοκκων σωματιδίων, PM2.5 στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, καθώς και να 

παρουσιαστεί ο τρόπος ανάλυσης των δειγμάτων που ελήφθησαν. 
   Τα δείγματα ελήφθησαν από δύο διαφορετικούς ορόφους του κτιρίου της ΓΓΕΤ, το οποίο 

βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν δρόμο με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Επίσης τα 

δείγματα ελήφθησαν κατά την χρονική περίοδο Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014 (χειμερινή 

περίοδος) και Σεπτέμβριος 2014 (θερινή περίοδος). Επομένως, με αυτόν τον τρόπο είχαμε τη 

δυνατότητα να συγκρίνουμε τις συγκεντρώσεις των ΠΑΥ σε δύο στάδια. Το ένα στάδιο 

αφορά τη διαφορά των συγκεντρώσεων μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου και το άλλο 

στάδιο αφορά τη διαφορά των συγκεντρώσεων μεταξύ των ορόφων (πρώτος-πέμπτος).  
    Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό των 

οργανικών αερολυμάτων. Συγκεκριμένα, σε αστικές περιοχές, το ποσοστό αυτό είναι 

αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, 

η μεγάλη χημική και φωτοχημική δραστικότητά τους, καθώς επίσης και η μεταλλαξιογόνος 

και καρκινογόνος δράση ορισμένων εκ των μελών της ομάδας, έχουν καταστήσει τους ΠΑΥ 

μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες οργανικές χημικές ομάδες ενώσεων.  
     Επιπλέον, χρησιμοποιώντας μοριακούς διαγνωστικούς λόγους και άλλα θεωρητικά 

εργαλεία έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι πηγές των ΠΑΥ στην ατμόσφαιρα της Αθήνας. 
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5.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ23 

 

Εικόνα 5.1. Σημείο δειγματοληψίας: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα 

Η δειγματοληψία έγινε σε δύο ορόφους (πρώτος και πέμπτος) του κτιρίου της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται σε ένα κεντρικό 

σημείο της Αττικής (Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα). Η δειγματοληψία έλαβε 

χώρα κατά τις περιόδους  Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014 (χειμερινή περίοδος) και 

Σεπτέμβριος 2014 (θερινή περίοδος). 

5. 1.Συσκευές  

5.1.1. Δειγματολήπτες Μέσης Ροής PM2,5 

5.1.2 Μανόμετρο  

5.1.3 Πρότυπο Διάφραγμα ελέγχου της βαθμονόμησης (audit calibration orifice)  

5.1.4 Θερμόμετρο  

5.1.5 Βαρόμετρο  

5.1.6 Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων, Quartz Microfibre filter, QMA, 44mm  

 

5.2.Διαδικασία δειγματοληψίας  

Για την πραγματοποίηση των πειραματικών μετρήσεων αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης 

(PM2.5), χρησιμοποιήθηκαν μέσης ροής (2.3m3h-1) δειγματολήπτες (Derenda LVS 3.1, low 

                                                           

23 Εγχειρίδιο Δειγματοληπτών Mέσης  Ροής. Και Πρότυπο12884-2000.  
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volume sampler) Οι μετρήσεις των σωματιδίων πραγματοποιήθηκαν με τη σταθμική μέθοδο 

ακολούθώντας το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12341:1998. 

Η συλλογή των σωματιδίων έγινε με χρήση φίλτρων χαλαζία (quartz fibre), δίνοντας 

ιδαιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της φύλαξης και της μεταφοράς τους πάντα σε καθαρά 

τρυβλία και στις θήκες των φίλτρων αντίστοιχα. Η συλλογή φίλτρου καθώς και η καταγραφή 

των τιμών γινόταν κάθε 24 ώρες.  

 

Εικόνα 5.2 Φίλτρα χαλαζία πριν και μετά τη δειγματοληψία. 

 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ελεγχόμενες τη θερμοκρασία (20±1 oC) και τη σχετική 

υγρασία (50±5 %), γινόταν η συνθηκοποίηση και η ορθή ζύγιση των φίλτρων. Η καταγραφή 

των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ζυγίσεων, έγινε με τις ενδείξεις θερμοκρασίας και 

υγρασίας του κλιματιστικού καθώς και με διακριβομένο καταγραφικό θερμοϋγρόμετρο. 

Για τη ζύγιση χρησιμοποιήθηκε ειδικός ζυγός (Metler Toledo MX5) με ακρίβεια ζύγισης 

1μg.  

     

Εικόνες 5.3α – 5.3β Ειδικός ζυγός για τη ζύγιση των φίλτρων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.   
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Η μεταφορά των φίλτρων έγινε μέσα σε προστατευόμενα δοχεία, τα οποία με τη σειρά τους 

τοποθετήθηκαν σε εκδρομικό ψυγείο με ειδικό διακριβωμένο θερμόμετρο για τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η περίοδος δειγματοληψίας ήταν 24ωρη, με την ροή του 

δειγματολήπτη να ελέγχεται πριν από κάθε δειγματοληψία στο πεδίο. Συγκεκριμένα έγινε 

τοποθέτηση φίλτρου της ίδιας παρτίδας (Lot No) με το φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε στη 

δειγματοληψία, καθώς και σύνδεση του διακριβωμένου ροόμετρου με το calibration adapter 

του δειγματολήπτη ο οποίος και μπήκε σε λειτουργία για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αφού έγινε 

σταθεροποίηση της ένδειξης του δειγματολήπτη στα (2.3 μ3h-1), καταγράφηκε η ένδειξη του 

ροόμετρου, καθώς και οι μεταβλητές πίεση και θερμοκρασία που αναγραφόταν στα 

διακριβομένα όργανα (βαρόμετρο και θερμοϋγρόμετρο). Τέλος με χρήση ειδικού τύπου (ο 

οποίος δίνεται από το manual του δειγματολήπτη) έγινε διόρθωση της ένδειξης του 

ροόμετρου με βάση τις πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος: 

Vα = VR √ Tα pcαl / Tcαl pα 

όπου: 

Vα : Ρυθμός ροής υπό πραγματικές ατμοσφαιρικές συνθήκες (m3/h) 

VR : Ρυθμός ροής που φαίνεταις το ροόμετρο 

Τcαl : Θερμοκρασία βαθμονόμησης (συνήθως 293 ° Κ) 

Pcαl : πίεση που πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση (1000 hPa) 

Tα : πραγματική ατμοσφαιρική θερμοκρασία (273 Κ + ατμοσφαιρική θερμοκρασία σε °C) 

Pα : πραγματική ατμοσφαιρική πίεση σε hPα 

Στην περίπτωση εκείνη που η απόκλιση ήταν μικρότερη από 2% (στιγμιαία) από την τιμή που 

είχε οριστεί για τη σωστή λειτουργία (2.3 μ3h-1), ακολουθούσε η δειγματοληψία. Αντιθέτως 

αν η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη από 2%, αφού γινόταν έλεγχος τυχόν διαρροής σε κάποιο 

σημείο της συσκευής, ακολουθούσε η εφαρμογή προγράμματος για τη ρύθμιση της ροής 

(calibration το οποίο ορίζεται από τον κατασκευαστή). 

Μετά το τέλος κάθε διαδικασίας ακολουθούσε η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων 

όπως ο ρυθμός ροής, η διάρκεια δειγματοληψίας, καθώς και η ατμοσφαιρική πίεση, από τα 

οποία υπολογίστηκε ο συνολικός κανονικοποιημένος όγκος (V) δειγματοληψίας (Nm3), ο 

οποίος καθορίζεται σαν το γινόμενο του κανονικοποιημένου ρυθμού ροής με το χρόνο 
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δειγματοληψίας. Η εύρεση συγκέντρωσης PM2.5 προκύπτει ως η διαφορά των μαζών πριν και 

μετά τη δειγματοληψία διαιρεμένη με τον κανονικοποιημένο όγκο του δείγματος, σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 12341:1998, Air Quality Determination of the PM2.5 fraction of Suspended 

Particulate Matter: 

C = m(l) – m(u) / F X t24 

C: η συγκέντρωση σε μg/Nm3  

m(l): η μάζα του φίλτρου μετά τη ζύγιση μg 

m(u): η μάζα του φίλτρου πριν τη ζύγιση μg 

F: ο κανονικοποιημένος ρυθμός ροής Νm3/h 

t: ο χρόνος δειγματοληψίας σε ώρες, h 

* Η αναγωγή του ρυθμού ροής σε κανονικές συνθήκες (T: 273 °K, P: 101hPa) γίνεται από 

τον τύπο: F=Fa x (TNPa)/(TaPN) όπου: 

F: ο κανονικοποιημένος ρυθμός ροής σε Νm3/h 

Fa: ο ρυθμός ροής που αναγράφεται στον δειγματολήπτη m3/h 

TN: πρότυπη θερμοκρασία 273 °K 

Pa: ατμοσφαιρική πίεση από ένδειξη βαρομέτρου 

Τa: θερμοκρασία περιβάλλοντος απο ένδειξη δειγματολήπτη 

PN: πρότυπη ατμοσφαιρική πίεση 1013hPa  

 

 

 

 

 

                                                           
24 EN 12341:1998  

Air Quality - Determination Of The Pm10 Fraction Of Suspended Particulate Matter - Reference Method And Field Test 
Procedure To Demonstrate Reference Equivalence Of Measurement Methods 
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6.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ   ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ23  

6.1. Αρχή  

Μέσω εκχύλισης με συσκευή Soxhlet, το εκχύλισμα των ΠΑΥ που έχουν προσροφηθεί στα 

φίλτρα  απομονώνεται, στη συνέχεια συμπυκνώνεται, καθαρίζεται και αναλύεται. Πριν την 

εκχύλιση προστίθενται δευτεριωμένοι ΠΑΥ  για τον υπολογισμό του βαθμού ανάκτησης της 

διαδικασίας.  

6.2. Αντιδραστήρια  

6.2.1. Κυκλοεξάνιο-for gas chromatography suprasolve, Merck.  

6.2.2. Διχλωρομεθάνιο -for gas chromatography suprasolve, Merck.  

6.2.3. Εξάνιο (Πεντάνιο) -for gas chromatography suprasolve, Merck.  

6.2.4. Ισοοκτάνιο -for gas chromatography suprasolve, Merck.   

6.2.5.Ενεργοποιημένο Οξείδιο του Πυριτίου (SiO2, Silica gel), είδος 60  for column 

chromatography, Fluka.  

6.2.6. Άνυδρο θειικό νάτριου, for residual pesticide analysis, Carlo Erba.  

6.2.7. Πρότυπο διάλυμα δευτεριωμένων ΠΑΥ αποτελούμενο από ναφθαλένιο d8, 

ακεναφθένιο d10, φαινανθρένιο d10, πυρένιο d10, χρυσένιο d12, περυλένιο d12, 

βενζο(ghi)περυλένιο σε συγκεντρώσεις 10 ng/μl το κάθε ένα, σε ισοκτάνιο.  

 

6.3. Γυαλικά- Σκεύη  

6.3.1. Συσκευή soxhlet συνεχούς εκχύλισης 200 ml με φιάλη βρασμού 500 ml.  

6.3.2. Xωνιά διαμέτρου 15 cm.  

6.3.3. Υάλινα σφαιρίδια βρασμού.  

6.3.4. Στήλη Διαχωρισμού.  

6.3.5. Υαλοβάμβακα, quartz wool, Alltech.  

6.3.6. Απιοειδείς φιάλες (25 και 50ml).  

6.3.7. Υάλινο σύστημα ξήρανσης υπό τη ροή αζώτου.  
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6.4. Όργανα  

6.4.1. Θερμομανδύες, Carlo Erba.   

6.4.2. Περιστροφικός Ξηραντήρας Buchi, R 114 με υδατόλουτρο Β-480 και αντλία κενού.  

6.4.3. Ρυθμιζόμενες Πιπέτες, BOECO.  

6.4.4. Πυριαντήριο Nabertherm, L24/11/B170.  

6.5. Προετοιμασία δειγμάτων  

Μετά τη μεταφορά των φίλτρων στο εργαστήριο ακολουθείται η διαδικασία απομόνωσης και 

συλλογής των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων όπως περιγράφεται 

ακολούθως:   

6.5.1. Εκχύλιση δειγμάτων με εκχυλιστήρα Soxhlet  

> Τα κομμάτια των φίλτρων σωματιδίων (1/4)  μεταφέρονται με τη χρήση λαβίδας από τη 

υάλινη θήκη και τοποθετούνται στο κάτω μέρος του εκχυλιστήρα Soxhlet.    

> Αμέσως πριν την εκχύλιση, σε κάθε δείγμα ή τυφλό προστίθενται μέσα στον εκχυλιστήρα 

Soxhlet κατάλληλη ποσότητα (20μl)  πρότυπου διαλύματος δευτεριωμένων ΡΑΗ 

(ναφθαλένιο d8, ακεναφθένιο d10, φαινανθρένιο d10, πυρένιο d10, χρυσένιο d12, περυλένιο 

d12, βενζο(ghi)περυλένιο) σε συγκεντρώσεις 10 ng/μl το κάθε ένα, σε ισοκτάνιο, για τον 

έλεγχο του βαθμού ανάκτησης της διαδικασίας.   

> Ο εκχυλιστήρας Soxhlet τοποθετείται μέσα σε επαγωγό αφού προστεθούν στη φιάλη 

βρασμού, 300 ml κυκλοεξανίου (Εικόνα 5.1.). Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία  για 24 

ώρες (από βραδύς) σε ρυθμό περίπου 4 κύκλους την ώρα. Ο θερμομανδύας είναι 

τοποθετημένος στη θέση 7. Στη φιάλη προστίθενται πορσελάνινες πέτρες βρασμού. 
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Εικόνα 6.1. Εκχυλιστήρας soxhlet κατά τη διαδικασία της εκχύλισης. 

6.5.2. Συμπύκνωση δειγμάτων   

> Το εκχύλισμα των ΡΑΗ μεταφέρεται σε έναν περιστροφικό εξατμιστήρα κενού (Εικόνα 

5.2.) αφού έχουν απορριφθεί οι πορσελάνινες πέτρες βρασμού) όπου και συμπυκνώνεται 

τουλάχιστον στα 30 ml, σε θερμοκρασία υδατόλουτρου 35-40 oC. Πρέπει να δοθεί     

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην εξατμιστεί πλήρως το διάλυμα των ΡΑΗ διαφορετικά 

απορρίπτεται.  

 

 

 

  

  

Εικόνα 6.2. Διάταξη περιστροφικού εξατμιστήρα 

> Το συμπυκνωμένο διάλυμα των 30 ml περίπου από τη σφαιρική φιάλη του περιστροφικού 

εξατμιστήρα μεταφέρεται σε απιοειδείς φιάλες όπου και συμπυκνώνεται στα 1-2 ml –

τουλάχιστον- στον περιστροφικό εξατμιστήρα. (οι σφαιρικές και απιοειδείς φιάλες του 

περιστροφικού εξατμιστήρα ξεπλένονται κάθε φορά με κυκλοεξάνιο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ποσοτική μεταφορά των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων).  
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6.5.3. Καθαρισμός δειγμάτων σε Στήλη Διαχωρισμού  

Ο καθαρισμός του δείγματος και ο διαχωρισμός του οργανικού υλικού στις ομόλογες σειρές 

(αλειφατικοί υδρογονάνθρακες και ΠΑΥ) γίνεται με τη βοήθεια της στήλης διαχωρισμού.   

1. Προετοιμασία στήλης  

 Για την Προετοιμασία της χρωματογραφικής στήλης  διαχωρισμού ακολουθούνται τα εξής 

στάδια:  

> Ενεργοποίηση του Οξειδίου του Πυριτίου (SiO2, Silica gel), με θέρμανση σε ένα 

καλυμμένο με αλουμινόχαρτο ποτήρι ζέσεως για 16 ώρες στους 150οC στο 

πυριαντήριο/κλίβανο.  

> Τοποθέτηση υαλοβάμβακα στο κάτω μέρος της γυάλινης χρωματογραφικής στήλης (αφού 

έχει τοποθετηθεί στο πυριαντήριο αρχικά στους 450oC για 4 ώρες) (Εικόνα 5.3.) 

> Τοποθέτηση 2 g silica gel,στη στήλη διαχωρισμού.  

> Τοποθέτηση 2 g θειικoύ νατρίου στη στήλη διαχωρισμού.  

>  Έκπλυση με εξάνιο 15 ml.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.3.  Στήλη διαχωρισμού 
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2. Μεταφορά δειγμάτων στη Στήλη Διαχωρισμού  

> Ενώ το εξάνιο καλύπτει την άνω επιφάνεια της στήλης, μεταφέρεται το 1-2ml 

εκχυλίσματος σε κυκλοεξάνιο του δείγματος των ΠΑΥ (από την απιοειδή φιάλη) στη 

χρωματογραφική στήλη διαχωρισμού μέσω υάλινης πιπέτας.  

> Ακολουθεί εκπλύση με εξάνιο (5 ml- συλλέγονται οι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες).  

> Στη συνέχεια γίνεται έκπλυση της στήλης με 25 ml διχρωρομεθανίου σε εξάνιο (4:6 

κλάσμα όγκων) με ροή 2 ml/min περίπου, όπου και συλλέγονται οι ΠΑΥ σε 

 απιοειδή φιάλη.  

> Το εκχύλισμα συλλέγεται στον περιστροφικό ξηραντήρα όπου και συμπυκνώνεται σε όγκο 

λιγότερο από 2 ml . 

> Στη συνέχεια το εκχύλισμα των ΠΑΥ μεταφέρεται σε ασφαλισμένα φιαλίδια όπου και 

συμπυκνώνεται στο 0.5-1 ml υπό τη ροή αζώτου (Εικόνα 5.4.). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να μην εξατμιστεί πλήρως το διάλυμα των ΠΑΥ διαφορετικά απορρίπτεται (η 

απιοειδής φιάλη του περιστροφικού εξατμιστήρα ξεπλένεται κατάλληλα με κυκλοεξάνιο, 

ώστε να ολοκληρωθεί η ποσοτική μεταφορά των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4. Συμπύκνωση υπό ροή Αζώτου 
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 > Στη συνέχεια προστίθενται 200 μl ισοκτάνιο  και υπό ατμούς αζώτου εξατμίζεται ήπια ο 

διαλύτης της εκχύλισης (διχρωρομεθανίου σε εξάνιο 4:6). Το εκχύλισμα είναι έτοιμο να 

αναλυθεί. 

> Στη συνέχεια τα  φιαλίδια που περιέχουν το συμπυκνωμένο εκχύλισμα των ΠΑΥ 

αποθηκεύονται στους 4 οC ή χαμηλότερα μέχρι την ανάλυσή τους.  

Στην περίπτωση που οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στο δείγμα είναι εκτός καμπύλης 

βαθμονόμησης, τότε γίνεται περαιτερω αραίωση με ισοοκτάνιο μέχρι ότου οι συγκεντρώσεις 

να βρίσκονται εντός του εύρους της καμπύλης βαθμονόμησης. Υπολογίζεται ο όγκος του 

ισοκτανίου ο οποίος έχει εξατμιστεί εξαιτίας των ατμών του αζώτου από τη διαφορά βάρους 

του φιαλιδίου με το διάλυμα μέσω ζύγισης και προστίθεται η ανάλογη ποσότητα ισοκτανίου 

με βαθμονομημένη πιπέτα..  

  

 

7.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΜΕ GC/MS  

7.1. Αρχή μεθόδου   

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στον ατμοσφαιρικό αέρα βασίζεται στην τεχνική της αέριας 

χρωματογραφίας με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας (Εικόνα 6.1.)  

Η ανάλυση εκτελείται με ενέργεια πρόσκρουσης ηλεκτρονίων 70-eV, υπό τη λειτουργία 

επιλεγμένων ιόντων (SIM) για τον ποσοτικό προσδιορισμό και λειτουργία ολικών ιόντων για 

τον ποιοτικό προσδιορισμό των ΠΑΥ. Απαιτείται μία τριχοειδής χρωματογραφική στήλη 30 

m x 0.25 mm, καλυμμένη με crosslinked 5 % phenyl methylsilicone (0.25 μm λεπτού 

υμενίου).   

Οι παράμετροι του οργάνου είναι οι εξής:  

Θερμοκρασιακό πρόγραμμα στήλης:60 οC διατήρηση 2 min  
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60 οC έως 80 οC, ανά 25 οC /min  

300 οC ανά 5 οC /min διατήρηση 6 min  

300 οC 5 min  

Total time 57.80 min  

Θερμοκρασία injector:  285 οC  

                       injector: grob-type, splitless από 0.5 εως 1.50 min  

Θερμοκρασία transfer line: 280 οC  

Θερμοκρασία πηγής: 230 οC  

Όγκος Έγχυσης: 1 μl  

Φέρον αέριο: Ηe καθαρότητας 99,999%  

MakeUp αέριο: N2 υψηλής καθαρότητας  

με ταχύτητα κίνησης 38 cm/s   (Aver.Velocity)  

Ροή: 1.1 ml/min  

7.2. Ποσοτικός Προσδιορισμός των ΠΑΥ  

7.2.1.  Βαθμονόμηση αέριου χρωματογράφου φασματογράφου μαζών   

Πρότυπα βαθμονόμησης φυσικών ΠΑΥ παρασκευάζονται σε 8 διαφορετικές συγκεντρώσεις 

για κάθε ΡΑΗ σύμφωνα με την ΟΕ-9-PAH. Κάθε ένα από τα πρότυπα βαθμονόμησης 

περιέχει τα κατάλληλα εσωτερικά πρότυπα σε καθορισμένες συγκεντρώσεις.  

Η δημιουργία της καμπύλης βαθμονόμησης γίνεται με το κατάλληλο λογισμικό λειτουργίας 

του GC/MS, ChemStation σύμφωνα με την οδηγία εργασίας ΟΕ-17-PAH. Η καμπύλη 

βαθμονόμησης πολλών σημείων γίνεται μία φορά κάθε έξι μήνες ενώ ανά δέκα 

δείγματα,  κάθε φορά που αναλύεται μια σειρά δειγμάτων αναλύονται δύο πρότυπα 

διαλύματα ΠΑΥ (1 ng/μl και 7 ng/μl) για τον έλεγχο της ισχύος της καμπύλης.  

Εισάγονται από 1 μl από κάθε πρότυπο διάλυμα και γίνεται το διάγραμμα του λόγου των 

εμβαδών των βασικών ιόντων της προς ανάλυση ουσίας και του αντίστοιχου εσωτερικού 

προτύπου προς τη συγκέντρωση του κάθε συστατικού και του εσωτερικού προτύπου μέσω 

του λογισμικού του προγράμματος ChemStation. Ο παράγοντας απόκρισης  Rf(response 

factor) της κάθε ουσίας υπολογίζεται με τη χρήση της επόμενης εξίσωσης:  
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Όπου:   

As το εμβαδόν κορυφής του πρωταρχικού ιόντος της υπό ανάλυση ουσίας που μετράμε  

Ais το εμβαδόν κορυφής του πρωταρχικού ιόντος του εσωτερικού προτύπου  

Ρs η συγκέντρωση της μάζας της υπό ανάλυση ουσίας, σε νανογραμμάρια ανα μικρόλιτρο 

(ng/μl)  

Ρis η συγκέντρωση της μάζας του εσωτερικού προτύπου, σε νανογραμμάρια ανά μικρόλιτρο 

(ng/μl)  

Το λογισμικό του προγράμματος δίνει το %RSD των παραγόντων απόκρισης (Rf). Σύμφωνα 

με το πρότυπο όταν το %RSD των Rf είναι <20 %RSD η καμπύλη βαθμονόμησης θεωρείται 

αποδεκτή και χρησιμοποιείται. Αν ένα πρότυπο διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης έχει 

απόκλιση από τη βαθμονόμηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα καινούργιο πρότυπο 

βαθμονόμησης ή να προετοιμαστεί μια νέα καμπύλη βαθμονόμησης.  

7. 2.2. Ανάλυση Δείγματος Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων  

Το εκχυλισμένο δείγμα μεταφέρεται από το χώρο αποθήκευσής του και αφήνεται να φτάσει 

τη θερμοκρασία δωματίου. Όταν το GC/MS είναι έτοιμο, εισάγονται από 1 μl από το κάθε 

εκχυλισμένο δείγμα (Εικόνα 6.2.) και σημειώνεται η απόκριση του MS. Επιλέγονται 

τουλάχιστον 2 ιόντα για την καταγραφή του κάθε συστατικού. 

 

 
Εικόνα 7.1. GC/MS 
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Εικόνα 7.2. Αυτόματος δειγματολήπτης GC/MS 
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Πίνακας 7.1. Τυπικά χαρακτηριστικά ιόντα υπογραμμίζονται στο επόμενο πίνακα.  

 

 

Στην SIM ανάλυση, η ταυτοποίηση των υπό ανάλυση ουσιών βασίζεται στους χρόνους 

κατακράτησης (retention time, RT).   

Υπολογίστηκε κατά τη δημιουργία της μεθόδου και με την ανάλυση προτύπου διαλύματος 

πολυαρωματικών υδρογονανθράκων η σχετική φασματική αναλογία ως προς την κύρια μάζα 

(Πίνακας 7.2.). Το εύρος της ανοχής επιλέχθηκε 30%.  
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Πίνακας 7.2. Υπολογισμοί σχετικής φασματικής αναλογίας ως προς την κύρια μάζα 

 

 

Στην περίπτωση που ένα δείγμα υψηλής συγκέντρωσης ΠΑΥ περάσει από τη 

χρωματογραφική στήλη, εισάγεται διαλύτης στο GC/MS ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα της 
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στήλης από υπολείμματα ΠΑΥ και να συνεχιστούν κανονικά οι αναλύσεις και των 

υπόλοιπων δειγμάτων.   

7.2.3. Υπολογισμοί  

Το ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των ΠΑΥ σε ένα δείγμα γίνεται με το πρόγραμμα 

λειτουργίας του GC/MS (ChemStation) σύμφωνα με την οδηγία εργασίας   ΟΕ-17-PAH.  

Η συγκέντρωση της μάζας σε νανογραμμάρα ανά μικρόλιτρα (ng/μl), της υπό ανάλυση 

ουσίας σε ένα εκχύλισμα δείγματος υπολογίζεται, μέσω του προγράμματος ChemStation,  ως 

ακολούθως:  

 

Όπου:  

 Αx το εμβαδόν κορυφής του χαρακτηριστικού ιόντος της υπό ανάλυση ουσίας  

Αxs το εμβαδόν κορυφής του χαρακτηριστικού ιόντος του εσωτερικού προτύπου  

Rf o παράγοντας απόκρισης ο οποίος έχει υπολογιστεί από τη βαθμονόμηση  

Τελικά η συγκέντρωση (ng/μl), πολλαπλασιάζεται  με τον όγκο του εκχυλίσματος και έχοντας 

υπολογίσει τον όγκο της δειγματοληψίας (m3), προσδιορίζεται τελικά η συγκέντρωση του 

κάθε ΠΑΥ σε  ng/m3.  
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8. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

8.1 Διασφάλιση ποιότητας κατά την πειραματική διαδικασία 

Επιγραμματικά: 

 Με την προσθήκη εσωτερικών προτύπων και τον υπολογισμό του βαθμού ανάκτησης 

διαπιστώνεται αν υπήρξε πρόβλημα κατά την προετοιμασία του δείγματος.  

 Επίσης για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας του χρωματογραφικού συστήματος 

αναλύεται εις διπλούν ένα δείγμα ανά δέκα δείγματα τα οποία έχουν αναλυθεί στο 

GC/MS.  

 Στη συνέχεια εξετάζεται αν το αποτέλεσμα είναι μέσα στα όρια ποσοτικοποίησης 

(LOQ) .  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας 

είναι οι ακόλουθες: 

 χρήση πολλαπλών αναλύσεων του ιδίου δείγματος (replicates) (το δείγμα αναλύεται εις 

διπλούν)  

 χρήση δειγμάτων ελέγχου ποιότητας της μεθόδου (QC samples) 

     χρήση διαλυμάτων ελέγχου ποιότητας (ΔΕΠ) και διαγραμμάτων ελέγχου      ποιότητας. 

 

Χρήση Λευκών (blanks) 

H τεχνική ανάλυσης λευκού, παράλληλα με την ανάλυση του δείγματος, αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό και την αναίρεση του συστηματικού σφάλματος που προκύπτει αν δε 

μηδενιστεί το σήμα του υποβάθρου (background), το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή 

μέτρησης της δραστικής ουσίας του δείγματος. Υπάρχουν δύο τύποι λευκών, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αιτία που αποδίδεται το σφάλμα. Το κοινό χαρακτηριστικό 

και των δύο τύπων είναι η απουσία του δρώντος συστατικού: 
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Χρήση πολλαπλών αναλύσεων του ίδιου δείγματος (replicates) 

Με την τεχνική αυτή ελέγχεται η επαναληψιμότητα της μεθόδου εντός του εργαστηρίου για 

μία ομάδα δειγμάτων, δηλαδή ελέγχονται και εξουδετερώνονται κατά ένα μέρος τα τυχαία 

σφάλματα. Η πλήρης εξάλειψη των τυχαίων σφαλμάτων δεν είναι δυνατή, εφ’ όσον γι’ αυτό 

θα απαιτούντο άπειρες μετρήσεις. Η πολλαπλή ανάλυση του ιδίου δείγματος συνίσταται στην 

επανάληψη ολόκληρης της αναλυτικής διαδικασίας, από τη ζύγιση του δείγματος έως και τον 

τελικό υπολογισμό των αποτελεσμάτων, ώστε όλες αυτές οι αναλύσεις να είναι μεταξύ τους 

ανεξάρτητες και να παράγουν ανεξάρτητα αποτελέσματα. 

 

Χρήση υλικών αναφοράς και πιστοποιημένων υλικών αναφοράς 

 

Τα πρότυπα υλικά αναφοράς και τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς είναι πρότυπα δείγματα 

πολύ μεγάλης ακρίβειας και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ορθότητας και της 

αβεβαιότητας των μετρήσεων και συνεπώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν, δηλαδή 

των συστηματικών και των τυχαίων σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται επίσης για την 

κατασκευή της καμπύλης αναφοράς, δηλαδή της γραφικής παράστασης της μετρούμενης 

αναλυτικής παραμέτρου ως προς τη συγκέντρωση ενός συστατικού, όπως αυτή προκύπτει 

από μια σειρά προτύπων διαλυμάτων, που παρασκευάζονται δευτερογενώς από τα πρότυπα 

υλικά αναφοράς. Η καμπύλη αναφοράς, όταν απαιτείται από τη μέθοδο, χρησιμεύει και για τη 

διόρθωση των αναλογικών σφαλμάτων, που πιθανόν να υπάρχουν.  

 

Διαλύματα ελέγχου ποιότητας (ΔΕΠ) και διαγράμματα ελέγχου ποιότητας 

 

Διαλύματα Ελέγχου Ποιότητας 

Τα Διαλύματα Ελέγχου Ποιότητας (ΔΕΠ) είναι διαλύματα σκευασμάτων γνωστής 

περιεκτικότητας . 

 Διαγράμματα και πίνακες ελέγχου ποιότητας  

Στα πλαίσια του Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας οι τιμές από τις μετρήσεις των διαλυμάτων 

ΔΕΠ τοποθετούνται σε διαγράμματα ή πίνακες ελέγχου ποιότητας. Η χρήση των 

διαγραμμάτων ή των πινάκων ελέγχου ποιότητας εφαρμόζεται για τον έλεγχο της 
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σταθερότητας των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαγραμμάτων ελέγχου 

ποιότητας. Τα πιο διαδεδομένα διαγράμματα είναι αυτά του Shewhart. 

 

Διαγράμματα ελέγχου ποιότητας μέσης τιμής 

Στο εργαστήριο όταν αναλύονται δείγματα ρουτίνας με μία αναλυτική διαδικασία (π.χ. 

αεριοχρωματογραφικά), η δημιουργία ενός διαγράμματος μέσης τιμής έχει ως κύριο σκοπό τη 

δημιουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού για τη διαπίστωση ότι η αναλυτική πορεία είναι 

“υπό στατιστικό έλεγχο”, δηλαδή ότι η ακρίβεια και η αξιοπιστία της αναλυτικής διαδικασίας 

βρίσκεται μέσα στα επιθυμητά για την περίπτωση όρια. 

 

 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

Σφάλμα 

Είναι η διαφορά μεταξύ ενός αποτελέσματος και της πραγματικής τιμής του μετρήσιμου 

μεγέθους. 

Τυχαία σφάλματα 

Είναι σφάλματα που αποδίδουν αποτελέσματα μετρήσεων τυχαία διασκορπισμένα γύρω από 

μια μέση τιμή. Ονομάζονται σφάλματα τύπου Α. 

Συστηματικά σφάλματα 

Είναι σφάλματα που παραμένουν σταθερά όταν η μέτρηση επαναλαμβάνεται με τις ίδιες 

συνθήκες και προκαλούν μια μετατόπιση της πειραματικής μέσης τιμής από την πραγματική 

τιμή του μετρήσιμου μεγέθους. Ονομάζονται σφάλματα τύπου Β. 

Αβεβαιότητα μετρήσεων 

Είναι μια εκτίμηση που προσδίδεται σε μια μέτρηση και η οποία χαρακτηρίζει την περιοχή 

των τιμών μέσα στην οποία βρίσκεται η πραγματική τιμή. Εκφράζεται με την τυπική 

απόκλιση. 
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Τυπικές πηγές αβεβαιότητας μιας δοκιμής είναι: 

 Η δειγματοληψία 

 Οι συνθήκες αποθήκευσης 

 Επιδράσεις του εξοπλισμού δοκιμών 

 Η καθαρότητα των αντιδραστηρίων 

 Περιβαλλοντικές συνθήκες διεξαγωγής της δοκιμής 

 Επιδράσεις του εξοπλισμού 

 Επιδράσεις του χειριστή 

 Τυχαίες επιδράσεις  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνολικά έγινε ανάλυση 35 δειγμάτων  τα οποία έδωσαν πληροφορίες για τα επίπεδα των 

ΠΑΥ στην  περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας 

‘Έρευνας και Τεχνολογίας (Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα). 

Οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές που παρατηρήθηκαν είναι οι εξής:  

 κατά την περίοδο του καλοκαιριού στον πρώτο όροφο μετρήθηκε μέγιστη τιμή 19,53 

ng/m3 και ελάχιστη τιμή 5,53 ng/m3 . 

 κατά την περίοδο του καλοκαιριού στον πέμπτο όροφο μετρήθηκε μέγιστη τιμή 21,99 

ng/m3 και ελάχιστη τιμή 14,77 ng/m3 . 

 κατά την περίοδο του χειμώνα στον πρώτο όροφο μετρήθηκε μέγιστη τιμή 197,95 

ng/m3 και ελάχιστη τιμή 5,81 ng/m3 . 

 κατά την περίοδο του χειμώνα στον πέμπτο όροφο μετρήθηκε μέγιστη τιμή 145,40 

ng/m3 και ελάχιστη τιμή 6,15 ng/m3 . 
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Σχήμα 1  Μέσες συγκεντρώσεις (σε ng/m3)των ΠΑΥ – Καλοκαίρι 2014, Πρώτος όροφος  

 

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού , στον πρώτο όροφο η ελάχιστη τιμή Πολυκυκλικού 

Αρωματικού Υδρογονάνθρακα είναι 0,01 ng/m3 και την έχουν οι εξής ΠΑΥ:  acenaphthylene 

, 2,6- dimethylnaphthalene, 2,3,5- trimethylnaphthalene, 3,6 -dimethyl phenanthrene με 

ποσοστά 0,11%, 0,15%, 0,12%, 0,22% των ολικών ΠΑΥ αντίστοιχα . Αντίθετα οι μέγιστη 

τιμή είναι 4,40 ng/m3  αντιστοιχεί στο 2-methylnaphthalene το οποίο αποτελεί το 11,11% των 

ολικών ΠΑΥ.  Επίσης κατά μέσο όρο μέγιστη τιμή έχει το benzo(b)fluoranthene (15,76 

ng/m3) και ποσοστό 12,61% κάτι το οποίο διακρίνεται και στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 2  Μέσες συγκεντρώσεις (σε ng/m3) των ΠΑΥ – Καλοκαίρι 2014, Πέμπτος όροφος 

 

 

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού , στον πέμπτο όροφο η ελάχιστη τιμή Πολυκυκλικού 

Αρωματικού Υδρογονάνθρακα είναι 0,01 ng/m3 και την έχουν οι εξής ΠΑΥ:  2,6- 

dimethylnaphthalene, 2,3,5- trimethylnaphthalene, 3,6 -dimethyl phenanthrene  με ποσοστά 

0,11%, 0,08%, 0,12% των ολικών ΠΑΥ αντίστοιχα . Αντίθετα οι μέγιστη τιμή είναι 2,89 

ng/m3  αντιστοιχεί στο 2-methylnaphthalene το οποίο αποτελεί το 11,11% των ολικών ΠΑΥ.  

Επίσης κατά μέσο όρο μέγιστη τιμή έχει το benzo(b)fluoranthene (12,95 ng/m3) και ποσοστό 

14,69% κάτι το οποίο διακρίνεται και στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 3  Μέσες συγκεντρώσεις (σε ng/m3) των ΠΑΥ – Χειμώνας 2013, Πρώτος όροφος 

 

Κατά την περίοδο του χειμώνα, στον πρώτο όροφο η ελάχιστη τιμή Πολυκυκλικού 

Αρωματικού Υδρογονάνθρακα είναι n.d.(not detected) και την έχουν οι εξής ΠΑΥ: 

naphthalene, 2-methylnaphthalene, 1-methylnaphthalene, 3,6 -dimethyl phenanthrene, 

Perylene, dibenzo(a,h)anthracene  με ποσοστά 0,15%, 0,19%, 0,73%, 6,01%, 16,88%, 

13,29% των ολικών ΠΑΥ αντίστοιχα . Η τιμή αυτή όμως οφείλεται σε σφάλμα κατά την 

πειραματική διαδικασία. Αντίθετα οι μέγιστη τιμή είναι 43,96 ng/m3  αντιστοιχεί στο 

phenanthrene το οποίο αποτελεί το 13,93 % των ολικών ΠΑΥ.  Επίσης κατά μέσο όρο 

μέγιστη τιμή έχει το 2-methylnaphthalene (72,86  ng/m3) και ποσοστό 16,88% κάτι το οποίο 

διακρίνεται και στο Σχήμα 3. 
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Σχήμα 4 Μέσες συγκεντρώσεις (σε ng/m3) των ΠΑΥ – Χειμώνας 2013, Πέμπτος όροφος 

 

 

Κατά την περίοδο του χειμώνα, στον πέμπτο όροφο η ελάχιστη τιμή Πολυκυκλικού 

Αρωματικού Υδρογονάνθρακα είναι n.d και την έχουν οι εξής ΠΑΥ: perylene, 

dibenzo(a,h)anthracene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene  με ποσοστά  0,15%, 0,02%, 0,40% των 

ολικών ΠΑΥ αντίστοιχα . Η τιμή αυτή όμως ίσως να οφείλεται σε σφάλμα κατά την 

πειραματική διαδικασία. Αντίθετα οι μέγιστη τιμή είναι 55,47 ng/m3  αντιστοιχεί στο 2-

methylnaphthalene  το οποίο αποτελεί το 33,55 % των ολικών ΠΑΥ.  Επίσης κατά μέσο όρο 

μέγιστη τιμή έχει το 2-methylnaphthalene (80,35  ng/m3) και ποσοστό 33,55% κάτι το οποίο 

διακρίνεται και στο Σχήμα 4. 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στο σχήμα δίνονται σε ng/m3 
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*οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στο σχήμα δίνονται σε ng/m3 
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Πίνακας 3  Δείκτες ΠΑΥ (Καλοκαίρι 2014,Πρώτος όροφος) 

Μέση τιμή- Δείκτες  

Σ(ΠΑΥ) (ng/m3) 

C (PAH)/T (PAH) 

MPhe/Phe 

B[a]P/(B[a]P+CT) 

B[e]P/(B[e]P+B[a]P) 

Fl/(Fl+Py) 

An/(An+Ph) 

I(cd)P/I(cd)P+B(ghi)P 

Be[b]Fl/Be[k]Fl 

B[a]P/B(ghi)P 

124,97 

0,54 

0,09 

0,53 

0,51 

0,50 

0,08 

0,41 

2,89 

0,82 

 

 

 

Πίνακας 4  Δείκτες ΠΑΥ (Καλοκαίρι 2014,Πέμπτος όροφος) 

Μέση τιμή- Δείκτες  

Σ(ΠΑΥ) (ng/m3)  

C (PAH)/T (PAH) 

MPhe/Phe 

B[a]P/(B[a]P+CT) 

B[e]P/(B[e]P+B[a]P) 

Fl/(Fl+Py) 

An/(An+Ph) 

I(cd)P/I(cd)P+B(ghi)P 

Be[b]Fl/Be[k]Fl 

B[a]P/B(ghi)P 

88,11 

0,62 

0,06 

0,50 

0,46 

0,61 

0,06 

0,44 

3,12 

1,07 
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Πίνακας 5  Δείκτες ΠΑΥ (Χειμώνας 2013,Πρώτος όροφος) 

Μέση τιμή- Δείκτες  

Σ(ΠΑΥ) (ng/m3) 

C (PAH)/T (PAH) 

MPhe/Phe 

B[a]P/(B[a]P+CT) 

B[e]P/(B[e]P+B[a]P) 

Fl/(Fl+Py) 

An/(An+Ph) 

I(cd)P/I(cd)P+B(ghi)P 

Be[b]Fl/Be[k]Fl 

B[a]P/B(ghi)P 

431,67 

0,31 

0,04 

0,43 

0,57 

0,54 

0,06 

0,28 

2,93 

0,42 

 

 

 

Πίνακας 6  Δείκτες ΠΑΥ (Χειμώνας 2013,Πέμπτος όροφος) 

Μέση τιμή- Δείκτες  

Σ(ΠΑΥ) (ng/m3) 

C (PAH)/T (PAH) 

MPhe/Phe 

B[a]P/(B[a]P+CT) 

B[e]P/(B[e]P+B[a]P) 

Fl/(Fl+Py) 

An/(An+Ph) 

I(cd)P/I(cd)P+B(ghi)P 

Be[b]Fl/Be[k]Fl 

B[a]P/B(ghi)P 

239,53 

0,11 

0,02 

0,38 

0,38 

0,60 

0,05 

0,23 

2,21 

0,33 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως  C(PAH) αναφέρεται η ποσότητα των μη αλκαλιωμένων 

(fluorene+pyrene+benz(a)anthracene+chrysene+benzo(b)fluoranthene+benzo(k)fluoranthene+benzo(a)pyrene+i

ndeno(1,2,3-c,d)pyrene+benzo(ghi)perylene) προς την ολική συγκέντρωση των ΠΑΥ. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ 

 

Σύγκριση των συγκεντρώσεων μεταξύ των περιόδων και των ορόφων 

Παρατηρούμε ότι η συγκεντρώσεις των ΠΑΥ μεταξύ πρώτου και πέμπτου ορόφου, είναι 

υψηλότερες στον πρώτο όροφο και μεταξύ θερινής και χειμερινής περιόδου παρατηρούμε ότι 

υψηλότερη τιμή ΣΠΑΥ έχει η χειμερινή περίοδος.  

Οι τιμές των συνολικών ΠΑΥ κατά την χειμερινή περίοδο είναι περίπου 3 φορές 

μεγαλύτερες. Κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου οι τιμές 

που μετρήθηκαν ήταν υψηλότερες τον χειμώνα κατά ένα συντελεστή που κυμάνθηκε από 1,5-

1025  Σε άλλη εργασία όπου μετρήθηκαν τα επίπεδα των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων 

βρέθηκε ανάλογο αποτέλεσμα, με τον λόγο αυτή τη φορά των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στη 

σωματιδιακή φάση μεταξύ θερμής και ψυχρής περιόδου να έχει τιμή 14,4.26  Εξίσου υψηλή 

συγκέντρωση των PAHs κατά την χειμερινή περίοδο παρατηρήθηκε και σε άλλες εργασίες, 

κάτι το οποίο αποδίδεται στην υψηλή υγρασία σε σχέση με τις χαμηλές θερμοκρασίες και την 

ταχύτητα του αέρα.27  Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η εποχιακή διακύμανση των 

λεπτών σωματιδίων στα οποία προσκολλώνται οι ΠΑΥ είναι ανάλογη από έναν συνδυασμό 

παραγόντων που σχετίζονται με τις συνθήκες διασποράς των σωματιδίων (μετεωρολογία), με 

τους παράγοντες των πηγών εκπομπής και με τους μηχανισμούς των χημικών μετατροπών 

τους.28 

Kατά την εξέταση των επιπέδων και τις εποχιακές τάσεις των σωματιδίων πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων σε ορισμένες μεγάλες πόλεις του κόσμου  βρέθηκε 

συγκριτικά ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις  εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής 

περιόδου.29  Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της χειμερινής περιόδου είναι πιο πιθανό να 

οφείλονται α)  σε αναστροφή των ρευμάτων της ατμόσφαιρας, β)στην ενισχυμένη 

προσρόφηση σε σωματίδια σε χαμηλότερη θερμοκρασία (ως αποτέλεσμα της μειωμένης 

                                                           
25 Tsapakis et al., 2005, Kendall et al., 2000, Menichini et al., 1999 
26  Guo H., S.C. Lee, K.F. Ho, X.M. Wang, S.C. Zou, (2003). Particle-associated polycyclic aromatic 

hydrocarbons in urban air on Hong Kong, Atmospheric Environment, 37, 5307-5317.  

Guo Z.G., Sheng L.F., Feng J.L., Ming Fang, (2003). Seasonal variation of solvent extractable organic 

compounds in the aerosols in Qingdao, China, Atmospheric Environment, 37, 1825-1834. 
27 Callen et al., 2012 ; MVillar-Vidal et al.,2013 
28 Caricchia A.M., Chiavarini S., Pezza M., (1999). Polycyclic aromatic hydrocarbons in the urban atmospheric 

particulate matter in the city of Naples (Italy). Atmospheric Environment, 33, 3731-3738. 
29 Ravindra et al. (2001 and references therein ) 



53 
 

πίεσης ατμών ή / και μετατόπιση στη διανομή αερίου / σωματιδίων που προκαλείται από 

διακύμανση θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και γ) την αύξηση των εκπομπών από οικιακές 

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της 

χαμηλής θερμοκρασίας .30 ,31 

Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί μία διαπίστωση. Κατά την περίοδο του Καλοκαιριού τα 

μέλη των ΠΑΥ που κυριαρχούν και στους δύο ορόφους  είναι το 2-methylnaphthalene,το  

beno(b)fluoranthene και το beno(ghi)perylene, ενώ κατά την περίοδο του χειμώνα και στους 

δύο ορόφους, κυριαρχούν το phenanthrene,το 2-methylnaphthalene και το 1-

methylnaphthalene. Από αυτά το beno(b)fluoranthene παρουσιάζει  τη μέγιστη ποσότητα 

υδρογονάνθρακα με ποσοστό 12,61% το Καλοκαίρι στον πρώτο όροφο και 14,69% στον 

πέμπτο όροφο. Αντίθετα κατά την περίοδο του Χειμώνα μέγιστη ποσότητα παρουσιάζει το 2-

methylnaphthalene με ποσοστό 16,88% στον πρώτο όροφο και 33,55% στον πέμπτο όροφο. 

 

Συσχέτιση αποτελεσμάτων με άλλες εργασίες για τα ποσοστά ανά περίοδο 

Οι Ch.Vasilakos et al.,2007 ανέλυσαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν κατά την περίοδο 

Ιούνιος-Νοέμβριος 2003.Η δειγματοληψία έγινε σε δύο σημεία της Αττικής, στα Σπάτα και 

στο Κορωπί. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν διότι είναι κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» αλλά και στην Αττική οδό. Υψηλότερη συγκέντρωση ολικών ΠΑΥ 

παρατηρήθηκε κατά την «κρύα» περίοδο με μέσο όρο 40,7 ng/m3 και σε αέρια φάση. Οι τιμές 

κυμάνθηκαν από 6,89 έως 124 nm/m3. Βασιζόμενοι σε διαγνωστικούς όρους, κύρια πηγή  

των ΠΑΥ αποτελεί η καύση ορυκτών καυσίμων (καθώς την περίοδο της δειγματοληψίας 

παρουσιάστηκε στην περιοχή υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος αλλά και καύση ξύλων)32. 

Καταληκτικά αναφέρεται ότι και στα δύο σημεία, σε ολόκληρη την περίοδο της 

δειγματοληψίας , οι υψηλές τιμές συσχετίζονταν ιδιαίτερα με τον άνεμο.  

                                                           
30Subramaniam, V., Bomze, H.M., Lopez, A.J. (1994). Functional differences between Ultrabithorax protein 

isoforms in Drosophila melanogaster: evidence from elimination, substitution and ectopic expression of specific 

isoforms. Genetics 136 
31 Lee, R.G.M., Coleman, P., Jones, J.L., Jones, K.C., Lohmann, R., 2005. Emission factors 29 and importance 

of PCDD/Fs, PCBs, PCNs, PAHs and PM10 from the domestic burning of 30 coal and wood in the 

U.K. Environmental Science and Technology 39 

Ravindra, K., Bencs, L., Wauters, E., de Hoog, J., Deutsch, F., Roekens, E., Bleux, N., 6 Bergmans P., Van 

Grieken, R., 2006 a. Seasonal and site specific variation in vapor and 7 aerosol phase PAHs over 

Flanders (Belgium) and their relation with anthropogenic 8 activities. Atmospheric Environment 40, 

 

32 Gas–particle concentration and characterization of sources of PAHs in the atmosphere of a suburban area in 

Athens, Greece (2007).Ch. Vasilakosa,∗, N. Levia, Th. Maggosa, J. Hatzianestisb, J. Michopoulosa, C. Helmisc 
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Οι  A. Valavanidis et al.,2006 ανέλυσαν δείγματα ανέλυσαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν 

κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο 2003-2004. Η δειγματοληψία έγινε σε σημείο με 

υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο .Συγκεκριμένα στην οδό Πατησίων, η οποία βρίσκεται στο 

κέντρο της Αθήνας. Επίσης, παρέλαβαν και ανέλυσαν δείγματα αερίων από εξατμίσεις 

βενζίνης και πετρελαίου από κάποια τοπικά οχήματα. Ανέλυσαν επίσης δείγματα από 

καμιναέρια και αέρια που προέρχονται από συσκευές θέρμανσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ συνδέονται περισσότερο με τον κυκλοφοριακό φόρτο, 

δηλαδή με τους ρύπους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα πιο κοινά ΠΑΥ ήταν τα: pyrene, 

phenanthrene, acenapthylene, fluoranthene, τα οποία σχετίζονται με την εξάτμιση βενζίνης 

και πετρελαίου.  Υψηλότερη συγκέντρωση ολικών ΠΑΥ παρατηρήθηκε κατά την χειμερινή 

περίοδο. Τα αποτελέσματα είχαν μία διακύμανση από 40 έως 150 ng/m3 σε όλη την περίοδο 

της δειγματοληψίας.33 

Οι I.E. Sitaras et al., 2004 επικεντρώθηκαν στον διαχωρισμό των πρώτων επτά αέριων 

σωματιδίων από τα 16 των ΠΑΥ. Η δειγματοληψία έγινε στην ταράτσα του κτιρίου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας. 

Η δειγματοληπτική περίοδος έλαβε χώρα περίπου 9 μήνες (Δεκέμβριος 1997 – Ιούλιος 1998). 

Η συγκεντρώσεις της αέριας φάσης στα πολύ πτητικά ΠΑΥ βρέθηκε να σχετίζεται ασθενώς 

με τη θερμοκρασία, γεγονός που υποδηλώνει την επιρροή των γύρω κινητών πηγών. 

Αντίθετα, η μεταβολή στη συγκέντρωση των λιγότερο πτητικών ΠΑΥ  μπορεί να σχετιστεί 

περισσότερο με τη θερμοκρασία κάτι το οποίο δείχνει την επίδραση άλλων παραγόντων.34 

Οι Mantis et al., 2004 ανέλυσαν δείγματα τα οποία ελήφθησαν κατά την χρονική περίοδο 

Μάιος 2001- Ιούνιος 2002 σε 4 πόλεις-περιοχές της Ελλάδας. Τα δύο σημεία ήταν αστικά και 

συγκεκριμένα ήταν το Μαρούσι (Αθήνα) και η Αριστοτέλους (Θεσσαλονίκη), το άλλο σημείο 

ήταν η Ελευσίνα η οποία αποτελεί μία αστική βιομηχανική περιοχή και τέλος το τέταρτο 

σημείο ήταν οι Θρακομακεδόνες, μία καθόλου αστική περιοχή. Στην εργασία αυτή 

διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά των ΠΑΥ στην αστική περιοχή της Αθήνας είναι σημαντικά 

χαμηλότερα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τόσο οι 

                                                           
33 Characterization of atmospheric particulates, particle-bound transition metals and polycyclic aromatic 

hydrocarbons of urban air in the centre of Athens (Greece) (2006).Athanasios Valavanidis a,*, Konstantinos 

Fiotakis a, Thomais Vlahogianni a, Evangelos B. Bakeas b, Styliani Triantafillaki c, Vasiliki Paraskevopoulou c, 

Manos Dassenakis 

34 Gasyparticle partitioning of seven volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in a heavy traffic urban area 

(2004).Ioannis E. Sitaras, Evangelos B. Bakeas, Panayotis A. Siskos* 
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μετεωρολογικοί παράγοντες όσο και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων επηρεάζει τα ποσοστά 

των ΠΑΥ, με κύριο παράγοντα την κίνηση των αυτοκινήτων. Τα υψηλότερα ποσοστά 

παρατηρήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα. Τέλος, κατά την θερινή περίοδο 

σημειώθηκε 10φορές χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον χειμώνα.35  

 

Oι Marino et al.,2007 επέλεξαν για περιοχή της δειγματοληψίας των ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων ένα σημείο κοντά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στο κέντρο της πόλης κατά την 

χρονιά 1996. Συγκεκριμένα το σημείο αυτό είναι αντιπροσωπευτικό για κατοικημένες 

περιοχές της πόλης οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες σε πηγές ρύπων. Στην 

παρούσα εργασία αναλύθηκαν μόνο Nitro-PAHs. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν 2-NFa και 2-

NPy τα οποία σχετίζονται με φωτο-επαγώμενες χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στην 

ατμόσφαιρα , αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό βρέθηκε το 1-ΝPy που συνήθως συνδέεται με 

καυσαέρια των κινητήρων των οχημάτων.36
 

 

 

Οι Mandalakis et al.,2002 ανέλυσαν αέρια δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν σε αστικό κέντρο, 

σε μη αστικό περιβάλλον και σε γειτονική παράκτια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας, τον Ιούλιο του 2000. Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ κυμάνθηκε από 3,5(στη 

μη αστική περιοχή) έως 26,0 ng/m3(στην αστική περιοχή) για την αέρια φάση και από 

1,3(στην παράκτια περιοχή) έως 5,0 ng/m3 (στην αστική περιοχή) για την σωματιδιακή φάση. 

Οι υψηλές τιμές των ΠΑΥ αποδόθηκαν σε εκπομπές βενζίνης και πετρελαίου.37  

 

                                                           

35 PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Greater Area of Athens, Greece (2005).J. 

Mantis a, A. Chaloulakou b, C. Samara a,* 

36 Nitro-PAH in ambient particulate matter in the atmosphere of Athens (2007).Fabio Marino, Angelo 

Cecinato,*, Panayotis A. Siskos 

 

37 Gas–particle concentrations and distribution of aliphatic hydrocarbons, PAHs, PCBs and PCDD/Fs in the 

atmosphere of Athens (Greece) (2002).Manolis Mandalakis, Manolis Tsapakis, Athanasia Tsoga, Euripides G. 

Stephanou* 
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Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω πηγών, αντιλαμβανόμαστε τη συμφωνία που 

έχει το αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας. Τα υψηλότερα ποσοστά των Πολυκυκλικών 

Αρωματικών Υδρογονανθράκων στην περιοχή της Αθήνας παρουσιάζονται κατά την 

χειμερινή περίοδο και οφείλονται πρωτίστως στις εκπομπές από τις καύσεις βενζίνης και 

πετρελαίου. 

 

Συσχέτιση αποτελεσμάτων με άλλες εργασίες για τα ποσοστά ανάλογα με το ύψος 

Υψηλότερο ποσοστό ΠΑΥ σε χαμηλότερα ύψη έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες εργασίες. Οι 

L.P. Chrysikou et al., 200938 έκαναν δειγματοληψία κατά την χειμερινή περίοδο του 2006 στη 

Θεσσαλονίκη σε δύο σημεία ενός κτιρίου. Το ένα σημείο ήταν στο ύψος του δρόμου και το 

άλλο στην ταράτσα. Τα ποσοστά στο πρώτο σημείο ήταν κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με 

αυτά που μετρήθηκαν στην ταράτσα. Τα αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν στα καυσαέρια από 

τα ΜΜΜ όπου λόγω του ύψους βρίσκονταν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο ύψος του 

δρόμου. Λόγω μοριακού βάρους  στο υψηλότερο  σημείο βρέθηκαν μόνο  ΠΑΥ με μικρότερο 

μοριακό βάρος. Παρόμοια αποτελέσματα απέδωσαν και οι T.A. Pakkanen et al., 200339, οι 

οποίοι έκαναν δειγματοληψία τον Ιούνιο του 1997 στην πόλη Ελσίνκι στην Φινλανδία. Οι 

δειγματολήπτες είχαν τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία σε μία αστική περιοχή ενώ οι 

ημέρες ήταν εργάσιμες και υπήρχε κίνηση. Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και υπήρχε ξηρασία. 

Το ένα σημείο είχε ύψος 3,5m  και το άλλο 20m  από το έδαφος. Και σε αυτή την εργασία 

βρέθηκαν υψηλότερα ποσοστά ΠΑΥ στον δειγματολήπτη με το χαμηλότερο ύψος. Εξίσου 

όμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν στην εργασία των K.Sasaki, K. Sakamoto et al.,200540. 

Η δειγματοληψία έγινε στην πόλη Οσάκα της Ιαπωνίας κατά τις περιόδους 5-9 Αυγούστου 

και 2-6 Δεκεμβρίου 2002. Τα δείγματα ελήφθησαν στην ταράτσα ενός κτιρίου (200m ύψος 

από το έδαφος) και στο έδαφος. Υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε να έχει το σημείο στο 

                                                           
38 Wintertime size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) 

and organochlorine pesticides (OCPs) in the urban environment: Street- vs rooftop-level measurements 

(2009).Loukia P. Chrysikou, Panagiotis G. Gemenetzis, Constantini A. Samara* 

39 Size distributions of mass and chemical components in street-level and rooftop PM1 particles in 

Helsinki.(2003).Tuomo A. Pakkanen,*, Veli-Matti Kerminea, Kati Loukkola, Risto E. Hillamo,P.aivi Aarnio, 

Tarja Koskentalo, Willy Maenhaut 

 

40 Vertical differences in the composition of PM10 and PM2.5 in the urban atmosphere of Osaka, Japan 

(2002).Kansuke Sasaki, Kazuhiko Sakamoto 
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ύψος του εδάφους και συγκεκριμένα σε ποσοστό που άγγιζε το 20%. Ως σημαντικότερος 

παράγοντας παρουσιάστηκε να είναι τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που σημειώθηκαν σε μικρό 

υψόμετρο. Η υγρασία έχει την ιδιότητα να συγκρατεί τα σωματίδια κι έτσι να σημειώνεται 

υψηλότερη συγκέντρωση στο σημείο αυτό, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Τα ίδια 

αποτελέσματα είχαν και οι Y.Wu et al.,200241 στην εργασία τους στο Macao της Κίνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Vertical and horizontal profiles of airborne particulate matter near major roads in Macao, China(2005).Ye 

Wu, Jiming Hao, Lixin Fu, Zhishi Wang, Uwa Tang 

 


