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Περίληψη
Μελέτες για τον προσδιορισµό του ισοζυγίου µάζας στη δυτική Μεσόγειο έχουν
δείξει ότι η ατµοσφαιρική οδός αποτελεί το σηµαντικότερο µονοπάτι εισαγωγής των
ανθεκτικών

οργανικών

ρυπαντών

(Persistent

Organic

Pollutants

ή

POPs)

συµπεριλαµβανοµένων και των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στο
θαλάσσιο περιβάλλον. Η έλλειψη ολιστικών µελετών στη λεκάνη της ανατολικής
Μεσογείου καθιστά τη µελέτη της συµπεριφοράς των ενώσεων αυτών στην ατµόσφαιρα
και στο θαλάσσιο περιβάλλον της εν λόγω περιοχής ιδιαίτερα σηµαντική.
Για την κατανόηση των ατµοσφαιρικών διεργασιών και των διεργασιών µεταφοράς
των ΠΑΥ στο θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσόγειου πραγµατοποιήθηκαν
εποχιακές και εντατικές δειγµατοληψίες το χρονικό διάστηµα 2000-2002. Συλλέχθηκαν
δείγµατα αερολυµάτων, ξηρής και υγρής εναπόθεσης από την ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες θαλασσινού νερού,
καθιζάνοντος σωµατιδιακού υλικού και ιζήµατος από το θαλάσσιο περιβάλλον της
περιοχής µελέτης.
Ο σταθµός του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χηµικών ∆ιεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.∆Ι)
του Πανεπιστηµίου Κρήτης που βρίσκεται στα βορειοανατολικά παράλια της Κρήτης
χρησιµοποιήθηκε ως σταθµός αναφοράς του γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου. Για τη µελέτη της χωρικής διακύµανσης των ΠΑΥ
πραγµατοποιήθηκαν δύο αποστολές µε τα ερευνητικά πλοία «ΑΙΓΑΙΟ» και «ΦΙΛΙΑ» και
δείγµατα αέρα συλλέχθηκαν από διάφορους σταθµούς πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας της ανατολικής Μεσογείου.
Για την εκτίµηση των πηγών των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκαν
εποχιακές δειγµατοληψίες αέρα στην αστική περιοχή του Ηρακλείου. Οι πηγές των ΠΑΥ
µελετήθηκαν µε τη χρήση διαγνωστικών λόγων συγκέντρωσης καθώς και µε τη χρήση
πολυµεταβλητών στατιστικής ανάλυσης.

Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου κυµάνθηκε
από 44.3 έως 129.2 ng m-3. Παρατηρήθηκε σηµαντική εποχιακή διακύµανση στη
συγκέντρωση των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση µε το µέγιστο να παρουσιάζεται κατά τη
διάρκεια του χειµώνα. Η εποχιακή µεταβολή της αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής εξηγεί
σε ένα µεγάλο ποσοστό την διακύµανση της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στα σωµατίδια της
ατµόσφαιρας. Οι εκποµπές από τα τροχοφόρα και η καύση ορυκτών καυσίµων είναι
σηµαντικότερη πηγή των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου.
Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς κυµάνθηκε
από 4.14 έως 57.16 ng m-3 και η αέρια φάση των ΠΑΥ συµµετέχει σε ποσοστό άνω του
90% στη συνολική συγκέντρωσή τους στην ατµόσφαιρα. Η µεταφορά από µεγάλη
απόσταση είναι η κυριότερη πηγή ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο. Στα ατµοσφαιρικά
δείγµατα στα οποία προσδιορίστηκαν οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΠΑΥ οι αέριες
µάζες είχαν προέλευση από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αντίθετα στα δείγµατα
µε τις µικρότερες συγκεντρώσεις οι αέριες µάζες είχαν νοτιοδυτική προέλευση. Η
συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση παρουσίασε οµοιόµορφη χωρική κατανοµή
πάνω από τη θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου ενώ αντίθετα η σωµατιδιακή φάση
ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα.
Η αντίδραση των ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ στην αέρια φάση της ατµόσφαιρας της
ανατολικής Μεσογείου είναι σηµαντική διεργασία παραγωγής των ιδιαίτερα τοξικών
νίτρο υποκατεστηµένων ΠΑΥ. Η συγκέντρωση του 2-ΝΟ2-Φλουορανθενίου και του 2ΝΟ2-Πυρενίου το χρονικό διάστηµα 17-21/8/01 στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
κυµάνθηκε από 3.35 έως 70.88 pg m-3 και από 2.22 έως 21.98 pg m-3 αντίστοιχα. Οι
µέγιστες συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν κατά τις µεσηµβρινές ώρες ενδεικτικές των
αντιδράσεων των αερίων ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ.
Η εναλλαγή των ΠΑΥ µεταξύ του αέρα και της θάλασσας υπολογίστηκε να εισάγει
865 τόνους ανά έτος στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολικής Μεσογείου. Οι ροές
των ΠΑΥ που υπολογίστηκαν για τη ξηρή και την υγρή εναπόθεση ήταν 235 και 75
τόνους ανά έτος αντίστοιχα.
Το 98.9% της συνολικής ποσότητας που εισάγεται στο θαλάσσιο περιβάλλον της
ανατολικής Μεσογείου παραµένει στη εύφωτη ζώνη. Ο ρυθµός ιζηµαταπόθεσης των
συνολικών ΠΑΥ την περίοδο 1/5/2001 έως 15/10/01 στα βάθη 250m και 1440m ήταν

10.29 και 8.27 µg m-2 y-1 αντίστοιχα. Ο ρυθµός αυτός αντιστοιχεί στο 1.1 και στο 0.8%
της συνολικής ατµοσφαιρικής εναπόθεσης των ΠΑΥ στην περιοχή µελέτης.
Η συγκέντρωση των συνολικών ΠΑΥ στα επιφανειακά θαλάσσια ιζήµατα ποίκιλλε
από 2.2 έως 1056.2 ng g-1 ξηρού ιζήµατος. Η συγκέντρωση του στοιχειακού άνθρακα
(BC) και του οργανικού άνθρακα (ΟC) κυµάνθηκε από 0.3 έως 5.6 mg g-1 και από 2.9
έως 21.4 mg g-1 ξηρού βάρους αντίστοιχα. H σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των
πυρογενών ΠΑΥ και του στοιχειακού άνθρακα (R2=0.94, P<0.001) στα θαλάσσια
ιζήµατα υποδεικνύει τη σηµαντική συνεισφορά της ατµοσφαιρικής οδού στη ροή των
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στη ανατολικής Μεσογείου.

Study of the atmospheric physical-chemical and transport processes governing the
budget of PAHs in the Eastern Mediterranean Basin

Abstract
Studies dealing with the mass balance in western Mediterranean Sea have shown that
this region is continually acting as a reservoir of persistent organic pollutants (POPs),
including polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs). Since the atmosphere is supposed
to be a major source of PTSs to this region, investigation of the occurrence and behavior
of these compounds in the Mediterranean basin atmosphere, is of great importance.
Study of atmospheric and transport process of PAHs in the eastern Mediterranean
marine environment, as well as intensive seasonal samplings were performed from 20002002. Atmospheric, dry and wet deposition samples were collected monthly in the eastern
Mediterranean. Sea water, sedimentary particulate matter and superficial sediment
samples from the marine environment were also collected.
The Environmental Chemical Processes Laboratory (E.C.P.L) station, University of
Crete, situated in the northeast coast of Crete, was used as a control station for fate of
PAHs in eastern Mediterranean atmosphere. Geographical distribution of PAHs was
carried out during two field expeditions with research vessels “Aigeo” & “Philia”. Air
samples were collected from a number of different stations over the eastern
Mediterranean seawater surface.
Atmospheric sources of PAHs were studied through seasonal sampling in the urban
area of Heraklion. Sources of PAHs were determined using concentration diagnostic ratio
and multivariate statistical analysis.
Total concentration of PAHs in Heraklion atmosphere varied from 44.3 to 129.2 ng
m-3. A clear seasonal trend was observed in particulate concentration of PAHs with
maximum values detected during winter. Seasonal trends of gas particulate distribution
account for most variations of PAHs concentration in air particles. Emissions from
vehicles and fossil fuel burning are major sources of PAHs in Heraklion atmosphere.
Total concentration of PAHs in the remote area of Finokalia varied form 4.14 to
57.16 ng m-3 and gas phase PAHs contribute 90% or more of total atmospheric levels.
Long-range transport is a major source of PAHs in the eastern Mediterranean
atmosphere. Atmospheric samples with highest concentrations of PAHs originated in

eastern and central Europe. Contrarily, samples with lowest concentrations originated in
the southwest. Concentration of gas phase PAHs was equally distributed over the eastern
Mediterranean Sea while particulate phase was significantly higher close to urban areas.
Gas phase reaction of PAHs with OH radicals, is an important production process of
highly mutagenic and carcinogenic nitro-PAHs. During 17-21/08/01 in Finokalia,
concentration of 2-NF and 2-NP varied from 3.35 to 78.88 pg m-3 and from 2.22 to 21.98
pg m-3 respectively. Highest concentrations were determined during noon hours,
characteristic of reactions between gas PAHs with OH radicals
Air/ sea exchange is estimated to introduce 865 tonnes of PAHs per year in the
whole eastern Mediterranean basin, while wet and dry deposition fluxes were 235 and 75
tonnes per year, respectively.
The vast majority (98.9 %) of total atmospheric input (934.5 µg m-2 y-1) into the
marine environment remains in the euphotic zone. Sedimentation rates of total PAHs at
depths of 250m and 1440m were 10.29 and 8.27 µg m-2 y-1 respectively, during the period
1/5/2001 to 15/10/2001. These rates account for only 1.1 and 0.8 % of total atmospheric
deposition.
Average concentration of total PAHs in the sediment varied from 2.2 to1056.2 ng g-1
dry weight. Average BC and OC contents varied from 0.3 to 5.6 mg g-1 and from 2.9 to
21.4 mg g-1 dry weight, respectively. Significant correlation (R2=0.94, p<0.001) between
pyrogenic PAHs and black carbon content in coastal marine sediments further suggests
the importance of atmospheric input of PAHs to the Eastern Mediterranean marine
ecosystem.
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1 Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες

1.1 Γενικά
Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑY) είναι µέλη µιας
κατηγορίας οργανικών ρυπαντών σχετικών µε πολλά επιστηµονικά και κοινωνικά
ζητήµατα που έχουν ποικίλες πτυχές: χηµικές, τοξικολογικές, τεχνολογικές, οικονοµικές,
ρυθµιστικές, και νοµοθετικές. Σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της καύσης ή πυρόλυσης
της οργανικής ύλης και ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα ως συστατικά ενός ιδιαίτερα
σύνθετου µίγµατος, του πολυαρωµατικού οργανικού υλικού, ΠΟΥ. Εξ ορισµού (CAAA,
1990), το ΠΟΥ περιλαµβάνει οργανικές ενώσεις µε περισσότερους από ένα βενζολικούς
δακτυλίους και έχουν σηµείο βρασµού ίσο ή µεγαλύτερο από 100 0C (Πίνακας 1.1).
Η ύπαρξή τους έχει ταυτοποιηθεί σε όλα τα περιβαλλοντικά δείγµατα (νερού,
αέρα και ιζήµατος) καθώς επίσης σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη της γης. Η
διαδεδοµένη παρουσία τους οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, εκπέµπονται από
ένα ευρύ φάσµα πηγών (Venkataraman and Friedlander, 1994, Harrison et al., 1996,
Simoneit, 1998, Kavouras et al., 2001) όπως κινητήρες καύσης πετρελαίου και βενζίνης
(Benner et al., 1989, Hammerle et al., 1994, WHO, 1996, Miguel et al., 1998), καύση
οργανικής βιοµάζας (Watts et al., 1988, Benner, 1995, Jenkins et al., 1996), αιωρούµενη
τέφρα άνθρακα (Gohda et al., 1993), δηµοτικούς καυστήρες (Lee et al., 1993) και από
τον καπνό του τσιγάρου (Gundel et al., 1995, Kavouras et al., 1998). ∆εύτερον, οι ΠΑΥ
ανήκουν στη κατηγορία των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων (Bidleman, 1988) και
λόγω της χηµικής σταθερότητάς τους (Halsall, 2001) µεταφέρονται σε πολύ µακρινές
αποστάσεις από το σηµείο εκποµπής τους (Masclet et al., 1988, Bennet et al, 2001).

1.2 Κανόνες ονοµατολογίας
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών πολλοί και διαφορετικοί κανόνες ονοµασίας και
αρίθµησης έχουν προταθεί και χρησιµοποιηθεί (Clar, 1964). Πολλές από τις ενώσεις
αυτές έχουν ονοµαστεί κατά τρόπο εµπειρικό. Μερικά από τα ονόµατα αποδίδονται στην
αρχική αποµόνωση των ενώσεων αυτών από το υπόλειµµα της πίσσας (ναφθαλένιο),
άλλα αντιστοιχούν στο χρώµα τους (χρυσένιο) και άλλα αντιστοιχούν στο σχήµα του
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µορίου τους (κορωνένιο). Τα ονόµατα αυτά έχουν περάσει σε γενική χρήση και
αποδείχθηκε πρακτικά αδύνατο να αλλαχθούν µε την εισαγωγή της συστηµατικής
ονοµατολογίας (IUPAC, 1979). Οι περισσότερο σύνθετες δοµές δηµιουργούνται µε την
προσθήκη, παραδείγµατος χάριν, βένζο, διβένζο, ή νάφθο οµάδας στο σκελετό των
απλών ΠΑΥ (Παράρτηµα 1).

Φλουορανθένιο

Βένζο[k]φλουορανθένιο

Εικόνα 1.1. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ονοµασίας των ΠΑΥ

Οι κανόνες ονοµατολογίας και γραφής των ΠΑΥ σύµφωνα µε το σύστηµα IUPAC είναι:
1. Καθορισµός της δοµής για την οποία υπάρχει ονοµασία στον κατάλογο IUPAC.
2. Οι περισσότεροι δακτύλιοι σχεδιάζονται σε οριζόντια γραµµή.
3. Το υπόλοιπο του µορίου σχεδιάζεται κατά προτεραιότητα στο πάνω δεξιό
τεταρτηµόριο και κατά δεύτερο λόγο στο κάτω αριστερό (Το µέσο της πρώτης
σειράς λαµβάνεται ως κέντρο του µορίου).
4. Η αρίθµηση γίνεται σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αρχίζει
από το πρώτο άτοµο άνθρακα, που δεν αποτελεί µέρος άλλου δακτυλίου, και
βρίσκεται στον δεξιό δακτύλιο της πάνω σειράς (κοινά άτοµα άνθρακα δεν
αριθµούνται).
5. Οι δεσµοί (όψεις) του µορίου ονοµατίζονται µε γράµµατα, ξεκινώντας µε a το
δεσµό ανάµεσα στα άτοµα άνθρακα 1 και 2. Κοινοί δεσµοί µεταξύ δακτυλίων δεν
ονοµατίζονται
6. Η ονοµασία του τελικού µορίου αποτελείται από την ονοµασία της
προστιθέµενης οµάδας, το δεσµό προσθήκης και το όνοµα το βασικού µορίου.
(Το

ανθρακένιο

και

το

φαινανθρένιο

αποτελούν

εξαιρέσεις).

Το

βένζο(k)φλουαρανθένιο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ονοµασίας των
ΠΑΥ (Εικόνα 1.1).
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7. Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η δοµή, η εµπειρική ονοµασία, η συντοµογραφία
το σηµείο τήξης και το σηµείο βρασµού των κυριοτέρων µελών.
Πίνακας 1.1. ∆οµή, εµπειρική ονοµασία, συντοµογραφία, µοριακό βάρος, σηµείο τήξης και βρασµού
των κυριοτέρων µελώνa
∆οµή

a

Ονοµασία

Συντοµ/φία

Μοριακό
βάρος

Σηµ. τήξης
(0C)

Σηµ. βρασµού
(0C)

Φλουορένιο

Fl

166.23

116

295

Φαινανθρένιο

Phe

178.2

101

339

Ανθρακένιο

An

178.2

216.2

340

Πυρένιο

Py

202.3

156

360

Φλουορανθένιο

Flu

202.3

111

375

Βένζο[a]ανθρακένιο

BaA

228.3

160

435

Χρυσένιο

Chr

228.3

255

448

Βένζο[b]φλουορανθένιο

BaF

252.33

168

481

Βένζο[k]φλουορανθένιο

BkF

252.32

217

481

Βένζο[a]πυρένιο

BaP

252.3

175

495

Βένζο[e]πυρένιο

BeP

252.31

178.7

493

Ίνδενο[1,2,3-cd]πυρένιο

IP

276.34

163

-

Βενζο[ghi]περυλένιο

BghiP

276.34

277

525

∆ιβένζο[a,h]ανθρακένιο

DBA

278.35

267

524

Κορωνένιο

Cor

300.36

439

590

πηγή Finlayson –Pitts and Pitts, 2000
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1.3.1 ∆ιαλυτότητα
Όλοι οι ΠΑΥ, µε εξαίρεση κάποια υδρογονωµένα παράγωγα, είναι στερεά σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος (Πίνακας 1.1). Τα σηµεία τήξεως και βρασµού είναι πολύ
υψηλότερα από τα αντίστοιχα των n-αλκανίων µε τον ίδιο αριθµό άνθρακα
(Schwarzenbach et al., 1993). Λόγω της απουσίας πολικού υποκαταστάτη στο µόριο, οι
ΠΑΥ παρουσιάζουν πολύ µικρή διαλυτότητα στο νερό (Παράρτηµα 1). Η διαλυτότητά
τους εξαρτάται από τον αριθµό ατόµων άνθρακα, τον όγκο και το µήκος του µορίου. Η
µείωση της διαλυτότητας είναι σηµαντική µε την αύξηση βενολικών δακτυλίων και
πηγαίνοντας από µόρια µε 2- και 3- δακτυλίους (πχ. το ναφθαλένιο µε διαλυτότητα 31
mg lt-1στους 25 0C) στα µόρια µε 3- και 4- (πχ. το φλουαρανθένιο µε διαλυτότητα 0.26
mg lt-1). Τα µόρια µε µεγαλύτερο αριθµό βενζολικών δακτυλίων έχουν πολύ µικρή
διαλυτότητα (πχ. το βένζο(a)πυρένιο µε διαλυτότητα 0.0038 mg lt-1, Mackay et al.,
1992).
Οι παράµετροι που επηρεάζουν την διαλυτότητα µίας συγκεκριµένης ένωσης στο
νερό είναι κυρίως η θερµοκρασία, η αλατότητα και η ύπαρξη άλλων οργανικών
ενώσεων. Η αύξηση της θερµοκρασίας, καθώς και η ύπαρξη άλλων οργανικών ενώσεων
στην υδατική φάση, αυξάνει τη διαλυτότητα των ΠΑΥ. Αντίθετα, η αύξηση της
αλατότητας επιφέρει σηµαντική µείωση (Schwarzenbach et al., 1993).

1.3.2 Τάση ατµών
Η τάση ατµών είναι η ιδιότητα εκείνη η οποία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το
γίγνεσθαι των οργανικών ενώσεων στην ατµόσφαιρα (Bidlemann, 1988). Η κατανοµή
µιας ένωσης µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης είναι σε συνάρτηση µε την
τάση ατµών της (Κεφ 2). Οι ΠΑΥ ανήκουν στην κατηγορία των ηµιπτητικών οργανικών
ενώσεων (SOC) και η τάση ατµών τους είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον αριθµό των
αρωµατικών δακτυλίων που απαρτίζουν το µόριο τους (Εικόνα 1.2, Παράρτηµα 1). Το
εύρος τιµών τους είναι παρόµοιο µε των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCBs), ενώ
παρουσιάζουν µικρότερες τιµές σε σχέση µε τους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε τον
ίδιο αριθµό άνθρακα (Schwarzenbach et al., 1993). Η τάση ατµών του ναφθαλενίου και
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του κωρονενίου είναι 10.4 και 2.0x10-10 Pa αντίστοιχα (Mackay et al., 1992, Sonnefeld et
al. 1993).

Εικόνα 1.2 Φάσµα τιµών στους 25 0C της τάσης ατµών (P0) για τις σηµαντικότερες κατηγορίες
οργανικών ρυπαντών (Schwarzenbach et al., 1993).

Λόγω της µικρής τους πτητικότητας, οι τάσεις ατµών των ΠΑΥ είναι γενικά
δύσκολο να προσδιοριστούν πειραµατικά (Schwarzenbach et al., 1993). Οι τεχνικές, οι
οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί, είναι ο κορεσµός της αέριας φάσης (Sonnefeld et al., 1983)
και η τεχνική ισορροπίας ατµών (Spencer and Cliath, 1983). Όµως, η απόκλιση των
αποτελεσµάτων µεταξύ των τεχνικών και µεταξύ των εργαστηρίων ήταν ιδιαίτερα
σηµαντική (Schwarzenbach et al., 1993).
Η εισαγωγή της αέριας χρωµατογραφίας στη αναλυτική χηµεία επέτρεψε τον
ακριβή προσδιορισµό της τάσης ατµών των ΠΑΥ και γενικά όλων των ηµιπτητικών
οργανικών ενώσεων (Yamasaki, 1984, Bidlemann, 1984, Foreman and Bidleman, 1985).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, καθώς, τα µόρια είναι διαλυµένα στη σταθερή φάση της
κολόνας χρωµατογραφίας, η τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας υπολογίζει την τάση
ατµών των οργανικών ενώσεων σε υπόκρυα κατάσταση (p 0L ). Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, καθώς τα περισσότερα µοντέλα περιγραφής της αέριας/ σωµατιδιακής
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κατανοµής χρησιµοποιούν την p 0L ως καθοριστικό παράγοντα ελέγχου της διεργασίας
αυτής (Yamasaki et al.,1982, Pankow, 1987, 1994, Bidleman, 1988).
Η τάση ατµών των οργανικών ενώσεων εξαρτάται σηµαντικά από τη
θερµοκρασία (Schwarzenbach et al., 1993) και, καθώς οι περισσότερες εργασίες έχουν
υπολογίσει την τάση ατµών σε µία συγκεκριµένη θερµοκρασία (20 ή 25 0C), θα πρέπει οι
τιµές αυτές να διορθώνονται σύµφωνα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι τιµές p 0L
για τα σηµαντικότερα ΠΑΥ προσδιορίστηκαν πειραµατικά από τον Yamasaki et al.
(1984) και, ακολούθως, προσδιορίστηκε η εξάρτησή τους από τη θερµοκρασία σύµφωνα
µε την εξίσωση 1.1
Log p 0L (torr) = c/T + d

(1.1)

Όπου c, d είναι σταθερές χαρακτηριστικές για κάθε ένωση (Πίνακας 1.2)
0

Πίνακας 1.2 Τάσεις ατµών σε υπόκρυα κατάσταση (p L ) στους 20 0C για τα
σηµαντικότερα ΠΑΥa και οι σταθερές c,d της εξίσωσης 1.1b
0

ΠΑΥ

log p L (20 0C)

c

d

-3632
-3982
-4004
-4464
-4529
-4792
-4814
-5179
-5200
-5208
-5711
-5711
-5777
-5799

9.68
10.09
10.14
10.7
10.73
11.11
11.21
11.66
11.69
11.71
12.37
12.36
12.39
12.42

(torr)
Φλουορένιο
-2.72
Φαινανθρένιο
-3.50
Ανθρακένιο
-3.53
Φλουαρανθένιο
-4.54
Πυρένιο
-4.73
Βένζο[a]φλουορένιο
-5.24
Βένζο[b]φλουορένιο
-5.22
Βένζο[a]ανθρανένιο
-6.02
Χρυσένιο
-6.06
Τριφαινυλένιο
-6.06
Βένζο[b]φλουαρανθένιο
-7.12
Βένζο[k]φλουαρανθένιο
-7.13
Βένζο[a]πυρένιο
-7.33
Βένζο[e]πυρένιο
-7.37
a
Pankow and Bidleman,1992, b Yamasaki et al., 1984

1.3.3 Σταθερά Henry
Η µεταφορά των οργανικών ενώσεων µεταξύ της ατµόσφαιρας και της µάζας του
νερού είναι µία από τις σηµαντικότερες διεργασίες ελέγχου της τύχης τους στο
περιβάλλον. Η διάλυση των ΠΑΥ στις σταγόνες της βροχής και η εναπόθεσή τους στην
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επιφάνεια της γης καθώς και η απορρόφηση (ή εξάτµιση) από τις υδάτινες µάζες
(ποτάµια, λίµνες και θάλασσες) είναι κύριες διεργασίες µεταφοράς. Σε ένα σύστηµα
αέρα/ νερού, που βρίσκεται σε ισορροπία, η σταθερά Henry (Η) ισούται µε τη
συγκέντρωση της ουσίας στην αέρια φάση προς τη συγκέντρωσή της στην υδατική φάση.

Η=

Pi
(atm lt mol-1)
Cw

(1.2)

Όπου, Η είναι η σταθερά του Henry, Pi είναι η µερική πίεση της ένωσης και Cw είναι η
διαλυτότητά της στο νερό. Εάν η συγκέντρωση της ένωσης στον αέρα (Ca) εκφραστεί σε
mole ανά liter αέρα, τότε έχουµε την αδιάστατη (dimensionless) Η′ έκφραση της
σταθεράς Henry. Χρησιµοποιώντας το νόµο των ιδανικών αερίων οι δύο εκφράσεις
συνδέονται µε το ακόλουθο τύπο:
Η′= Η/RT

(1.3)

Τρεις είναι οι κυριότερες τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της
σταθεράς Henry των οργανικών ενώσεων (Mackay and Shiu, 1981). Η πρώτη µέθοδος
βασίζεται στην ταυτόχρονη µέτρηση µέσα σε ένα κλειστό δοχείο της συγκέντρωσης της
οργανικής ένωσης στην αέρια και τη διαλυτή φάση (µετά την αποκατάσταση της
ισορροπίας). Αυτή η µέθοδος δίνει σχετικά καλά αποτελέσµατα για ενώσεις µε µεγάλη
τάση ατµών, αλλά δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις ενώσεις µε µικρή τάση ατµών
(Allee et al., 1996). Η αέρια απογύµνωση (gas stripping technique) είναι η πιο
διαδεδοµένη τεχνική µέτρησης της σταθεράς Henry των ενώσεων µε µικρή τάση ατµών.
Η τεχνική αυτή µελετάει τη ταχύτητα διαφυγής των ενώσεων από τη διαλυτή
φάση κατά τη διέλευση κάποιου αδρανούς αερίου (πχ. αζώτου) µέσα από αυτό (Mackay
et al., 1979, Allee et al., 1996). Το πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι ότι µετράει τη
συγκέντρωση των ενώσεων µόνο στη διαλυτή φάση. Οι Fendinger et al., (1989)
χρησιµοποίησαν τη WWC (wetted wall column) τεχνική και µπόρεσαν και υπολόγισαν
µε µεγάλη ακρίβεια τη σταθερά Henry για µία µεγάλη σειρά οργανικών ενώσεων. Η
τεχνική όµως αυτή, όπως και η πρώτη, περιλαµβάνει ταυτόχρονες µετρήσεις στην υγρή
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και στην αέρια φάση. Εκτός όµως των παραπάνω πειραµατικών µεθόδων, οι Mackay and
Shiu (1981), µελετώντας τη βιβλιογραφία κατάφεραν να υπολογίσουν τη συνεισφορά
των περισσότερων χαρακτηριστικών οµάδων για τις ενώσεις που υπάρχουν στο
περιβάλλον (Schwarzenbach et al., 1993). Η τεχνική αυτή δίνει αποτελέσµατα που
πολλές φορές προσεγγίζουν την πραγµατικότητα µε ένα συντελεστή 2 ή 3. Στην εικόνα
1.3 παρουσιάζονται οι τιµές Η για τις σηµαντικότερες κατηγορίες οργανικών ρυπαντών
(Schwarzenbach et al., 1993).

Εικόνα 1.3 Εύρος τιµών ΚΗ για διάφορες οµάδες οργανικών ρυπαντών στους 25 0C (Schwarzenbach et
al., 1993).

Οι ΠΑΥ παρουσιάζουν παρόµοιες τιµές Η µε τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια
(PCBs) ενώ είναι πολύ µικρότερες από τις τιµές Η των αλειφατικών υδρογονανθράκων
µε αντίστοιχο µοριακό βάρος (Εικόνα 1.3). Σε γενικές γραµµές η σταθερά Henry των
ΠΑΥ µειώνεται σηµαντικά µε την αύξηση του µοριακού βάρους. Η σταθερά H για το
ναφθαλένιο και το βένζο(a)πυρένιο είναι 0.42 atm lt mol-1 και 0.00074 atm lt mol-1,
αντίστοιχα (Παράρτηµα 1).
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Σύµφωνα µε την εξίσωση 1.2, όλες οι παράµετροι οι οποίες επηρεάζουν τη
διαλυτότητα και την τάση ατµών των ενώσεων αυτών, επηρεάζουν και τη σταθερά
Henry. Η σταθερά Η των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων είναι πολύ ευαίσθητη στη
µεταβολή της θερµοκρασίας και αυξάνει περίπου 10 φορές στη θερµοκρασιακή
µεταβολή 25 0C (Tataya et al., 1988). Η εξίσωση που έχει προταθεί από τον Tataya et al.,
(1988) και χρησιµοποιείται για την θερµοκρασιακή διόρθωση των Η για τους ΠΑΥ και
τα PCBs είναι:
ln HT = ln H298 + 26.39 – 7868/T

(1.4)

Όπου ΗΤ και Η298 είναι οι σταθερές Henry στην θερµοκρασία Τ και 298 Κ, αντίστοιχα. Η
θερµοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς του Henry για κάθε ΠΑΥ έχει πρόσφατα
περιγραφεί και από τους Bambord et al., (1999).
Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αύξηση της θερµοκρασίας
αυξάνει την Η, η αύξηση της αλατότητας προκαλεί µείωση ενώ η παρουσία άλλων
οργανικών ενώσεων επιφέρει αύξηση. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σταθερά Henry
προϋποθέτει το σύστηµα αέρα-νερού να βρίσκεται σε ισορροπία και σε καµιά περίπτωση
δε µπορεί να χαρακτηρίσει και την κινητική της διαδικασίας µεταφοράς που λαµβάνει
χώρα. Η κατανοµή µεταξύ αέρα–νερού εξαρτάται τόσο από τις θερµοδυναµικές και
φυσικοχηµικές ιδιότητες της ένωσης όσο και από τις φυσικές ιδιότητες του νερού όπως
βάθος, ταχύτητα ροής, παρουσία κυµάτων κτλ. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι
ατµοσφαιρικές συνθήκες όπως σταθερότητα και ταχύτητα ανέµου.

1.4 Βιολογική δραστικότητα
Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητικών εργασιών έχει πιστοποιήσει την καρκινογόνο
και µεταλλαξιογόνο δράση των ΠΑΥ (Holmberg and Ahlborg, 1983, Lewtas, 1990,
Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Αν και η τοξική τους δράση δεν έχει ευκρινώς
κατανοηθεί, πιστεύεται ότι ο µηχανισµός είναι ο ίδιος µε το µηχανισµό δράσης των
διοξινών και των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων. Πολλές εργασίες έχουν δείξει ότι ο Ah
υποδοχέας (που βρίσκεται στους ηπατικούς και έξω ηπατικούς ιστούς) είναι ο κοινός
ενδιάµεσος κρίκος της τοξικής έκφρασης των «dioxin-like» οργανικών ενώσεων
(Hankinson, 1995, Ma and Whitlock, 1996, Denison and Pagliuso, 1998, Willett, 1998).
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Οι ΠΑΥ (οι οποίοι εισέρχονται στον οργανισµό είτε µε την αναπνοή είτε µε το φαγητό)
µεταβολίζονται στον ανθρώπινο οργανισµό και παράγουν ενώσεις µε κυτταροτοξικές,
µεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ιδιότητες.
Ο µεταβολισµός γίνεται µε τη βοήθεια ενός ενζύµου που εδρεύει στο ήπαρ
(Mixed Function Oxygenase-MFO). Οι µεταβολίτες που θεωρούνται υπεύθυνοι για τις
αντιδράσεις µε τα κυτταρικά µακροµόρια και το σχηµατισµό νεοπλασµάτων, είναι τα
διολ-εποξείδια του βενζολικού δακτυλίου. Τα εποξείδια αυτά ευνοούν τις αντιδράσεις µε
πυρηνόφιλες οµάδες των κυττάρων (RNA, DNA), µε αποτέλεσµα να προκαλούν
µεταλλάξεις ή καρκίνο. Τα εποξείδια αυτά, στη συνέχεια, υδρολύονται προς
υδροξυπαράγωγα, τα οποία αποβάλλονται µέσω του γαστρεντερικού µας συστήµατος µε
τη µορφή θειικών και γλυκουρονικών εστέρων. Στην περίπτωση του βενζο[α]πυρενίου, η
οξείδωσή του στο ήπαρ το µετατρέπει σε µια οξυγονωµένη ένωση - εποξειδική διόλη. Ο
µεταβολίτης αυτός αντιδρά µε το κυτταρικό DNA και το δεσµεύει έτσι, ώστε το DNA να
αλλοιώνεται, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση µεταλλάξεων ή καρκίνου. Ο δακτύλιος της
γουανίνης στο DNA συµπεριφέρεται ως πυρηνόφιλο και προσβάλλει τον τριµελή
οξυγονούχο δακτύλιο της εποξειδικής διόλης σχηµατίζοντας ένα δεσµό C-N (Denison
and Pagliuso, 1998, Finlayson-Pitts and Pitts, 2000).
Η έκθεση του ανθρώπου στους ΠΑΥ συµβαίνει µέσω ποικίλων οδών, µεταξύ των
οποίων η µόλυνση της ατµόσφαιρας είναι ίσως η σηµαντικότερη. Στην περίπτωση αυτή η
έκθεση λαµβάνει χώρα είτε άµεσα µέσω της αναπνοής, είτε έµµεσα µέσω της
κατανάλωσης λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων µολυσµένων από την
ατµοσφαιρική εναπόθεση (Menzie et al., 1992). Αρκετές εργασίες έχουν επιβεβαιώσει
την επίδραση των ατµοσφαιρικών ρυπαντών στην αναπνευστική λειτουργία των
οργανισµών και η σύνδεσή τους µε παθήσεις του κάρδιο-αναπνευστικού συστήµατος
(Pope et al., 1991, Seaton, 1995). Οι επιπτώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων στην
υγεία καθορίζονται τόσο από το µέγεθος, όσο και από τη χηµική τους σύσταση. Η
κατανοµή των ΠΑΥ στα υπόµικρα σωµατίδια (Κεφ 2.2) συµβάλλει στην αύξηση των
αρνητικών επιπτώσεων των ατµοσφαιρικών ΠΑΥ στην ανθρώπινη υγεία. Τα σωµατίδια
αυτά (<2.5 µm) αποτελούν το αναπνεύσιµο κλάσµα το οποίο θεωρείται ως το
σηµαντικότερο από πλευράς επιπτώσεων στην υγεία.
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Η βιολογική δραστικότητα των ΠΑΥ και γενικά όλων των ανθεκτικών οργανικών
ρυπαντών αποδίδεται από τους παράγοντες τοξικής ισοδυναµίας (Toxic Equivalence
Factor, TEF). Οι παράγοντες αυτοί περιγράφουν τη σχετική ισοδυναµία του κάθε µέλους
σε σχέση µε το BaP (BaP=1). Στον πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι τιµές TEF για τους
τοξικότερους ΠΑΥ (Nielsen et al., 1996).
Πίνακας 1.3 Παράγοντες τοξικής ισοδυναµίας(TEF)a

a

ΠΑΥ

TEF

ΠΑΥ

TEF

Βένζο[a]ανθρακένιο

0.1

Βένζο[k]φλουαρανθένιο

0.1

Χρυσένιο

0.01

Βένζο[ghi]περυλένιο

0.02

5-µέθυλχρυσένιο

1.0

Ίνδενο[1,2,3-cd]πυρένιο

0.1

Βένζο[a]πυρένιο

1.0

Κυκλοπέντα[cd]πυρένιο

0.02

Βένζο[b]φλουαρανθένιο

0.1

∆ιβένζο[a,l]πυρένιο

10.0

Nielsen et al., 1996

Για την εκτίµηση των επιπτώσεων των ΠΑΥ στην υγεία, οι παράγοντες τοξικής
ισοδυναµίας πρέπει να συνδυαστούν µε τις συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών στα
περιβαλλοντικά δείγµατα. Για παράδειγµα, ο Allen et al. (1998) δηµοσίευσε ότι, αν και
οι συγκεντρώσεις των βιολογικά δραστικών ΠΑΥ µε 6-δακτυλίους ήταν σχετικά µικρές
στην ατµόσφαιρα της Βοστόνης, αυτοί συνεισφέρουν σηµαντικά στην συνολική
τοξικότητα.

1.5 Πηγές και διαγνωστικά κριτήρια των ΠΑΥ
Αν

και

έχουν

αναφερθεί

διάφορες

φυσικές

πηγές

πολυαρωµατικών

υδρογονανθράκων στην ατµόσφαιρα, όπως καύση δασών, εκρήξεις ηφαιστείων
(Nikolaou et al., 1984), προϊόντα βιοσύνθεσης του πλαγκτού, βακτηρίων και φυτών
(Laflamme et al., 1978), καθώς επίσης προϊόντα σύνθεσης από απλούστερα µόρια των
ορυκτών καυσίµων (Βlumer et al., 1975), το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών είναι
ανθρωπογενούς προέλευσης. Ανάλογα µε την πηγή προέλευσης οι ΠΑΥ µπορούν να
διακριθούν σε πυρολυτικής, ορυκτογενούς και βιογενούς προέλευσης.
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1.5.1 Πυρολυτικής προέλευσης
Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) παράγονται κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών καύσης του οργανικού υλικού µε ανεπαρκή ανεφοδιασµό
οξυγόνου (ατελής καύση). Οι χηµικές και οι φυσικές διαδικασίες παραγωγής των ΠΑΥ
είναι αρκετά πολύπλοκες και όχι πλήρως γνωστές. Η κατανόηση σε µοριακή-κλίµακα και
του ελέγχου των χηµικών αυτών αντιδράσεων είναι µεταξύ των σηµαντικότερων στόχων
της επιστηµονικής κοινότητας που ασχολείται µε τη χηµεία της καύσης. Ένα ιδιαίτερα
δύσκολο πρόβληµα που ανακύπτει είναι η κατανόηση των διαδικασιών που
διαµορφώνουν το πρώτο αρωµατικό δαχτυλίδι. Ένας προτεινόµενος µηχανισµός
σχηµατισµού των ΠΑΥ προχωράει µέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων ελευθέρων ριζών,
που σχηµατίζονται µε την πυρόλυση.
Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες που παράγονται από τις διαδικασίες
καύσης, χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη αφθονία των µελών µε 4 έως 6 αρωµατικούς
δακτυλίους (Neff, 1979) και την κυριαρχία των µη-υποκατεστηµένων έναντι των
άλκυλων-υποκατεστηµένων (Simoneit, 1984).

1.5.2 Ορυκτογενούς προέλευσης
Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες αποτελούν συστατικά των ορυκτών
καυσίµων, ως αποτέλεσµα της διαγένεσης (πχ. η καύση της οργανικής ύλης σε χαµηλή
θερµοκρασία, 100-150 0C, για µεγάλο χρονικό διάστηµα). Οι διαδικασίες αυτές ευνοούν
την παραγωγή άλκυλο - υποκατεστηµένων µελών, καθώς και την παραγωγή ΠΑΥ
µικρού µοριακού βάρους (NRCC, 1983). Οι ΠΑΥ της κατηγορίας αυτής εισέρχονται στο
περιβάλλον µέσω της ατελούς καύσης των ορυκτών καυσίµων. Επίσης, τα ατυχήµατα
κατά τη µεταφορά και διακίνησή τους εισάγουν στο περιβάλλον πολύ µεγάλες
ποσότητες. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο τα θαλάσσια ατυχήµατα εισάγουν στο θαλάσσιο
περιβάλλον περί τους 2.35 εκατοµµύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως (GESAMP,
1993).
Οι ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους (ΜΒ <228) αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο
ποσοστό των πετρογενών ΠΑΥ (Neff, 1979, Grimmer et al., 1983), ενώ χαρακτηρίζονται
από σηµαντική αφθονία των άλκυλο-υποκατεστηµένων µελών έναντι των µηυποκατεστηµένων µελών (Laflamme and Hites, 1978, Simoneit, 1984).
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1.5.3 Βιογενούς προέλευσης
Αν και τα περισσότερα µέλη έχουν πυρολυτική ή πετρογενή προέλευση, µερικά
παράγονται από διεργασίες διαγένεσης από πρόδροµες οργανικές ενώσεις οι οποίες
έχουν βιογενή προέλευση. Χαρακτηριστικά µέλη της κατηγορίας αυτής είναι το ρετένιο
(1-µέθυλο-7-ισοπλύπολο-φαινανθρένιο), το πιµανθρένιο (1,7-διµέθυλο-φαινανθρένιο),
και το περυλένιο.
Το ρετένιο και το πιµανθρένιο παράγονται µέσω µιάς σειράς διαδοχικών
αποκαρβοξυλιώσεων και αφυδρογονώσεων του αβιοτικού και του πιµαρικού οξέος,
αντίστοιχα (Laflamme and Hites, 1978, Benner, 1995). Το περυλένιο, αν και παράγεται
και από πυρολυτικές διεργασίες, σχηµατίζεται και υπό αναερόβιες διεργασίες στα
θαλάσσια ιζήµατα (Laflamme and Hites, 1978, Venkatesan, 1988). Αν και ο µηχανισµός
σχηµατισµού του δεν έχει ευκρινώς κατανοηθεί, πιστεύεται ότι περιλαµβάνει πρόδροµες
ενώσεις που έχουν τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια προέλευση (Venkatesan, 1988,
Laflamme and Hites, 1978).

1.5.4 Χρήση των διαγνωστικών λόγων για την εξακρίβωση των πηγών
Τόσο η ποσότητα όσο και το είδος των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων
µπορούν σε κάποιο βαθµό να χαρακτηρίσουν την πηγή προέλευσης και εξαρτάται από το
είδος του καυσίµου και τις συνθήκες καύσης (Lee et al., 1976, Daisey et al., 1986, Rogge
et al., 1993a-d, Gogou et al., 1996, 1998, Kavouras et al., 1999a). Για παράδειγµα, υψηλές
συγκεντρώσεις

βένζο[a]πυρενίου

(BaP)

παράγονται

από

καύσεις

σε

χαµηλή

θερµοκρασία (Freeman et al., 1990). Επίσης, η παραγωγή άλκυλο-υποκατεστηµένων
ισοµερών είναι αποτέλεσµα καύσης οργανικής ύλης σε χαµηλές θερµοκρασίες (καύση
ξύλου, γαιάνθρακα και φυσικού αερίου) (Freeman et al., 1990).
Μερικά από τα πιο γνωστά κριτήρια χαρακτηρισµού της προέλευσης των
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων παρουσιάζονται στον πίνακα 1.4. Οι ΠΑΥ µε
µοριακό βάρος από 178 έως 202 χρησιµοποιούνται συχνά για τον διαχωρισµό των
πυρογενών και των πετρογενών πηγών (Gschwend and Hites, 1981, Sicre et al., 1987,
Gogou et al., 1996, Solco et al., 2000). Για τη µάζα 178, ο λόγος του ανθρακενίου προς
το ανθρακένιο και το φαινανθρένιο (Αn/178) <0.10, συχνά χρησιµοποιείται ως δείκτης
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πετρελαϊκής ρύπανσης, ενώ τιµές >0.10 υποδηλώνουν την κυριαρχία των πυρογενών
πηγών (Budzinski et al., 1997).
Για τη µάζα 202, ο λόγος του φλουαρανθενίου προς το άθροισµα
φλουαρανθενίου και πυρενίου (Fl/(Fl + Py)), ενώ η τιµή 0.40 συχνά χρησιµοποιείται ως
το διαχωριστικό σηµείο µεταξύ των ορυκτογενών και των πυρογενών πηγών (Budzinski
et al., 1997, Rogge et al., 1993a-d). Τιµές πλησίον του 0.40 υποδηλώνουν συνεισφορά
άκαυτου πετρελαίου ενώ τιµές µεταξύ 0.40 και 0.50 είναι χαρακτηριστικές υγρών
καυσίµων (Yunker et al., 2002). Τιµές >0.50 είναι χαρακτηριστικές καύσης ξύλου,
κάρβουνου ή χόρτου (Yunker et al., 2002).
Πίνακας 1.4 Βιβλιογραφικές αναφορές διαγνωστικών λόγων των ΠΑΥ a,b
Πηγή

An/(An +
Ph)

Fl/(Fl + Py)

BaA/(BaA +
Cry/T)

IP/(IP +
Bhgi)

C0/(C0 +
C1Ph/An)

C0/(C0 +
C1 Fl/Py)

Πετρέλαιο
Κηροζίνη
Ντήζελ (n=8)
Ακατέργαστο Πετρέλαιο (n=9)
Αυστραλιανό πετρέλαιο (n=102)
Σχιστολιθικό πετρέλαιο
Κάρβουνο (n=27)
Άσφαλτοςl

0.04
0.09 ± 0.05
0.07
0.03 ± 0.03
0.26
0.20 ± 0.13
-

0.46
0.26 ± 0.16
0.22 ± 0.07
0.43 ± 0.13
0.34
-

0.35
0.35 ± 0.24
0.12 ± 0.06
0.45
0.5

0.48
0.40 ± 0.18
0.09
0.39
0.52 - 0.54

0.27
0.26 ± 0.11
0.44 ± 0.15
0.23 ± 0.08
-

0.18
-

Καύσης
Λιγνίτης και σκούρο κάρβουνο
(n=3)
Ασφαλτούχος άνθρακας (n=3)
Ανθρακόπλινθος (n=9)
Πίσσα (SRM)
Καπνιά ξύλου(n=2)
Ξύλο (n=19)
Γρασίδι (n=6)
Βενζίνη (n=2)
Κηροζίνη (n=3)
Πετρέλαιο (n=25)
Καύσιµο πετρέλαιο Νο.2 (n=2)
Ακατέργαστο πετρέλαιο (n=4)

0.08
0.33
0.18
0.26
0.19 ± 0.04
0.17 ± 0.04
0.11
0.14 ± 0.02
0.11 ± 0.05
0.06
0.22

0.72
0.53 ± 0.05
0.57 ± 0.03
0.58
0.5
0.51 ± 0.06
0.58 ± 0.04
0.44
0.5
0.39 ± 0.11
0.51
0.44 ± 0.02

0.44
0.34
0.43 ± 0.04
0.54
0.43 ± 0.49
0.46 ± 0.06
0.46 ± 0.02
0.33-0.38
0.37
0.38 ± 0.11
0.17
0.49 ± 0.01

0.57
0.48
0.52 ± 0.04
0.53
0.55
0.64 ± 0.07
0.58 ± 0.10
0.09-0.22
0.37
0.35 ± 0.10
0.47 ± 0.01

0.51 ± 0.14
0.27
0.53
0.49 ± 0.19
0.34
0.27
0.30 ± 0.16
0.44
-

0.48 ± 0.24
0.56
0.98
0.74 ± 0.08
0.52
0.9
0.9 ± 0.09
-

0.61
0.42

0.23
0.13

0.7
0.51

0.76

0.89

0.74

-

0.36

0.35

0.44

0.3

0.5

0.18

-

-

0.45 ± 0.03

0.46 ± 0.06

0.30 ± 0.04

-

-

0.42 ± 0.01
0.43

0.57 ± 0.04
0.42

0.30 ± 0.07
0.3

0.53

0.85

0.56 ± 0.01

0.30 ± 0.05

0.40 ± 0.11

0.70 ± 0.04

0.89 ± 0.00

Περιβαλλοντικά δείγµατα
Καύση θάµνων
Σκόνη δρόµουl
0.18
Λιπαντικά µηχανών, διπλής
διύλισης
Χρησιµοποιηµένα λάδια
µηχανής
0.22
Σήραγγα µε µικρά βενζινοκίνητα
αυτοκίνητα (n=4)
Σήραγγα µε πετρελαιοκίνητα
φορτηγά (n=5)
Σήραγγα αυτοκινήτων (n=2)
0.13
Αστικός αέρας
(συµπεριλαµβανόµ.
SRM1648 και 1649a, n=3)
0.08 ± 0.02
a
Μέση και το εύρος δίνονται όταν πανοµοιότυπα
περισσότερα από τρία δείγµατα υπήρχαν,
b
Yunker et al., 2002.

δείγµατα ήταν διαθέσιµα. Η σταθερή απόκλιση ±SD δίνεται όταν
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Για τη µάζα 228, ο λόγος του βένζο[a]ανθρακενίου προς το άθροισµα
βένζο[a]ανθρακενίου

και

χρυσενίου/τριφαινυλίου

(ΒaΑ/228)

<0.20

υποδηλώνει

πετρελαϊκή ρύπανση, από 0.20 έως 0.35 είτε πετρέλαιο είτε καύση, ενώ τιµές >0.35
υποδηλώνουν καύση πετρελαίου (Sicre et al., 1987, Gogou et al., 1996, Solco et al.,
2000, Yunker et al., 2002).
Για τη µάζα 276, ο λόγος του ίνδενο(1,2,3-cd)πυρενίου προς το άθροισµα του
ίνδενο(1,2,3-cd)πυρενίου και βένζο(ghi)περυλενίου (IP/(IP + Bghi)) <0.20 πιθανότατα
υποδηλώνει πετρελαϊκή ρύπανση, µεταξύ 0.20 και 0.50 καύση υγρών καυσίµων, ενώ
τιµές >0.50 υποδηλώνουν καύση ξύλου, κάρβουνου ή χόρτου (Jenkins et al., 1996, Fine e
al., 2001, Schauer et al., 2001, Yunker et al., 2002).
Η σχετική αναλογία του 1,7 διµέθυλ-φαινανθρενίου (1,7-DMP) προς το 2,6-DMP
σε περιβαλλοντικά δείγµατα είναι ένας ευαίσθητος δείκτης για το διαχωρισµό της
καύσης ξύλου από τις εκποµπές τροχοφόρων (Benner et al., 1989, 1995). Τιµές του 1,7DMP/(2,6-DMP+1,7-DMP) µεταξύ 0.70 και 0.90 υποδηλώνουν καύση ξύλου, ενώ τιµές
µικρότερες από ~0.45 υποδηλώνουν εκποµπές από αυτοκίνητα. Τα DMPs είναι επίσης
σηµαντικά συστατικά του καπνού (Oros and Simoneit, 2000). Στα προϊόντα καύσης του
µαύρου κάρβουνου, το 1,7-DMP είναι σχετικά ελάσσων ισοµερές (Grimmer et al., 1983),
µε το λόγο 1,7/2,6 + 1,7-DMP περίπου ίσο µε 0.62 (Πίνακας 1.3). Η τιµή αυτή βρίσκεται
µεταξύ των αντίστοιχων τιµών καύσης ξύλου και των εκποµπών αυτοκινήτων. Τα
διµέθυλφαινανθρένια είναι συστατικά του ακατέργαστου πετρελαίου, του σχιστολιθικού
πετρελαίου και της ορυκτής πίσσας (Yawanarajah and Kruge, 1994, Budzinski et al.,
1995, Kruge, 2000). Το 1,7-DMP είναι θερµικά λιγότερο σταθερό σχετικά µε το 2,6DMP (µε 3.3 κcal/mol) και το ποσοστό του µειώνεται µε την ωρίµανση του πετρελαίου
(Yawanarajah and Kruge, 1994, Budzinski et al., 1995, Van Duin et al., 1997). Σε γενικές
γραµµές, το 1,7-DMP είναι επικρατέστερο στο θαλάσσιο πετρέλαιο, ενώ το 2,6-DMP
υπερισχύει στα χερσαία πετρέλαια (Budzinski et al., 1995).
Ο

λόγος

των

υδρογονανθράκων
βένζοφλουαρανθένια,
βένζο[ghi]περυλένιο)

εννέα

κυριότερων

(φλουορανθένιο,

πυρένιο,

βένζο[a]πυρένιο,
CPAHs

προς

µη

τη

αλκυλιωµένων

πολυαρωµατικών

βενζο[a]ανθρακένιο,

βένζο[e]πυρένιο,
συνολική

χρυσένιο,

ινδενο[cd]πυρένιο,

συγκέντρωση

TPAHs

είναι

χαρακτηριστικός για διαδικασίες καύσης (Prahl et al., 1984, Takada et al., 1990). Ο
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(ΜΡhe) προς

το

φαινανθρένιο

(Ρhe) είναι

χαρακτηριστικό, της πηγής (Prahl et al., 1984, Takada et al, 1990).
Εκτός από τα διαγνωστικά κριτήρια πηγών, συχνά έχουν χρησιµοποιηθεί λόγοι
χαρακτηριστικοί της ηλικίας του αερολύµατος. Το βένζο[α]πυρένιο αποσυντίθεται
γρηγορότερα από το ισοµερές του βένζο[e]πυρένιο (BeP) (Masclet et al., 1986, Behymer
and Hites, 1988, Kamens et al., 1988) και η σχετική αναλογία τους µπορεί να
χαρακτηρίσει την ηλικία του αερολύµατος. Σε αποµακρυσµένες περιοχές ο λόγος
BeP/(BeP + BaP)

παίρνει τιµές από 0.82-0.93, ενδεικτικό µεταφοράς από άλλες

περιοχές. Αντίθετα, σε αστικές περιοχές ο λόγος αυτός κυµαίνεται µεταξύ 0.50-0.74.
Πρόσφατα, για τη διάκριση των πηγών έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική της
ραδιοχρονολόγησης (Reddy et al, 2002). Τα 5730 χρόνια ηµίσειας ζωής του

14

C τον

καθιστούν ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για το διαχωρισµό των ΠΑΥ πετρογενούς και
πυρογενούς προέλευσης (Reddy et al., 2002).
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2 Ατµοσφαιρικές ∆ιεργασίες

2.1 Γενικά
Ένα πλήθος από φυσικές και χηµικές διεργασίες ευθύνονται και ελέγχουν το
γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα. Η ξηρή και η υγρή εναπόθεση των αερίων και
των σωµατιδιακών ΠΑΥ είναι οι κυριότερες φυσικές διεργασίες, ενώ οι χηµικές
αντιδράσεις µε τα διάφορα οξειδωτικά συστατικά της ατµόσφαιρας, όπως οι ρίζες ΟΗ, το
όζον, και το N2O5, αποµακρύνουν ή µετασχηµατίζουν ένα σηµαντικό ποσό των
ατµοσφαιρικών ΠΑΥ. Καθοριστικές παράµετροι όλων των παραπάνω διεργασιών είναι η
αέρια σωµατιδιακή κατανοµή καθώς και η κατανοµή ανά µέγεθος σωµατιδίων.

2.2 Αέρια σωµατιδιακή κατανοµή
Αέρια κατάσταση

Σωµατιδιακή κατάσταση

Απορρόφηση
Σωµατίδιο Μόρια ένωσης

Προσρόφηση

Αυξανόµενος αριθµός αρωµατικών δακτυλίων
Εικόνα 2.1 Αέρια σωµατιδιακή κατανοµή των ΠΑΥ

Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες ανήκουν στην κατηγορία των ηµιπτητικών
ενώσεων (SVOC) και στην ατµόσφαιρα βρίσκονται εν µέρει στην αέρια και εν µέρει στη
σωµατιδιακή φάση. Τα µέλη µε 2 αρωµατικούς δακτυλίους βρίσκονται κυρίως στην
αέρια φάση, ενώ τα µέλη µε 5 και 6 αρωµατικούς δακτυλίους είναι σχεδόν αποκλειστικά
προσκολληµένα στα σωµατίδια (Εικόνα 2.1). Τα µέλη µε 3 και 4 βενζολικούς δακτυλίους
διαµοιράζονται µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής κατάστασης (Εικόνα 2.1). Η
κατανοµή µεταξύ των δυο φάσεων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ελέγχου της τύχης,
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της µεταφοράς, και των φωτοχηµικών τους µετατροπών. Επίσης, καθορίζει σε µεγάλο
βαθµό και την τοξικολογική έκφρασή τους.
Αρχικά, θεωρήθηκε ότι τα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα είναι στερεά και λήψη
των SOCs γίνεται µέσω της προσρόφησης στην επιφάνεια τους (Pankow, 1987). Εν
συνεχεία, έγινε αντιληπτό ότι πολλά ατµοσφαιρικά σωµατίδια είναι υγρά ή
περιβάλλονται από υγρό στρώµα και, συνεπώς, η λήψη της αέριας φάσης των SOC από
τα σωµατίδια καθορίζεται από την απορρόφηση (Pankow, 1994, Goss and
Schwarzenbach, 1998). Είναι κατανοητό ότι στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον η αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή θα ελέγχεται και από τους δύο µηχανισµούς.

2.2.1 Προσρόφηση σε στερεά σωµατίδια
Η περιγραφή της ισορροπίας µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης των
SOC έχει βασιστεί κυρίως στη θεωρία του Langmuir για τη φυσική προσρόφηση
(Yamasaki, et al., 1982, Pankow, 1987). Ένας συντελεστής Kp χρησιµοποιείται, συχνά,
για να περιγράψει την αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται
σύµφωνα µε τη σχέση (2.1):
Kp=(F/TSP)/A

(2.1)
-3

Όπου, F και Α είναι η συγκέντρωση (ng m ) στη σωµατιδιακή και την αέρια φάση
αντίστοιχα και TSP το σωµατιδιακό υλικό (µg m-3).
Ο Pankow (1987) έδειξε ότι η υπόθεση της γραµµικής ισόθερµης προσρόφησης
του Langmuir είναι ταυτόσηµη µε την εργασία του Junge (1977) που περιγράφει την
προσρόφηση των SOCs στα σωµατίδια. Το ποσοστό (φ) των ολικών SOC που βρίσκεται
προσροφηµένο στα σωµατίδια, θεωρήθηκε από τον Junge ότι συνδέεται µε την επιφάνεια
(ST, cm2 ανά cm3 αέρα) και την τάση ατµών της ένωσης, p 0L σε υπόκρυα κατάσταση.
φ= c ST/ (p 0L + c ST)

(2.2)

Όπου, c είναι µία σταθερά που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ένωσης.
Η εξίσωση (2.2) µπορεί να γραφεί στην µορφή (2.3) (Pankow, 1987):

Kp=

( F / TSP ) N s aTSP Te ( Ql −QV ) / RT
=
A
16 p L0

(2.3)
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Όπου, Kp (m3µg-1) είναι ο συντελεστής κατανοµής, Ns είναι τα γραµµοµόρια ελεύθερων
θέσεων για προσρόφηση ανά µονάδα επιφάνειας των σωµατιδίων (mol cm-2), αTSP είναι η
επιφάνεια του σωµατιδιακού υλικού TSP (cm2 µg-1), T η θερµοκρασία σε βαθµούς Κ, R
η παγκόσµια σταθερά των αερίων (8.314 * 10-3 KJ K-1mol-1), Qd είναι η ενθαλπία
εκρόφησης από την επιφάνεια του σωµατιδίου (KJ mol-1), Qv είναι η ενέργεια εξάτµισης
από την καθαρή µορφή (KJ mol-1) και p 0L είναι η τάση ατµών της ένωσης (torr) σε
υπόκρυα κατάσταση σε θερµοκρασία Τ (Κεφ 1.3.2). Η εξίσωση (2.3) διαφέρει από την
εξίσωση 44 (Pankow, 1987), γιατί χρησιµοποιεί pascal αντί torr ως µονάδα µέτρησης της
p 0L . Η συσχέτιση του log KP και του log p 0L είναι της µορφής:
logKp=mrlogp 0L + br

(2.4)

Όπου, mr και br είναι σταθερές. Στην ισορροπία, υπό κάποιες συνθήκες, η κλίση θα
πρέπει να είναι –1. Οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται είναι η διαφορά µεταξύ
της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας εξάτµισης και ο αριθµός των διαθέσιµων
θέσεων για προσρόφηση πρέπει να παραµένει σταθερός για όλη την κατηγορία των
ενώσεων (Pankow 1987). Η διαφορά µεταξύ της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας
εξάτµισης αναµένεται να παραµένει σταθερή για ισοµερείς ενώσεις (Pankow, 1991),
αλλά πολλές φορές αυτό δεν συµβαίνει για όλους τους τύπους ατµοσφαιρικών
σωµατιδίων ακόµα βρίσκονται στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες (Pankow and
Bidleman, 1992).
Παρά τo θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσµατα από µελέτες πεδίου
(Yamasaki et al., 1982, Foremen and Bidleman 1987, Pankow, 1987, Ligochi and
Pankow, 1989) πολλές µελέτες έχουν υπολογίσει τιµές mr αρκετά διαφορετικές από το –1
(Baker et al., 1990, Foreman and Bidleman, 1990, Gustafson and Dickhut 1997, Simcik
et al., 1998). Πολλοί παράγοντες µπορούν να σχετίζονται µε την απόκλιση από το –1
(Pankow and Bidleman, 1992, Goss and Schwarzenbach, 1998) όπως: i) η διαφορά
µεταξύ της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας εξάτµισης και ο αριθµός των
διαθέσιµων θέσεων για προσρόφηση δεν παραµένει σταθερός για όλη την κατηγορία των
ενώσεων, ii) σφάλµατα δειγµατοληψίας (ρόφηση, εκρόφηση από το φίλτρο GFF ή
διάσπαση των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας πάνω στα φίλτρα, εκρόφηση
από το PUF κτλ), iii) οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες στα σωµατίδια να µην είναι
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ανταλλάξιµοι µε την αέρια φάση, iv) να υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές κατά τη
διάρκεια της δειγµατοληψίας στη θερµοκρασία, ή στη σχετική υγρασία ή τη
συγκέντρωση των ΠΑΥ, v) η αέρια και η σωµατιδιακή φάση να µη βρίσκονται σε
ισορροπία
Ωστόσο, η κλίση µπορεί να διαφέρει από το -1 ακόµα και σε καταστάσεις
ισορροπίας, λόγω της φύσεως των µοριακών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των οργανικών
ενώσεων και της επιφάνειας των σωµατιδίων. Για παράδειγµα, οι Goss and
Schwarzenbach (1998) πρότειναν µία τροποποιηµένη έκφρασης της εξίσωσης (2.5) η
οποία λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των SOCs και της επιφάνειας σε µοριακό
επίπεδο. Έτσι, βασιζόµενοι στην προγενέστερη εργασία του Goss (1997) πρότειναν µία
σχέση η οποία συνδέει το συντελεστή κατανοµής K iads , και την p 0L σύµφωνα µε την
κάτωθι εξίσωση:
ln K iads =[-0.133(γvdw) 0.5 ]ln p 0L +2.09(γvdw) 0.5 +2.08 βi(γ+) 0.5 +1.37αi(γ-) 0.5 – 19.5

(2.5)

Οι πρώτοι δύο όροι αποδίδουν τις van der Waals δυνάµεις µεταξύ του προσροφούµενου
SOC και της επιφάνειας, οι επόµενοι δύο όροι τις δυνάµεις οξέος–βάσης κατά Lewis, οι
οποίες είναι σηµαντικές για τις ενώσεις που περιέχουν Ο, Ν, ή αρωµατικούς δακτυλίους.
Ο συντελεστής γ (σε mJ m-2) περιγράφει τις ιδιότητες της επιφάνειας, ενώ ο γvdw έχει να
κάνει µε τις van der Waals δυνάµεις. Οι συντελεστές γ+ και γ- εκφράζουν την ικανότητα
της επιφάνειας να δεχτεί και να δώσει ηλεκτρόνια, αντίστοιχα. Από την άλλη µεριά, οι
ιδιότητες των SOC περιγράφονται από ln p 0L για τις van der Waals δυνάµεις, και από
τους αδιάστατους συντελεστές βi και αi, οι οποίοι σχετίζονται µε την ικανότητα της
ένωσης να δώσει ή να δεχτεί ηλεκτρόνια, αντίστοιχα.
Η κλίση των σχεδιαγραµµάτων µεταξύ του φυσικού λογάριθµου του συντελεστή
κατανοµής lnK iads και του lnp 0L για µια σειρά SOCs και επιφανειών, µπορεί να δώσει
σηµαντικές πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των SOC και των επιφανειών σε
µοριακό επίπεδο.
Ο συντελεστής κατανοµής για τα ΠΑΥ µεταβάλλεται γραµµικά µε τη µεταβολή
της θερµοκρασίας σύµφωνα µε την εξίσωση (Yamasaki et al., 1982, Pankow, 1991):

Αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή

logKP =

21

AP
- 18.48
T

(2.6)

Η σταθερά AP εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ένωσης (Pankow, 1991). Τα
µέλη µε µεγάλο µοριακό βάρος παρουσιάζουν και µεγαλύτερους συντελεστές AP
(Pankow and Bidleman, 1992). Οι τιµές για το φαινανθρένιο και το βενζο[a]πυρένιο είναι
4124 και 5301, αντίστοιχα.

2.2.2 Απορρόφηση σε διάλυµα
Όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί από τον Bidleman (1988), υπάρχουν πολλές
ενδείξεις από εργαστηριακά πειράµατα και µελέτες πεδίου ότι σε πολλές περιπτώσεις η
αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή των SOC καθορίζεται από διεργασίες απορρόφησης. Η
εξίσωση που περιγράφει τον συντελεστή κατανοµής Kp έχει αναφερθεί από τον Pankow
(1994):
Kp =

f 760 RT
( F / TSP )
= om
A
MWomζp L0 10 6

(2.7)

Όπου fom είναι το οργανικό ποσοστό στο TSP (µg m-3), MWom (g mol-1) είναι το µέσο
µοριακό βάρος των οργανικών ενώσεων που συνθέτουν το om, και ζ, είναι ο
συντελεστής ενεργότητας της ένωσης στο οργανικό υλικό.
Χρησιµοποιώντας το λογάριθµο της εξίσωσης 2.7 παίρνουµε την 2.8:
logKP = -log p 0L - logζ+ log

f om 760 RT
MWom 10 6

(2.8)

Έτσι, όπως και η εξίσωση 2.3, η κλίση της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ
του logKP και του logp 0L θα πρέπει να είναι -1, εάν ο συντελεστής ενεργότητας ζ
παραµένει σταθερός. Για τον έλεγχο της υπόθεσης της σταθερής ενεργότητας ο Bidleman
(1996) θεωρώντας ότι η οκτανόλη µπορεί να αντιπροσωπεύσει ικανοποιητικά το
οργανικό υλικό των σωµατιδίων κατασκεύασε τις καµπύλες logΚOA (συντελεστής
οκτανόλης/ αέρα) µε logp 0L . Η κλίση της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του logΚOA
ως προς logp 0L για τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες ήταν πολύ κοντά στο –1
(Harner and Bidleman, 1998). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί συχνά ο συντελεστής ζ να
µεταβάλλεται. Για παράδειγµα, οι Jang and Kamens (1998) παρατήρησαν ότι ο
συντελεστής ζ για την κατανοµή των ΠΑΥ στα σωµατίδια αιθάλης ξύλου, αυξάνεται µε
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την αύξηση της σχετικής υγρασίας. Επιπλέον, αλλαγές στο συντελεστή ενεργότητας
πολύ συχνά συνδέονται µε αλλαγές στην p 0L (Goss and Schwarzenbach, 1998). Στην
περίπτωση αυτή, επειδή ο lnγ είναι ανάλογος του lnp 0L , η κλίση θα είναι –(1+s). Οι
συγγραφείς της παραπάνω εργασίας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κλίση µπορεί να
κυµαίνεται από -1 έως 0.2.
Επειδή η κλίση της γραµµικής παλινδρόµησης του log KP µε το logp 0L µπορεί να
είναι -1 και για την απορρόφηση και για την προσρόφηση, η τιµή της από µόνη της δεν
είναι ικανή να δώσει πληροφορίες για τον µηχανισµό της αέριας/ σωµατιδιακής
κατανοµής. Ωστόσο, ο συνδυασµός της κλίσης και της απόλυτης τιµής της Κp µπορεί να
δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την κατανοµή των SOC µεταξύ της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης (Goss and Schwarzenbach, 1998).
Οι απόλυτες τιµές Kp για τους ΠΑΥ µπορούν, επίσης, να δώσουν πληροφορίες
σχετικά µε την ηλικία της αέριας µάζας (Harner and Bidleman, 1998). Οι κυριότερες
διεργασίες παραγωγής των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα είναι οι καύσεις οργανικού υλικού
και λόγω της ταυτόχρονης δηµιουργίας σωµατιδίων, οι ΠΑΥ παγιδεύονται µέσα σε αυτά
σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει η θεωρητική προσέγγιση της αέριαςσωµατιδιακής ισορροπίας. Οι Κamens et al. (1995) υπολόγισαν ότι για θερµοκρασίες (14 0C) χρειάζονται 10 ώρες σε περιπτώσεις ενώσεων όπως το φαινανθρένιο και το πυρένιο
προκειµένου αυτά να έλθουν κατά 90% σε ισορροπία όταν αυτά ξεκίνησαν από την
σωµατιδιακή φάση. Αντίθετα µε τους ΠΑΥ, τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια τα (PCBs)
εισάγονται κυρίως σε αέρια φάση (εξάτµιση από περιοχές που είχαν χρησιµοποιηθεί ή
εναποτεθεί). Οι Harner and Bidleman (1998) παρατήρησαν τον λόγο K p ( ΠΑΥ ) / K p ( PCBs ) να

κυµαίνεται µεταξύ 2-4 όταν οι αέριες µάζες προέρχονταν από «καθαρές» περιοχές, ενώ
αντίθετα, σε περιπτώσεις, όπου οι µάζες προέρχονταν από αστικές και βιοµηχανικές
περιοχές, παρατήρησαν το λόγο να είναι σηµαντικά µεγαλύτερος, 27-100.

2.3 Κατανοµή στα σωµατίδια
Η κατανοµή των οργανικών ενώσεων στα σωµατίδια είναι καθοριστική για το
χρόνο παραµονής τους στην ατµόσφαιρα και κατ’ επέκταση καθορίστική σε µεγάλο
βαθµό και για την τύχη τους σε αυτήν. Η κατανοµή µεγέθους (size distribution) επιδρά
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στην ταχύτητα αποµάκρυνσης των οργανικών ενώσεων από την ατµόσφαιρα µέσω της
υγρής και της ξηρής εναπόθεσης (Main and Friedlander, 1990, Vankataraman and
Friedlander, 1994, Poster and Baker, 1996a,b). Επίσης, καθορίζει το µηχανισµό και τη
θέση στην οποία τα σωµατίδια θα επικαθίσουν στους πνεύµονες. Τα µεγάλα σωµατίδια
τείνουν να επιδρούν στις επάνω περιοχές του πνεύµονα, ενώ τα µικρά σωµατίδια
µπορούν να εισχωρήσουν στις ρινοφαρυγγικές και τραχειοβρογχικές περιοχές του
αναπνευστικού συστήµατος και να εναποτεθούν στην επιφάνεια κυψελίδων.
Συγκριτικά, λίγες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διερεύνηση της
κατανοµής των οργανικών ενώσεων στα σωµατίδια εξαιτίας του µεγάλου όγκου
δείγµατος που απαιτείται. Επίσης, η απορρόφηση ή, σε µερικές περιπτώσεις, και η
εκρόφηση αερίων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων πάνω στο φίλτρο συλλογής της
σωµατιδιακής φάσης, µπορεί να µετατοπίσει την κατανοµή των ΠΑΥ στα σωµατίδια.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων βρίσκεται στην
περιοχή των αναπνεύσιµων σωµατιδίων. Οι van Vaeck and van Cauwenberghe (1985)
υπολόγισαν ότι το 80% των ατµοσφαιρικών σωµατιδιακών πολυαρωµατικών είναι
συνδεδεµένο µε σωµατίδια µεγέθους µικρότερου από 3µm. Μελέτη σε υπόγεια δίοδο
εκτίµησε ότι το 85% των συνολικών ΠΑΥ είναι συνδεδεµένο µε σωµατίδια διαµέτρου
µικρότερης από 0.12 µm (Vankataraman et al., 1994). Το πρότυπο κατανοµής µπορεί να
παρουσιάζει ένα µέγιστο (µονοκόρυφη) ή δύο µέγιστα (δικόρυφη). Οι µεγάλου µοριακού
βάρους πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες τείνουν να συνδέονται µε τα λεπτά σωµατίδια
(fine) παρουσιάζοντας µέγιστο κατανοµής περίπου στο 0.1 µm µε µονοκόρυφη
διασπορά . αντίθετα, τα µέλη µε µικρό µοριακό βάρος παρουσιάζουν και ένα δεύτερο
µέγιστο κοντά στο 1 µm (Εικόνα 2.2).
Η κατανοµή αυτή ελέγχεται από διαδικασίες εξάτµισης και συµπύκνωσης. Οι
πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες εισέρχονται στην ατµόσφαιρα σε αέρια µορφή και
συνδέονται γρήγορα µε τα λεπτά σωµατίδια που παράγονται από τις καύσεις. Στη
συνέχεια µε διαδοχικές διαδικασίες εξάτµισης και συµπύκνωσης µεταφέρονται στα
µεγαλύτερα σωµατίδια. Η ροή από τα λεπτά στα χονδρά σωµατίδια έχει άµεση σχέση µε
το κλάσµα των ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση. Επειδή η αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή ελέγχεται από την τάση ατµών, οι πολυαρωµατικοί
υδρογονάνθρακες µεγάλου µοριακού βάρους χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για
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την µετανάστευσή τους στα χονδρά σωµατίδια απ’ ότι τα ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους
(Allen et al., 1998). Έτσι, οι ΠΑΥ µε µεγάλο µοριακό βάρος έχουν την τάση να
παραµένουν στα λεπτά σωµατίδια, ενώ αντίθετα οι ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους
µετατοπίζονται στα µεγαλύτερα σωµατίδια (Εικόνα 2.2).
Φλουρανθένιο

Βένζο[a]πυρένιο

Εικόνα 2.2 Κατανοµή ανά µέγεθος σωµατιδίων του φλουορανθενίου και του
βένζο[a]πυρενίου (Vankataraman et al., 1994).

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί και στην ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου (Γώγου, 1998). Οι ΠΑΥ σε ποσοστό 73.5% των συνολικών σωµατιδιακών
συνδεόταν µε σωµατίδια µικρότερα από <1.5µm, ενώ σε ποσοστό 21.2% βρίσκονταν σε
πολύ µικρά σωµατίδια <0.5µm (Γώγου, 1998).

2.4 Ξηρή εναπόθεση των σωµατιδιακών ΠΑΥ
Η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα µε τρεις κυρίως µηχανισµούς: το µηχανισµό της
διάχυσης, της πρόσκρουσης και το µηχανισµό της ιζηµαταπόθεσης. Για τους
πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στη σωµατιδιακή φάση, η ξηρή
εναπόθεση είναι συνάρτηση του µεγέθους, του σχήµατος και της πυκνότητας των
σωµατιδίων, της ταχύτητας του ανέµου, της ταχύτητας προστριβής και της κατάστασης
στροβιλισµού της ατµόσφαιρας, ιδιαίτερα µάλιστα κοντά στη διεπιφάνεια γηςατµόσφαιρας.
Η ταχύτητα µε την οποία οι ρυπαντές µεταφέρονται από την ατµόσφαιρα στη
επιφάνεια της γης εξαρτάται από ένα πλήθος χηµικών, φυσικών και βιολογικών
παραµέτρων. Η σηµαντικότητα των παραµέτρων αυτών εξαρτάται από τη φύση και την
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κατάσταση της εκτεθειµένης επιφάνειας, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του ρυπαντή,
και τις µικροµετεωρολογικές συνθήκες του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Πιο
συγκεκριµένα η ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης αερίων και σωµατιδίων εξαρτάται από
το αν η επιφάνεια του αποδέκτη είναι υγρή ή ξηρή, ξεστή ή κρύα, λεία ή τραχεία (Hoff et
al., 1996).
Ένας µεγάλος αριθµός τεχνικών έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της ξηρής
εναπόθεσης (Businger, 1986). Οι τεχνικές αυτές µπορούν να χωρισθούν στις άµεσες και
στις έµµεσες. Στις άµεσες, που εφαρµόζονται και στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας
σαφής καθορισµός της ροής του υλικού στην επιφάνεια, επιτυγχάνεται είτε µε τη
συλλογή του υλικού που εναποτίθεται πάνω σε µία πρότυπη επιφάνεια (συνήθως φίλτρα
υάλου ή γυάλινες µικρές σφαίρες) ή µε τη µέτρηση της κατακόρυφης ροής του υλικού
κοντά στην επιφάνεια. Οι έµµεσες τεχνικές υπολογίζουν τη ροή από τη µέτρηση
δευτερογενών παραµέτρων όπως η διαβάθµιση της συγκέντρωσης µε το ύψος. Η
µαθηµατική έκφραση της ξηρής εναπόθεσης δίνεται από τον τύπο:
Dd=Vd*Ca
όπου Dd είναι ο ρυθµός εναπόθεσης (g cm-2s-1), Vd είναι η ταχύτητα απόθεσης (cm s-1)
και Ca είναι η συγκέντρωση της ύλης κοντά στην επιφάνεια (µg cm-3).
Η

συνολική

ξηρή

εναπόθεση

των

πολυαρωµατικών

υδρογονανθράκων

υπολογίζεται µε την µέθοδο έξι σταδίων (Bidleman, 1988, Holsen et al., 1992) και τη
χρήση διανοµέα σωµατιδίων.
6

F6 = ∑ C iVd ,i
i =1

-2

όπου F6 είναι η ξηρή εναπόθεση (µg m yr-1), Vd είναι η ταχύτητα απόθεσης (cm s-1) για
την κάθε διάµεσο διάµετρο, και Cι είναι η συγκέντρωση της ύλης σε κάθε επίπεδο
διανοµής (µg cm-3).
Η διαδικασία της ξηρής εναπόθεσης των αερίων και των σωµατιδίων
παρουσιάζεται σε τρία στάδια (Seinfeld and Pandis, 1998):
α) την αεροδυναµική προς τα κάτω µεταφορά του αερίου ή του σωµατιδίου διαµέσου της
ατµόσφαιρας µέχρι το πολύ λεπτό και σταθερό στρώµα της κοντά στην επιφάνεια της γης
β) τη µοριακή (για τα αέρια) ή Brownian (για τα σωµατίδια) µεταφορά στη επιφάνεια
διαµέσου του λεπτού στρώµατος
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γ) την πρόσληψη από την επιφάνεια
Κάθε ένα από τα τρία παραπάνω στάδια συνεισφέρει στην τελική τιµή της ταχύτητας
εναπόθεσης Vd.
Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι το είδος του αποδέκτη καθορίζει και σε
µεγάλο βαθµό την ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης. Η υψηλή υγρασία πολύ κοντά στην
επιφάνεια της θάλασσας και των λιµνών µεγαλώνει τον όγκο πολλών υδρόφιλων
σωµατιδίων µε αποτέλεσµα να αυξάνει η ταχύτητα εναπόθεσης. Οι επιδράσεις αυτές
είναι µάλλον µεγαλύτερες πάνω από επιφάνειες γλυκών νερών επειδή και η υγρασία
είναι µεγαλύτερη από ότι πάνω από θάλασσες, οφειλόµενη στο νόµο του Raoult. Επίσης,
η διαφορά στη θερµοκρασία µεταξύ νερού και ατµόσφαιρας δηµιουργεί ασταθείς
συνθήκες και αυξάνει τη στροβιλότητα της ατµόσφαιρας, µε τελική συνέπεια την αύξηση
της εναπόθεσης. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στη ταχύτητα εναπόθεσης έχει η ύπαρξη
κυµάτων και η οριζόντια κίνηση της επιφάνειας του νερού.

2.5 Ξηρή εναπόθεση αερίων ΠΑΥ
2.5.1 ∆ιεργασία εναλλαγής µεταξύ ατµόσφαιρας και θάλασσας
Η εναλλαγή των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων (SOCs) µεταξύ της
ατµόσφαιρας και της επιφάνειας της γης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους ΠΑΥ µε 2
έως 4 αρωµατικούς δακτυλίους. Αν και η απορρόφηση των ενώσεων αυτών από το
έδαφος και από τα φυλλώµατα των δέντρων έχει βρεθεί να είναι βασική διαδικασία
(EMEP, 1998), ωστόσο, δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική συνεισφορά στην
αποµάκρυνση των πτητικών ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου..
Αντιθέτως, η απορρόφησή τους από το θαλάσσιο οικοσύστηµα είναι ίσως το
σηµαντικότερο µονοπάτι µεταφοράς των πτητικών ΠΑΥ.
Η ανταλλαγή των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων SVOC µεταξύ της
ατµόσφαιρας και του νερού διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην εισροή των
ενώσεων αυτών σε µεγάλα υδάτινα οικοσυστήµατα, όπως οι Great Lakes των ΗΠΑ
(Mackay et al, 1986, Baker and Eisenreich, 1990, Achman et al, 1993, Hornbukle et al,
1994, Totten et al, 2001) και οι ωκεανοί (GESAMP, 1989, Iwata et al, 1993).
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Το µοντέλο µεταφοράς που χρησιµοποιείται συνήθως, για να περιγράψει τη
µεταφορά των οργανικών ενώσεων µεταξύ νερού και αέρα, έχει αναφερθεί από τους Liss
and Slater (1974):
FA-W = Kol(CW-CA/H′)
Όπου, FA-W είναι η ροή µεταξύ αέρα και νερού, CW και CA είναι οι συγκεντρώσεις των
SOC στο νερό (ng m-3) και στον αέρα (ng m-3) αντίστοιχα, H′ είναι η αδιάστατη σταθερά
του Henry και Kol είναι ο γενικός συντελεστής µεταφοράς µάζας (m day-1). Η τιµή του
Kol εξαρτάται από τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά της ένωσης, καθώς επίσης από
τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. ταχύτητα ανέµου).
Η µεταφορά των SOC διαµέσου της επιφάνειας νερού-αέρα είναι µία συνεχής
διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις
(Schwarzenbach et al., 1993). Το µοντέλο των Liss and Slater (1974) λαµβάνει υπόψη
και τις δυο διαδικασίες και η τιµή FA-W εκφράζει την πραγµατική µεταφορά των SOC.
Αν η απορρόφηση είναι σηµαντικότερη από την εξάτµιση, τότε ο FA-W λαµβάνει
αρνητικό πρόσηµο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση λαµβάνει θετικές τιµές.

2.6 Υγρή εναπόθεση
Αν και η διεργασία της υγρής
εναπόθεσης είναι συνεχής µπορούµε να τη
χωρίσουµε σε δύο ευδιάκριτες διαδικασίες.
Σε αυτές που συµβαίνουν µέσα στο σύννεφο
(in cloud) και σε αυτές που συµβαίνουν
κάτω από το σύννεφο (below cloud).
Ειδικότερα, η διάλυση των αερίων ΠΑΥ
στις σταγόνες της βροχής µέσα και κάτω
από σύννεφο ελέγχεται από την ταχύτητα
διάχυσης (όπως περιγράφεται από το νόµο
του Henry). Αντίθετα, οι ενώσεις που
βρίσκονται

στη

αποµακρύνονται

σωµατιδιακή
από

µορφή,

διεργασίες

Εικόνα 2.3: Ταχύτητα απόπλυσης
συναρτήσει
του
µεγέθους
των
σωµατιδίων.

που

ελέγχονται από τις µετεωρολογικές συνθήκες, από τη διαλυτότητα, τον αριθµό και το
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σωµατιδίων.

Τα

σωµατίδια

µεγέθους

µεγαλύτερου

του

1µm

ενσωµατώνονται στις σταγόνες της βροχής λόγω αδρανούς πρόσκρουσης (inertial
impaction). Από την άλλη µεριά, τα κολλοειδή (<0.05µm) συλλέγονται από τη βροχή
λόγω

της

διάχυσης

Brown.

Τέλος,

τα

σωµατίδια

µεγέθους

από

0.05-1µm

αποµακρύνονται από τις σταγόνες είτε λόγω δυνάµεων Coulomb είτε θερµικών
αλληλεπιδράσεων. Στην εικόνα 2.3 παρουσιάζεται η ταχύτητα αποµάκρυνσης των
σωµατιδίων συναρτήσει του µεγέθους. Παρατηρείται ένα ελάχιστο στην περιοχή κοντά
στα 0.1µm (Seinfeld and Pandis, 1998).
Αν και η ταχύτητα αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα εξαρτάται από
την κατανοµή τους στα σωµατίδια τα περισσότερα µοντέλα που περιγράφουν την υγρή
εναπόθεση, δεν τη λαµβάνουν υπόψη τους λόγω της έλλειψης δεδοµένων κατανοµής.
Η εξίσωση που συνήθως χρησιµοποιείται για την περιγραφεί της συνολικής υγρής
εναπόθεσης είναι:
W= Wv(1-fp) + Wpfp
H συνολική εναπόθεση δίνεται από το άθροισµα της αέριας και της σωµατιδιακής υγρής
εναπόθεσης, όπου fp είναι το κλάσµα της σωµατιδιακής φάσης προς τη συνολική.
Οι εκφράσεις Wv και Wp είναι οι συντελεστές αέριας και σωµατιδιακής εναπόθεσης
αντίστοιχα. Οι µαθηµατικές εκφράσεις των συντελεστών Wv και Wp είναι:
Wv= Συγκέντρωση της διαλυτής φάσης της ένωσης στη βροχή
Συγκέντρωση των ατµών της ένωσης στον αέρα
Wp= Συγκέντρωση της σωµατιδιακής φάσης της ένωσης στη βροχή
Συγκέντρωση της σωµατιδιακής φάσης της ένωσης στον αέρα

Για τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες που βρίσκονται σε πραγµατική
ισορροπία µε τη διαλυτή φάση, η Wv ισούται µε RT/H, όπου R είναι η παγκόσµια
σταθερά (atm m3 mol-1 K-1), T είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος (K) και Η είναι η
σταθερά Henry (atm m3 mol-1).
Η ακρίβεια στην εκτίµηση του Wp είναι σχετικά µικρή λόγω των δυσκολιών που
παρουσιάζονται στη µέτρηση της σωµατιδιακής φάσης των πολυαρωµατικών
υδρογονανθράκων στο νερό της βροχής. Τα µικρά σωµατίδια (0.2-0.7µm) πιθανόν να µη
συλλέγονται ικανοποιητικά από τα φίλτρα υάλου εξαιτίας της µικρής ταχύτητας
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διάχυσης των σωµατιδίων στο νερό (Ligocki et al., 1985). Μετρήσεις ΠΑΥ και PCBs σε
νερό βροχής έδειξαν ότι µέχρι και το 80% των ενώσεων αυτών που βρίσκονται στα
σωµατίδια, δε συγκρατούνται από το φίλτρο ύαλου και συνεπώς το πραγµατικά διαλυτό
κλάσµα των υδρόφοβων αυτών ενώσεων να είναι λιγότερο από 9% (Poster and Baker,
1996a). Πρόσφατες εργασίες των Poster and Baker (1996a) έδειξαν ότι η συµµετοχή των
υπόµικρων σωµατιδίων στη συνολική υγρή εναπόθεση είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνική που περιελάµβανε κολόνα XAD-2 σε σειρά µε
φίλτρο GFF, µπόρεσαν να µετρήσουν τη συνεισφορά των κολλοειδών στη συνολική
υγρή εναπόθεση.
Μια τροποποιηµένη έκφραση που περιγράφει την υγρή εναπόθεση και
περιλαµβάνει και τη συµµετοχή των κολλοειδών προτάθηκε από τους Poster and Baker
(1996a):
WT=Crain/Cair= Wg,eq(1-φT) + Wp,fφp) + (Wp,nfφnf)
Όπου WT είναι η συνολική υγρή εναπόθεση, Wg,eq είναι η εναπόθεση λόγω ισορροπίας
µεταξύ αέριας/ υδατικής φάσης, Wp,f και Wp,nf είναι οι συντελεστές απόπλυσης των
σωµατιδίων που συγκρατούνται από το φίλτρο GFF (>0.5µm) και των κολλοειδών
(<0.5µm) αντίστοιχα. Οι συντελεστές φT, φp, και φnf εκφράζουν το κλάσµα της ένωσης
που βρίσκεται στην συνολική σωµατιδιακή φάση, το κλάσµα που βρίσκεται στα
σωµατίδια >0.5µm και το κλάσµα της ένωσης που βρίσκεται σε σωµατίδια <0.5µm
αντίστοιχα.
Για την καλύτερη κατανόηση της ταχύτητας της υγρής εναπόθεσης είναι
απαραίτητη η γνώση της κατανοµής των ΠΑΥ στα σωµατίδια συναρτήσει του µεγέθους
των σωµατιδίων.

2.7 Χηµικές διεργασίες αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα
Ένας µεγάλος αριθµός επιστηµονικών εργασιών έχει δείξει ότι οι ΠΑΥ είναι
επιδεκτικοί σε χηµικές και φωτοχηµικές οξειδώσεις (Pitts et al., 1985, Arey et al., 1989b,
Feilberg et al., 1999). Αν και τα περισσότερα αποτελέσµατα προέρχονται από µελέτες σε
θαλάµους προσοµοίωσης και είναι δύσκολο να εκτιµηθούν οι δραστικότητες των ΠΑΥ
σε πραγµατικές συνθήκες, είναι αποδεκτό ότι τόσο η οµογενής καταστροφή των αερίων
ΠΑΥ όσο και η ετερογενής αποσύνθεση των σωµατιδιακών είναι σηµαντική διαδικασία
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ελέγχου του γίγνεσθαί τους στην ατµόσφαιρα (Arey et al., 1989b, Nishioka and Lewtas,
1992, Librando and Fazzino, 1993, Kwok et al., 1994, Allen et al., 1997)

2.8 Χηµικές αντιδράσεις στην αέρια φάση
H κυριότερη διεργασία αποµάκρυνσης των αέριων ΠΑΥ είναι η αντίδρασή τους µε
ρίζες ΟΗ κατά τη διάρκεια της ηµέρας και µε ΝO3 κατά τη διάρκεια της νύκτας (Pitts et
al., 1985, Arey et al., 1989b, Kwock et al., 1994, Bunge et al., 1997, Sasaki et al., 1997).
Η αντίδραση µε το όζον, αν και λαµβάνει χώρα όλο το 24h, δε συνεισφέρει σηµαντικά
στην αποµάκρυνση αερίων ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται
οι σταθερές ταχύτητας και οι αντίστοιχοι χρόνοι ηµιζωής για την αντίδραση των ΠΑΥ µε
ρίζες ΟΗ, ΝΟ3 και Ο3.
Πίνακας 2.1 Σταθερές ταχύτητας Κ και χρόνοι ηµιζωής τ1/2 για την αντίδραση στην αέρια φάση µε
ρίζες ΟΗ, ΝΟ3 και µε Ο3 για µια σειρά ΠΑΥ (Arey, 1998)
Κ (cm3 molecule-1 s-1)

t1/2

a

ΠΑΥ
OH
NO3b
O3c
OHd
NO3e
O3f
-11
-28
-19
3.6* 10 [NO2]
<2*10
6.8h
1.5yr
>80days
2.16*10
Ναφθαλένιο
7.7* 10-28[NO2]
<1.3*10-19
2.8h
250days >125days
5.3* 10-11
1-Μέθυλναφθαλένιο
<4*10-19
2.8h
180days
>40days
5.2* 10-11 1.08* 10-28[NO2]
2-Μέθυλναφθαλένιο
-10
-12
5.5* 10
5.5*10-16
1.3h
6min
~43min
1.1* 10
Ακεναφθένιο
4.6* 10-13
<5*10-19
1.5h
1.2h
>30days
1.0* 10-10
Ακεναφθυλένιο
3.5* 10-14
<2*10-19
9.1h
1.3days
1.6* 10-11
Φλουορένιο
1.2* 10-13
4.0*10-19
11.2h
4.6h
>80days
1.3* 10-11
Φαινανθρένιο
8.6h
41days
1.7* 10-11
Ανθρακένιο
5.1* 10-28[NO2]
~2.9h
~1yr
~5* 10-11
Φλουαρανθένιο
1.6* 10-27[NO2]
~5* 10-11
2.9h
120days
Πυρένιο
a
από Atkinson (1989), b από Atkinson (1991), c Atkinson (1994), d για 12h ηµερήσια συγκέντρωση ΟΗ ίση
µε 1.9*106 molecules cm-3, e για 12h ηµερήσια συγκέντρωση ΝΟ3 ίση µε 5*108 molecules cm-3 και ΝΟ2
2.4*1011 molecules cm-3, f 24h συγκέντρωση Ο3 ίση µε 7*1011 molecules cm-3.

2.8.1 Παραγωγή νίτρο ΠΑΥ (Ν-ΠΑΥ)
Η παραγωγή νίτρο υποκαστεµένων ΠΑΥ από αντιδράσεις στην αέρια κατάσταση
προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Pitts et al., (1985) για την εξήγηση των απρόσµενα
µεγάλων συγκεντρώσεων του 2-νίτροφλουαρανθενίου (2N-F) και 2-νίτροπυρενίου (2ΝPy) στην ατµόσφαιρα του Los Angeles, (ΗΠΑ). Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για την
παραγωγή τους από ανθρωπογενείς πηγές (Ciccioli et al., 1989), οι συγκεντρώσεις των
2Ν-F και 2N-Py είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις άλλων Ν-ΠΑΥ µε
το ίδιο µοριακό βάρος (Nielsen and Ramdahl, 1986, Arey et al., 1987b, 1988, 1989a,
Zielinska et al., 1989a, Ciccioli et al., 1993, 1996, Wilson et al., 1995, Marino et al.,
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2000, Feilberg et al., 2001). Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές εργασίες έχουν
πραγµατοποιηθεί σε θαλάµους προσοµοίωσης για την κατανόηση των µηχανισµών
αντίδρασης των ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ και ΝΟ3 (Arey et al., 1986, 1989b, Atkinson et al.,
1990). Στην εικόνα 2.4, παρουσιάζονται οι µηχανισµοί αντίδρασης του φλουαρανθενίου
µε ρίζες ΟΗ (κατά τη διάρκεια της µέρας) και µε ΝΟ3 (κατά τη διάρκεια της νύχτας).

.

NO2
OH

O2N

H
OH

NO2

H

2-NF
(3%)

OH

NO3

+ H2O

.

NO2
ONO2
NO2

O2N

H
ONO2
H
+ HNO3
2-NF
(24%)

Εικόνα 2.4. Μηχανισµοί αντίδρασης του φλουαρανθενίου µε ρίζες ΟΗ (Arey et al., 1989b) και
ΝΟ3 ρίζες (Atkinson and Arey, 1997).

Οι διαφορετικές δραστικότητες του φλουαρανθενίου και του πυρενίου στην
αντίδρασή τους µε ρίζες ΟΗ και ΝΟ3 έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη της σχετικής
συνεισφοράς των ηµερήσιων αντιδράσεων σε σχέση µε τη συνεισφορά των νυχτερινών.
Έχει προταθεί ότι, αν ο λόγος 2Ν-F/2N-Py είναι κοντά στο 10, είναι ενδεικτικός της
ηµερήσιας αντίδρασης µε ΟΗ ενώ, αν ο λόγος είναι κοντά στο 100, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική η αντίδραση µε ΝΟ3 (Ciccioli, et al., 1996).
Η κατανόηση των διεργασιών που είναι υπεύθυνες για τη χηµική µετατροπή των
ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα και την παραγωγή νίτρο υποκατεστηµένων ΠΑΥ, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Οι νίτρο ΠΑΥ είναι
βιολογικά δραστικότεροι από τους µή-υποκατεστηµένους ΠΑΥ και λόγω της µικρής
τάσης ατµών τους βρίσκονται κυρίως προσκολληµένοι στα σωµατίδια.
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2.9 Αντιδράσεις στην σωµατιδιακή φάση
2.9.1 Φωτοχηµικές αντιδράσεις των σωµατιδιακών ΠΑΥ
Η φωτοχηµική διάσπαση των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων αποτελεί µία
σηµαντική διαδικασία αποµάκρυνσης των µελών που βρίσκονται στη σωµατιδιακή
φάση. Η ταχύτητα αποσύνθεσης εξαρτάται γραµµικά από την ένταση της ακτινοβολίας
(Kamens et al., 1988). Η ταχύτητα αντίδρασης καθώς και τα προϊόντα της δεν
εξαρτώνται µόνο από το φάσµα απορρόφησης στο ορατό του κάθε µέλους αλλά επίσης
και από φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των σωµατιδίων, στα οποία είναι προσροφηµένοι
(Behymer and Hites, 1988). Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες εµφανίζονται να είναι
σταθερότεροι, όταν είναι προσροφηµένοι πάνω σε φυσικής προέλευσης σωµατίδια, παρά
όταν είναι σε καθαρή µορφή ή σε διάλυµα ή ακόµα όταν είναι προσροφηµένοι πάνω σε
επιφάνειες υάλου ή αλουµίνας (De Raat et al., 1990, Baek et al., 1991b).
Ο χρόνος ηµιζωής των ΠΑΥ που είναι προσροφηµένοι σε στοιχειακό άνθρακα
(blank carbon), υπολογίζεται σε µερικές ηµέρες, ενώ αντίθετα όταν είναι προσροφηµένοι
σε σωµατίδια οξειδίου του πυριτίου, σε λίγες ώρες (Behymer and Hites, 1988). Επίσης,
το χρόνο ηµιζωής των ΠΑΥ στα σωµατίδια τον καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό η υγρασία
και η θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αύξηση της υγρασίας ή της θερµοκρασίας
επιφέρει αύξηση στην ταχύτητα φωτοδιάσπασης (Behymer and Hites, 1988, Kamens et
al., 1988). Σε συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες (Τ=20 0C και ηλιακή ακτινοβολία =1
cal cm-2 min-1) οι χρόνοι ηµιζωής των ΠΑΥ κυµαίνονται από 0.3 και 0.5h για το 4H-Cy
και το BaP αντίστοιχα, έως 1.3h για τους λιγότερο δραστικούς ΒkF και BbF (Kamens et
al., 1988). Εκτός όµως από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και η σύσταση του οργανικού
υλικού επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ταχύτητα, το µηχανισµό και τα προϊόντα της
φωτοδιάσπασης των ΠΑΥ (Odum et al., 1994a, McDow et al., 1994, 1993).
Αρκετοί µηχανισµοί φωτοδιάσπασης των σωµατιδιακών ΠΑΥ έχουν προταθεί τα
τελευταία χρόνια από εργασίες που έχουν γίνει σε θαλάµους προσοµοίωσης (Jang and
Mcdow, 1995, 1997, Barbas et al., 1993, 1996). Πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και οι
προτεινόµενοι µηχανισµοί περιλαµβάνουν διαφορετικά µονοπάτια αντίδρασης, τα
προϊόντα είναι κυρίως κινόνες, αλδεύδες ή οξέα (Dabestani, 1997, Finlayson-Pitts and
Pitts, 2000).
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2.9.2 Ετερογενείς αντιδράσεις
2.9.2.1Αντίδραση µε το όζον
H ετερογενής αντίδραση των ΠΑΥ µε το Ο3 είναι ιδιαίτερα σηµαντική διεργασία
αποµάκρυνσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα (Grosjean et al., 1983,
Alebic-Juretic, et al., 1990, Pitts et al, 1986). Οι Katz et al. (1979) εξέθεσαν εννέα ΠΑΥ,
απουσία φωτός, σε 200ppb Ο3 και παρατήρησαν σηµαντικές διαφορές στη δραστικότητα
των διαφόρων µελών. Οι χρόνοι ηµίσειας ζωής ήταν 36min για το BaP, 2.9h για το BaA,
7.6h για το BeP και 53h για το BbF. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και από
τους Grosjean et al. (1983) καθώς και από τους Pitts et al. (1980, 1986). Οι van Vaeck
and van Cauwenberghe (1984) πραγµατοποίησαν παρόµοιες µελέτες και παρατήρησαν
µικρούς χρόνους ζωής για τους περισσότερους ΠΑΥ ύστερα από την έκθεση τους σε 1.5
ppm Ο3 .Για παράδειγµα, οι χρόνοι ηµιζωής κυµάνθηκαν από 15-20min για το BaP µέχρι
2-4h για το λιγότερο δραστικό BkF.
Ο van Cauwenberghe (1985) πρότεινε δυο µηχανισµούς αντίδρασης των µηυποκατεστηµένων ΠΑΥ µε το όζον. Ο πρώτος περιλαµβάνει την ηλεκτονιόφιλη
προσβολή σε ολεφινικό δεσµό πλούσιο σε ηλεκτρόνια και σχηµατισµό ενός ασταθούς
οζονιδίου, το οποίο εν συνεχεία διασπάται προς αλδεύδες ή/ και καρβοξυλικά οξέα. Ο
δεύτερος µηχανισµός είναι δυο σταδίων ηλεκτρονιόφιλης προσβολής και σχηµατισµό
ενός σ συµπλέγµατος, παράγοντας τελικά κινόνες.
Επίσης, και η φωτοδιάσπαση των ΠΑΥ στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας
συµµετέχει στην παραγωγή όξα-ΠΑΥ (Ο-ΠΑΥ, πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες που
περιέχουν ένα ή περισσότερα άτοµα οξυγόνου στο µόριό τους) (Finlayson-Pitts and Pitts,
2000). Τα προϊόντα που παράγονται από την αντίδραση των σωµατιδιακών ΠΑΥ µε το
όζον σε πολλές περιπτώσεις είναι βιολογικά ενεργότερα από τις πρόδροµες ενώσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αντίδραση του BaP µε το όζον, η οποία οδηγεί στο
σχηµατισµό του ισχυρού τοξικού και καρκινογόνου µεταβολίτη Βένζο[a]πυρενίου-4,5οξειδίου (Pitts et al., 1980).
Η ετερογενής αντίδραση των ΠΑΥ µε το όζον κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληψίας έχει απασχολήσει την επιστηµονική κοινότητα για περισσότερο από δύο
δεκαετίες. Κάτω από ορισµένες συνθήκες οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να οδηγήσουν
σε σηµαντική υποεκτίµηση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ (Κεφ 5).
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2.9.3 Αντιδράσεις νίτρωσης
Αρκετοί ΠΑΥ µε 4 έως 6 δακτυλίους αντιδρούν µε ΝΟ2 και παράγουν µόνο ή
δίνιτρο-ΠΑΥ (Pitts et al., 1978, 1985, Jager and Hanus, 1980, Tokiwa et al., 1981). Οι
Pitts et al. (1978) τοποθέτησαν επί 8 ώρες ποσότητα BaP σε ατµόσφαιρα ΝΟ2 (250 ppb)
και ΝΟ3 και παρατήρησαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό (20%) µετατρέπεται σε 6-ΝΟ2-BaP
και σε µικρότερο βαθµό παράγονται νίτρο υποκατεστηµένα ισοµερή στην θέση 1 και 3.
Όπως και στις αντιδράσεις µε το όζον, το είδος των σωµατιδίων καθορίζει σε
µεγάλο βαθµό και τις ταχύτητες νιτροποίησης. Οι Jager and Hanus (1980) παρατήρησαν
ότι η ταχύτητα αντίδρασης των ΠΑΥ µε 1.3ppm ΝΟ2 ήταν µεγαλύτερη, όταν βρίσκονταν
προσροφηµένα σε σωµατίδια οξειδίου του πυριτίου> ιπτάµενης τέφρας> αλουµίνας>
άνθρακα.
Ο Nielsen (1984) µελέτησε τις ταχύτητες νίτρωσης 25 ΠΑΥ σε διάλυµα νερούµεθανόλης–και διοξανίου, το οποίο θεωρήθηκε ως προσοµοίωµα των «υγρών
σωµατιδίων». Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η οµαδοποίηση των ΠΑΥ µε βάση την
δραστικότητα τους σε ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις (Nielsen 1984). Η σειρά αυτή είναι
σε συµφωνία µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητικών εργασιών (Crossley and Butler,
1981, Ramdahl et al., 1984).
Η πιθανότητα της παραγωγής Ν-ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας του
σωµατιδιακού υλικού της ατµόσφαιρας θεωρείται ότι είναι πολύ µικρή (Arey et al.,
1988a).
Πίνακας 2.2. Σειρά δραστικότηταςa των ΠΑΥ σε ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις (Nielsen, 1984)
Βένζο[a]τετρακένιο, ∆ιβένζο[a,h]πυρένιο, Πεντακένιο, Τετρακένιο
I
Ανθρανθρένιο,
Ανθρακένιο,
Βένζο[a]πυρένιο,
Κυκλοπέντα[cd]πυρένιο,
II
∆ιβένζο[a,e]πυρένιο, ∆ίβενζο[a,i]πυρένιο, ∆ίβενζο[a,c]τετρακένιο, Περυλένιο
Βένζο[a]ανθρακένιο, Βένζο[g]χρύσενιο, Βένζο[a,e]πυρένιο, Πυρένιο
III
Βένζο[c]χρυσένιο, Βένζο[c]φαινανθρένιο, Βένζο[e]πυρένιο, Χρυσένιο, Κορωνένιο,
IV
∆ιβένζοανθρακένιο, ∆ιβένζο[a,l]πυρένιο
Ακεναφθυλένιο,
ΒένζοΦλουορανθένια,
Φλουορανθένιο,
Ίνδενο[1,2,3cd]φλουορανθένιο,
Ίνδενο[1,2,3-cd]πυρένιο,
Ναφθαλένιο,
Φαινανθρένιο,
V
Τριφαινυλένιο
Βενζόλιο
VI
a
Η σειρά µειώνεται από Ι προς VI
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3 Αντικείµενο και στόχοι
Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες αποτελούν ένα σηµαντικό συστατικό των
οργανικών αερολυµάτων. Είναι µία από τις πρώτες κατηγορίες ενώσεων που έχουν
ταυτοποιηθεί για την µεταλλαξιογόνο και την καρκινογενή τους δράση. Επίσης,
παρουσιάζουν ιδιαίτερη χηµική και φωτοχηµική δραστικότητα. Τα προϊόντα των
αντιδράσεων αυτών πολλές φορές είναι τοξικότερα από τις πρόδροµες ενώσεις. Αν και η
µελέτη του γίγνεσθαί τους στο περιβάλλον, και των επιπτώσεων τους στους ζώντες
οργανισµούς έχει γίνει αντικείµενο µελέτης για περισσότερο από πέντε δεκαετίες,
σχετικά λίγα δεδοµένα υπάρχουν για το περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου (Γώγου,
1998, Gogou et al., 1996, 2000, Χατζάρα, 1999).
Το αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η κατανόηση των χηµικών και φυσικών
διεργασιών που ελέγχουν το γίγνεσθαι των ΠΑΥ στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της
ανατολικής Μεσογείου και την εκτίµηση της ατµοσφαιρικής µεταφοράς ως µη
εστιασµένης πηγής των ΠΑΥ στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι επιµέρους στόχοι της ήταν:
1) Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλης δειγµατοληπτικής και αναλυτικής
µεθοδολογίας.

Η ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλές
συγκεντρώσεις οξειδωτικών ενώσεων, όπως Ο3 και ΝΟχ, η ανάπτυξη κατάλληλης
δειγµατοληπτικής µεθοδολογίας αποκλεισµού των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληψίας ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη των στόχων της εργασίας.
Επίσης, για την κατανόηση των διεργασιών ελέγχου του γίγνεσθαι (π.χ αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή, προϊόντα αντίδρασης κτλ) των ΠΑΥ στο περιβάλλον της
ανατολικής Μεσογείου απαιτείται η ανάπτυξη αναλυτικής µεθόδου µε µεγάλη
επαναληψιµότητα και διακριτική ικανότητα καθώς και χαµηλά όρια ανίχνευσης.
2) Μελέτη των πηγών και της εποχιακής διακύµανσης των ΠΑΥ σε αστική περιοχή
(Ηράκλειο) της ανατολικής Μεσογείου.

Η εποχιακή διακύµανση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ, η αέρια σωµατιδιακή
κατανοµή τους και η εκτίµηση των πηγών πραγµατοποιήθηκε σε µηνιαία βάση (από
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Νοέµβριο του 2000 µέχρι και Φεβρουάριο του 2002) στην αστική περιοχή του
Ηρακλείου.
3) Μελέτη της παρουσίας των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου

Η εποχιακή διακύµανση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ µελετήθηκε στην
αποµακρυσµένη περιοχή της Φινοκαλιάς για διάστηµα 2 χρόνων. Ατµοσφαιρικά
δείγµατα συλλέγονταν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (σχεδόν κάθε 15 µέρες) και η
συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια και στη σωµατιδιακή φάση προσδιορίστηκε για
πρώτη φορά στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η µελέτη της διακύµανσης έγινε
σε συνδυασµό µε την µεταβολή της περιβαλλοντικής θερµοκρασίας για την εκτίµηση
των τοπικών πηγών καθώς και της µεταφοράς από µεγάλες αποστάσεις (long range
transport).
3.1) Μελέτη της αέριας –σωµατιδιακής κατανοµής

Η αέρια σωµατιδιακή κατανοµή είναι µια σηµαντική παράµετρος ελέγχου του
γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα. Η εποχιακή διακύµανση της κατανοµής των ΠΑΥ
στη αέρια και στη σωµατιδιακή φάση µελετήθηκε στην περιοχή της Φινοκαλιάς και στις
αστικές περιοχές του Ηρακλείου. Η επίδραση της ηλικίας της αέριας µάζας στην
κατανοµή των ΠΑΥ εκτιµήθηκε από τη σύγκριση της αστικής µε την αποµακρυσµένη
περιοχή.
3.2) Κατανόηση της χωρικής διακύµανσης

Η κατανόηση της χωρικής διακύµανσης των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ατµοσφαιρικά δείγµατα συλλέχθηκαν
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας σε διάφορους αποµακρυσµένους σταθµούς της
ανατολικής Μεσογείου. Η συγκέντρωση των ΠΑΥ στην σωµατιδιακή και την αέρια
φάση προσδιορίσθηκε.
4) Ηµερήσια µεταβολή των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς

Για την κατανόηση του ηµερήσιου κύκλου των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου πραγµατοποιήθηκε µια εντατική δειγµατοληψία στην περιοχή της
Φινοκαλιάς. Για την εκτίµηση της µεταφοράς των ΠΑΥ από µακρινές περιοχές
µελετήθηκε η εξάρτηση της αέριας φάσης των ΠΑΥ από τις µεταβολές της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Για την µελέτη της επίδρασης της προέλευσης των αερίων
µαζών στις παρατηρούµενες συγµεντρώσεις των ΠΑΥ στην αέρα και τη σωµατιδιακή
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φάση υπολογίστηκαν οι αντίστροφες πορείες µαζών για κάθε δειγµατοληψία. Επίσης, για
πρώτη φορά µελετήθηκε η αντίδραση των πτητικών ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ και η
παραγωγή νίτρο υποκατεστηµένων ΠΑΥ
5) Μελέτη της υγρή εναπόθεσης

Η εποχιακή διακύµανση της υγρής εναπόθεσης των ΠΑΥ στην περιοχή της
Φινοκαλιάς µετρήθηκε µε τη χρήση πρότυπης επιφάνειας.
6) Μελέτης της ξηρής εναπόθεσης

Η εποχιακή διακύµανση της ξηρής εναπόθεσης των ΠΑΥ στην περιοχή της
Φινοκαλιάς µετρήθηκε µε τη χρήση πρότυπης επιφάνειας.
7) Αέρια/ θαλάσσια εναλλαγή

Η εκτίµηση της απορρόφησης αερίων ΠΑΥ από το θαλάσσιο περιβάλλον της
ανατολικής Μεσογείου µελετήθηκε σε εποχιακή βάση. Η συγκέντρωση των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα και στο θαλασσινό νερό προσδιορίστηκε στην περιοχή της Φινοκαλιάς για
να αποτιµηθεί µε τη χρήση κατάλληλου µοντέλου η εναλλαγή µεταξύ αέριας-διαλυτής
στο θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου.
8)Προσδιορισµό της ταχύτητας ιζηµαταπόθεσης

Παγίδες ιζήµατος ποντίστηκαν σε τρία βάθη της ανατολικής Μεσογείου και η
ταχύτητα ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ προσδιορίστηκε.
9) Παρουσία στα παράκτια ιζήµατα

Επιφανειακά δείγµατα ιζήµατος συλλέχθηκαν από 6 αποµακρυσµένες περιοχές
της ανατολικής Μεσογείου και η συγκέντρωση των ΠΑΥ, του οργανικού και του
στοιχειακού άνθρακα προσδιορίστηκε.
10) Κατασκευή ισοζυγίου µάζας

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω διεργασιών χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή
του ισοζυγίου µάζας (Mass Balance) των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο.
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4 Μεθοδολογία

4.1 Περιοχή µελέτης-Σταθµοί δειγµατοληψίας
Για την κατανόηση του γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο
πραγµατοποιήθηκαν εποχιακές καθώς και εντατικές δειγµατοληψίες. ∆είγµατα από την
ατµόσφαιρα, τη στήλη του νερού, και τα επιφανειακά θαλάσσια ιζήµατα συλλέχθηκαν
και η συγκέντρωση των ΠΑΥ προσδιορίστηκε. Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζονται οι
σταθµοί δειγµατοληψίας καθώς και το είδος των συλλεγθέντων δειγµάτων.

Ηράκλειο

Φινοκαλιά

Εικόνα 4.1 Περιοχή µελέτης και σταθµοί δειγµατοληψίας
Εποχιακές δειγµατοληψίες αερολυµάτων (2000-2001)
∆ειγµατοληψίες πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (Ιουλίος 2000)
∆ειγµατοληψίες αερολυµάτων πάνω από τη επιφάνεια της Θάλασσας (Ιούλιος 2001).
∆είγµατα θαλασσίων ιζηµάτων (Ιούλιος 2001)
Εποχιακά δείγµατα θαλασσινού νερού (2001-2002)
Παγίδες ιζήµατος (1/5/01-15/10/01)
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∆εκαέξι (16) δείγµατα αέρα συλλέχθηκαν σε µηνιαία βάση από την αστική περιοχή του
Ηρακλείου από το Νοέµβριο του 2000 έως και τον Φεβρουάριο του 2002 (Κεφ 6).
Ο σταθµός της Φινοκαλιάς αποτέλεσε το σταθµό αναφοράς του γίγνεσθαι των
ΠΑΥ στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία των ΠΑΥ
µελετήθηκε τόσο σε εποχιακή (Κεφ 7) όσο και σε ηµερήσια βάση (Κεφ 8). Συνολικά, σε
διάστηµα 2 χρόνων (2000-2001), ελήφθησαν 43 δείγµατα. Επίσης, για διάστηµα ενός
έτους συλλέχθηκαν δείγµατα ξηρής και υγρής εναπόθεσης (Κεφ 9).
Η χωρική διακύµανση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου
µελετήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος Sub-Aero (EVK2-1999-00052),
που πραγµατοποιήθηκε µε το ερευνητικό πλοίο «ΑΙΓΑΙΟ» τον Ιούλιο του 2000 (2428/7/00), κατά την οποία συλλέχθηκαν δώδεκα (12) δωδεκάωρα δείγµατα αέρα
συλλέχθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού Κρητικού Πελάγους και της
θάλασσας των Κυθήρων (Εικόνα 4.1). Στο πλαίσιο του προγράµµατος MERAMED
(Quality of Life QLRT- 99- 31779), πραγµατοποιήθηκε µε το ερευνητικό πλοίο
«ΦΙΛΙΑ» η δεύτερη δειγµατοληπτική αποστολή. Συνολικά συλλέχθηκαν 6 δείγµατα
αερολυµάτων από διάφορες αποµακρυσµένες περιοχές του Αιγαίου πελάγους (Εικόνα
4.1).
Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραµµάτων ADIOS (EVK3-CT-2000-00035)
και MINOS µελετήθηκε η ηµερήσια διακύµανση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς. Επίσης, µελετήθηκε η παραγωγή Ν-ΠΑΥ από την αντίδραση στην αέρια
φάση των ΠΑΥ µε ρίζες ΟΗ.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος ADIOS προσδιορίστηκε η ταχύτητα
ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ για το χρονικό διάστηµα 1/5/2001-15/10/2001σε τρία βάθη
(250, 1440 και 2820m) της ανατολικής Μεσογείου.
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράµµατος MERAMED ταυτόχρονα µε τη
δειγµατοληψία των αερολυµάτων, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία επιφανειακών
ιζηµάτων (Εικόνα 4.1).
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4.2 Τεχνικές δειγµατοληψίας
4.2.1 ∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικών δειγµάτων
Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια και στη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας χρησιµοποιήθηκε δειγµατολήπτης υψηλού όγκου
(High Volume) της General Metal Works (GMWL-2000H). Ο συγκεκριµένος
δειγµατολήπτης επιτρέπει την ταυτόχρονη δειγµατοληψία της σωµατιδιακής και της
αέριας φάσης των ηµιπτητικών ενώσεων. Ο ατµοσφαιρικός αέρας φιλτράρεται πρώτα
από φίλτρο ύαλου (Glass Fiber Filter, GFF) για τη συλλογή των σωµατιδίων και εν
συνεχεία περνάει από αφρό πολυουρεθάνης (Polyurethane Foam, FOAM) όπου και
συλλέγεται η αέρια φάση.
Η κίνηση του αέρα διαµέσου της δειγµατοληπτικής διάταξης επιτυγχάνεται µε τη
χρήση αντλίας υψηλού όγκου (Εικόνα 4.2 ).

Α)

Β)

GFF

Απογυµνωτής
Ο3

Πορεία
αέρα

GFF

PUF
PUF
Αντλία
Αντλία
Εικόνα 4.2. α) Κλασικός δειγµατολήπτης υψηλού όγκου, β) ∆ειγµατολήπτης υψηλού όγκου µε
προσθήκη απογυµνωτή όζοντος.

Τεχνικές δειγµατοληψίας

42

Αν και οι συγκεκριµένοι δειγµατολήπτες έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς τα
τελευταία χρόνια (Cautreels and Van Cauwenberghe, 1978, Yamasaki et al., 1982, Fraser
et al., 1998, Nelson et al., 1998, Kavouras et al., 1999b, Mandalakis et al., 2002),
σφάλµατα κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων
είναι αρκετά πιθανά. Οι οργανικές ενώσεις που είναι προσροφηµένες στα σωµατίδια
µπορούν να εκροφηθούν κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας λόγω της πτώσης πίεσης
που παρατηρείται κατά µήκος του φίλτρου, µε αποτέλεσµα την υποεκτίµηση της
σωµατιδιακής και την υπερεκτίµησης της αέριας φάσης (Kavouras et al., 1999a, Pankow
and Bidleman, 1991). Οι Coutant et al. (1988) µέτρησαν για 24ωρες δειγµατοληψίες
απώλειες µέχρι και 90% για το φαιναθρένιο και 10% για το βένζο[a]πύρενιο. Τα
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε την εργασία των Freeman and Cattell (1990) όπου
εκτίµησαν σε 24ωρη δειγµατοληψία απώλειες για το φαιναθρένιο της τάξης του 50%. Οι
Kavouras et al. (1999a) υπολόγισαν παρόµοιες απώλειες (15–85%) µε την έκτασή τους
να εξαρτάται από το µοριακό βάρος και, συνεπώς, µε την πτητικότητα των ΠΑΥ. Ο
όγκος του αέρα που συλλέγεται, καθώς και η συγκέντρωση των ΠΑΥ, είναι επίσης
σηµαντικές µεταβλητές που ελέγχουν την έκταση των απωλειών (McLachlan et al., 1990,
Pankow and Bidleman, 1992). Αντίθετα, ενώσεις που βρίσκονται στην αέρια φάση
µπορούν κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας να προσροφηθούν πάνω στο φίλτρο
υάλου µε αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση της σωµατιδιακής και την υποεκτίµηση της
αέριας φάσης (Hart and Pankow, 1994). Επίσης, η µεταβολή της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό
παράγοντα για τον λανθασµένο προσδιορισµό της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης
(Hart and Pankow, 1994). Οι χηµικές αντιδράσεις των ΠΑΥ µε τους οξειδωτικούς
ρύπους της ατµόσφαιρας (πχ Ο3, ΝΟχ) πάνω στο φίλτρο υάλου και στην παγίδα
πολυουρεθάνης, είναι ένας

σηµαντικός

παράγοντας

υποεκτίµησής

τους

στην

ατµόσφαιρα.
Για την αντιµετώπιση της χηµικής καταστροφής των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληψίας, τοποθετήθηκε ένας απογυµνωτής οξειδωτικών πριν από το φίλτρο
υάλου (Εικόνα 4.2β). Αναλυτικότερα, ο αέρας διερχόταν από κεραµικούς σωλήνες
απογυµνώσεως εµποτισµένους µε υδατικό διάλυµα ΚΝΟ2 και Na2CO3 σε γλυκερόλη για
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την αποµάκρυνση του όζοντος και των ανόργανων οξέων, σύµφωνα µε τις ακόλουθες
αντιδράσεις:

→ Ο2 + ΝΟ 3−
ΝΟ −2 + Ο3 

4.1

Na2CO3 + H2SO4 
→ Na2SO4 + H2CO3

4.2

→ 2NaNO3 + H2CO3
Na2CO3 + 2HNO3 

4.3

100

Αποµάκρυνση Ο3
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Ροή αέρα (m min )
Εικόνα 4.3. Απόδοση του απογυµνωτή οξειδωτικών σε διάφορες ροές δειγµατοληψίας

H απόδοση του απογυµνωτή όζοντος παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.3.
Παρατηρείται µείωση στην απόδοση, καθώς η ροή του αέρα αυξάνει (Εικόνα 4.3). Η ροή
του αέρα κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών των ατµοσφαιρικών δειγµάτων της
παρούσης διατριβής ήταν 0.5 m3 min-1 και, συνεπώς, η αποµάκρυνση του όζοντος ήταν
µεγαλύτερη από 90% (Εικόνα 4.3).

4.2.2 ∆ειγµατοληψία ξηρής εναπόθεσης
H µέτρηση της ξηρής εναπόθεσης στην περιοχή της Φινοκαλιάς έγινε µε την
άµεση τεχνική. Χρησιµοποιήθηκε ανοξείδωτο χωνί επιφάνειας 0.1385m2, το οποίο είχε
προσαρµοστεί σε γυάλινο δοχείο συλλογής του δείγµατος. Η τοποθέτηση του χωνιού
έγινε σε ύψος ενός µέτρου από την επιφάνεια της γης και σε οριζόντια θέση. Η διάρκεια
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της δειγµατοληψίας κυµάνθηκε από 20-30 ηµέρες. µετά το τέλος της δειγµατοληψίας η
επιφάνεια του χωνιού εκπλενόταν µε νερό και το δείγµα µεταφερόταν στο εργαστήριο σε
διάστηµα 2 ωρών.

4.2.3 ∆ειγµατοληψία υγρής εναπόθεσης
Τα δείγµατα της υγρής εναπόθεσης συλλέχθηκαν µε τον ίδιο δειγµατολήπτη µε
αυτόν της ξηρής εναπόθεσης. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
γεγονότων βροχόπτωσης. µετά την συλλογή των δειγµάτων, αυτά µεταφέρονταν στο
εργαστήριο, όπου και φυλάσσονταν στη συντήρηση (4 0C).

4.2.4 ∆ειγµατοληψία νερού
Φιάλη Niskin 5lt χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή δειγµάτων νερού από βάθος
1m, από την επιφάνεια, σε παράκτιο σταθµό του ανατολικού Κρητικού Πελάγους
(Εικόνα 4.1). Τα δείγµατα νερού µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και φυλάσσονταν στη
συντήρηση (4 0C) µέχρι την ανάλυση.

4.2.5 ∆ειγµατοληψία ιζήµατος
Η δειγµατοληψία του ιζήµατος έγινε κατά τη διάρκεια της δειγµατοληπτικής
αποστολής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος MERAMED. Χρησιµοποιήθηκε
δειγµατολήπτης τύπου Smith-McIntype επιφάνειας 0.1 m2 και τα δείγµατα πάρθηκαν µε
υποδειγµατοληψία µε πυρονολήπτη διαµέτρου 2cm. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε
πλαστικά δοχεία και κλείστηκαν ερµητικά. µέχρι την ανάλυσή τους συντηρήθηκαν στην
κατάψυξη (-30 0C).

4.2.6 Παγίδες ιζήµατος
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε το ακρωνύµιο ADIOS, ποντίστηκε
µια συστοιχία τριών παγίδων ιζήµατος στην ανατολική Μεσόγειο (Εικόνα 4.1). Οι
παγίδες ποντίστηκαν σε βάθος 250, 1440 και 2820m από την επιφάνεια της θάλασσας. Η
επιφάνεια συλλογής των δειγµάτων ήταν 0.125 m2 και το διάστηµα συλλογής διαρκούσε
14 ηµέρες.
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4.3 Εργαστηριακές αναλύσεις
Η

ταυτοποίηση

και

ο

ποσοτικός

προσδιορισµός

των

ΠΑΥ

και

των

υποκατεστηµένων προϊόντων τους είναι µία διαδικασία τριών σταδίων. Στο πρώτο
στάδιο γίνεται µία εκχύλιση των δειγµάτων µε οργανικό διαλύτη. Το δεύτερο στάδιο
περιλαµβάνει τον καθαρισµό του δείγµατος µε τη χρήση υγρής χρωµατογραφίας. Στο
τρίτο στάδιο γίνεται η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισµός µε την χρήση αέριας
χρωµατογραφίας και ανιχνευτή µάζας (GC-MS).

4.3.1 Εκχύλιση δειγµάτων
∆ύο τεχνικές εκχύλισης εφαρµόστηκαν στην παρούσα ερευνητική εργασία. Τα
ατµοσφαιρικά δείγµατα (GFF και PUF), καθώς και τα δείγµατα ιζήµατος, εκχυλίστηκαν
σε συσκευή Soxhlet, ενώ τα δείγµατα ξηρής και υγρής εναπόθεσης, καθώς και τα
δείγµατα του θαλασσινού νερού εκχυλίστηκαν µε τη µέθοδο της υγρής–υγρής εκχύλισης
σε διαχωριστική χοάνη.

4.3.1.1

Ατµοσφαιρικά δείγµατα και ιζήµατα

Η εκχύλιση όλων των δειγµάτων έγινε σε διάστηµα δυο µηνών από την ηµέρα
δειγµατοληψίας. Τα φίλτρα GFF, πριν από την εκχύλιση, ζυγίζονταν σε ζυγό ακριβείας
(0.00001 gr) για τον υπολογισµό του συνολικού σωµατιδιακού υλικού (TSP). Εν
συνεχεία, τα PUF και τα GFF τοποθετούνταν σε συσκευές Soxhlet, όπου και γινόταν η
προσθήκη των εσωτερικών προτύπων. Τα εσωτερικά πρότυπα αποτελούνταν από τρία
δευτεριωµένα µέλη (D10-Phenanthrene, D10-Pyrene, D12-Perylene, Dr. Ehrenstorfer
GmbH) συγκέντρωσης 3.33 ng m-3. Σε κάθε δείγµα γινόταν προσθήκη 200ng από κάθε
δευτεριωµένο πρότυπο µε σύριγγα ακριβείας. Η εκχύλιση γινόταν µε διαλύτη κ-εξανίου
µεγάλης καθαρότητας (Supra Solve) για διάστηµα 24 ωρών.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την εκχύλιση των δειγµάτων ιζήµατος και
καθιζόνοντος σωµατιδιακού υλικού. Η ποσότητα που χρησιµοποιήθηκε ήταν 5gr ξηρού
ιζήµατος και ~100mg καθιζάνοντος σωµατιδιακού υλικού.

4.3.1.2

∆είγµατα εναπόθεσης και θαλασσινού νερού
Για το διαχωρισµό της διαλυτής από τη σωµατιδιακή φάση, τα δείγµατα

διηθήθηκαν από φίλτρο υάλου (GFF). Εν συνεχεία, έγινε προσθήκη των εσωτερικών
προτύπων στο φίλτρο και στο διήθηµα, και ακολούθησε η εκχύλιση. Τα φίλτρα GFF
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τοποθετήθηκαν σε κωνική φιάλη και εκχυλίστηκαν για τρία λεπτά σε λουτρό υπερήχων
µε 25 ml κ-εξανίου. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές και τα εκχυλίσµατα
συγκεντρώθηκαν σε σφαιρικές φιάλες. Η εκχύλιση του διηθήµατος έγινε σε διαχωριστή
φιάλη µε 30 ml κ-εξανίου. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές και το
συνολικό εκχύλισµα συγκεντρώθηκε σε σφαιρική φιάλη.

4.3.2 Καθαρισµός δείγµατος
Για το διαχωρισµό του οργανικού υλικού σε συγκεκριµένες οµόλογες σειρές
οργανικών ενώσεων χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της υγρής χρωµατογραφίας. Η µέθοδος
που εφαρµόστηκε, ήταν κοινή για όλα τα δείγµατα και είναι µία τροποποιηµένη µορφή
της µεθόδου, που έχει περιγραφεί από τους Gogou et al. (1998).
Τα εκχυλίσµατα συµπυκνώθηκαν µέχρι 1ml µε τη χρήση περιστροφικού
εξατµιστήρα κενού (Rotavapor). Το εκχύλισµα τοποθετείται σε στήλη διαχωρισµού µε
πληρωτικό υλικό 1.5 gr οξειδίου του πυριτίου (SiO2, 100-200 mesh) ενεργοποιηµένου
στους 150 0C για 3 ώρες. Η κινητή φάση αποτελείτο από µίγµατα διαλυτών διαφορετικής
πολικότητας. Αρχικά γίνεται έκλoυση µε 9 ml κ-εξανίου (ροή 1.4 ml min-1) για την
αποµάκρυνση των αλειφατικών υδρογονανθράκων (στο κλάσµα αυτό εκλούονται και τα
πολυχλωριωµένα διφαινυλία). Οι ΠΑΥ και οι Ν-ΠΑΥ εκλούονται από 4 ml κ-εξανίου,
και 15 ml µίγµατος τολουολίου (5.6ml) και 9.4ml κ-εξανίου. Οι Ο-ΠΑΥ εκλύονται µε
µίγµα 7.5ml διχλωροµεθανίου και 7.5ml κ-εξανίου. Στη συνέχεια, ακολουθεί εξάτµιση
στον Rotavap µέχρι 0.5ml, και µεταφορά σε απιοειδές φιαλίδιο (0.9ml), και κατόπιν
ακολουθεί εξάτµιση µέχρι ξηρού σε ρεύµα Ν2. Τέλος, σε κάθε δείγµα προστίθενται 20µl
από πρότυπο διάλυµα ανάκτησης (D10-Anthracene) και τα δείγµατα σφραγίζονται και
τοποθετούνται στην κατάψυξη (-20 0C).

4.3.3 Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισµός
Ο ποσοτικός προσδιορισµός των ΠΑΥ και των οξειδωµένων παραγώγων (ΟΠΑΥ) πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση αερίου χρωµατογράφου και ανιχνευτή
φασµατογράφου µάζας (GC-MS). Τα νίτρο υποκατεστηµένα παράγωγα (Ν-ΠΑΥ)
προσδιορίστηκαν µε τη χρήση αερίου χρωµατογράφου σε συνδυασµό µε σειριακό δίδυµο
φασµατογράφο µάζας (GC-MS/MS) µε παγίδα ιόντων. Η µεγάλη επιλεκτική ικανότητα
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και τα χαµηλά όρια ανίχνευσης του συγκεκριµένου οργάνου επέτρεψε τον ποσοτικό
προσδιορισµό των Ν-ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου.

4.3.3.1

Ποσοτικός προσδιορισµός των ΠΑΥ

Ο ποσοτικός προσδιορισµός των ΠΑΥ έγινε µε τη χρήση του αέριου
χρωµατογράφου (HP 5890) και φασµατογράφο µάζας µε τετραπολικό φίλτρο (HP
5971A) µε ηλεκτρονικό ιονισµό. Για το διαχωρισµό των µελών χρησιµοποιήθηκε
τριχοειδής στήλη (ΗP-5ΜS µε 0.25µm πάχος στατικής φάσης, 30m x 0.25 ID) και το
Ήλιο ως φέρον αέριο. Το θερµοκρασιακό πρόγραµµα ήταν διάρκειας 55 λεπτών µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η αρχική θερµοκρασία 70 0C ήταν σταθερή για δύο λεπτά,
ακολούθησε σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 150 0C µε ρυθµό 10 0C/min,
έπειτα ακολούθησε οµαλότερη αύξηση της θερµοκρασίας (5 0C/min) µέχρι τους 290 0C
και παραµονή στη θερµοκρασία αυτή για 30 λεπτά. Οι θερµοκρασίες του θαλάµου
εισαγωγής του δείγµατος, καθώς και του ανιχνευτή µάζας, παρέµεναν σταθερές στους
270 0C και 290 0C αντίστοιχα. Η εισαγωγή του δείγµατος έγινε µε manual ενέσεις µε την
τεχνική hot needle και σε κατάσταση splitless (0.7min). Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε
µε τη χρήση του Ελέγχου Συγκεκριµένων Ιόντων (Selective Ion Monitoring, SIM). ως
χαρακτηριστικό ιόν τοποθετήθηκε το µοριακό ιόν (M+) του κάθε µέλους.
Η ταυτοποίηση των ΠΑΥ βασίστηκε στο χρόνο κατακράτησης καθώς και στην
σχετική αφθονία του µοριακού ιόντος ως προς ένα δεύτερο ιόν επιβεβαίωσης
(Confirmation

ion).

Για

τον

προσδιορισµό

των

δύο

αυτών

παραµέτρων

πραγµατοποιήθηκαν µία σειρά από αναλύσεις πρότυπων διαλυµάτων. Στον πίνακα 4.1
παρουσιάζεται ο χρόνος κατακράτησης και η σχετική αφθονία των χαρακτηριστικών
ιόντων για τα σπουδαιότερα µέλη.
Ο ποσοτικός προσδιορισµός των ΠΑΥ έγινε µε τη µέθοδο του εσωτερικού
προτύπου. Οι ΠΑΥ χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες ανάλογα µε το χρόνο κατακράτησης στη
στήλη χρωµατογραφίας και ο ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε βάση το εσωτερικό
πρότυπο που εκλούεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα (Πίνακας 4.1). Έτσι, διαφοροποιήσεις
και απώλειες των ΠΑΥ που πιθανόν να συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της αναλυτικής
διαδικασίας, λαµβάνονται υπόψη και δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της µεθόδου.
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Πίνακας 4.1. Χρόνος κατακράτησης (min) και σχετικές αφθονίες των επιλεγµένων ιόντων.
Συντοµογραφία
RT
Target ion
Confirmation ion
% Σχ. αφθονία *
ΟΜΑ∆Α 1 (IS: D10-Phe)
16,07
166
165
84.4
Fl
20,05
188
189
14.6
D10-Phe
20,15
178
176
16.5
Phe
20,27
188
189
15.1
D10-An
20,35
178
176
17.1
An
22,49
192
189
27.6
C1-Phe
22,60
192
189
27.6
C1-Phe
22,99
192
189
27.6
C1-Phe
23,10
192
189
27.6
C1-Phe
ΟΜΑ∆Α 2 (IS: D10-Py)
24,69
206
202
13.5
3,6DMP
24,87
206
202
13.5
2,6DMP
24,95
206
202
13.5
2,7DMP
25,23
206
202
13.5
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
25,35
206
202
13.5
1,6/2,9DMP
25,76
202
200
17.6
Fluo
25,47
206
202
13.5
1,7DMP
25,59
206
202
13.5
2,3DMP
25,69
206
202
13.5
1,9/4,9DMP
26,26
206
202
13.5
1,8DMP
26,94
212
211
25.9
D10-Py
26,78
202
200
17.1
Py
29,04
216
C1-202
29,47
216
C1-202
29,61
216
C1-202
30,75
234
219
120.5
Ret
31,75
226
224
17.3
4H-CY
32,75
228
226
27.5
BaA
32,93
228
226
26.5
Chr/T
34,80
242
C1-Chr
ΟΜΑ∆Α 3 (IS: D12-Per)
37,77
252
250
18.8
BbF
37,84
252
250
21.1
BkF
38,22
252
250
20.1
BbjkF
38,89
252
250
22.1
BeP
39,09
252
250
17.3
BaP
39,35
264
D12-Per
39,45
252
250
22.3
Per
44,13
276
138
25.1
Anthr
44,64
276
138
24.2
IP
44,85
278
138
12.4
DBA
46,12
276
138
23.7
BghiP
56,70
300
298
16.6
Cor
* Σχετική αφθονία = (Confirmation ion/Target ion)*100

Για τον υπολογισµό των συντελεστών σχετικής απόκρισης (Relative Response
Factors, RRF), προστέθηκε γνωστή ποσότητα εσωτερικών προτύπων (IS) και
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε καθαρό PUF και GFF και εν συνεχεία
ακολουθήθηκε όλη η αναλυτική µεθοδολογία. Ο υπολογισµός του RRF για κάθε µέλος
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(x) έγινε µε βάση τη µαθηµατική σχέση (4.4) χρησιµοποιώντας την επιφάνεια του κάθε
ιόντος στο χρωµατογράφηµα:
RRFx=

Επιφάνεια (x) * Ποσότητα (IS)
Επιφάνεια (IS) * Ποσότητα (x)

(4.4)

Για τα µέλη, για τα οποία δεν ήταν διαθέσιµος o συντελεστής RRF, αυτός θεωρήθηκε
ίσος µε τη µέση τιµή των RRF, που παρουσίαζαν τα µέλη ίδιου µοριακού βάρους. Ο
ποσοτικός προσδιορισµός των ΠΑΥ στα δείγµατα έγινε µε βάση τη εξίσωση (4.4)
λύνοντάς τη ως προς την ποσότητα (x).

4.3.3.2 Ποσοτικός προσδιορισµός των Ο-ΠΑΥ
Οι συνθήκες χρωµατογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό
προσδιορισµό των Ο-ΠΑΥ, ήταν ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση
των ΠΑΥ. Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός των Ο-ΠΑΥ πραγµατοποιήθηκε
µε τη χρήση του φασµατογράφου µάζας (HP 5971A) και τη χρήση του ελέγχου
συγκεκριµένων ιόντων (Gogou et al., 1998). Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται ο χρόνος
κατακράτησης και το χαρακτηριστικό ιόν των Ο-ΠΑΥ.
Πίνακας 4.2. Χρόνος κατακράτησης (min) και χαρακτηριστικό ιόν των Ο-ΠΑΥ
OΠΑΥ

m/z

RT

9H-fluoren-9-one

180

20.5

Anthrone/Phenanthrone

194

22.1

Αnthracene-9,10 dione

208

23.8

4H-cyclopenta[def]phenanthrene-4-one

204

26.1

Anthracene-9-carboxyaldehyde

206

28.0

Phenanthrene-9-carboxyaldehyde

206

28.2

Benzo[a]fluoren-9-one

230

31.7

Benzo[c]fluoren-9-one

230

31.8

Benzo[b]fluorene-7-one

230

31.9

7H-Benzo[de]anthrancen-7-one

230

32.4

Βenzo[a]anthracene-7,12-dione

258

33.8

Benzopyrenones

254

36.2

Indenopyrenones

278

42.1

Dipenzofluorenones

280

41.2
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4.3.3.3 Ποσοτικός προσδιορισµός των Ν-ΠΑΥ
Το όργανο ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό τον Ν-ΠΑΥ
ήταν της εταιρείας Finnigan (GCQ) και αποτελούνταν από χρωµατογράφο υψηλής
ανάλυσης σε συνδυασµό µε διπλό φασµατογράφο µάζας παγίδας ιόντων (Ion Trap Mass
Spectrometer, ITMS). Η χρήση του συγκεκριµένου οργάνου ήταν απαραίτητη για την
ανάλυση των Ν-ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα λόγω της υψηλής επιλεκτικότητας και των
χαµηλών ορίων ανίχνευσης που προσφέρει (Feilberg et al., 2000).
Για το διαχωρισµό των µελών χρησιµοποιήθηκε τριχοειδής στήλη (ΗP-5ΜS µε
0.25µm πάχος στατικής φάσης, 30m x 0.25 ID) και το Ήλιο ως φέρον αέριο σε σταθερή
ταχύτητα 35 cm s-1. Το θερµοκρασιακό πρόγραµµα ήταν διάρκειας 55.8 λεπτών µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η αρχική θερµοκρασία 70 0C ήταν σταθερή για δύο λεπτά,
ακολούθησε σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 180 0C µε ρυθµό 20 0C/min
και παραµονή για 8 λεπτά. Εν συνεχεία, ακολούθησε οµαλότερος ρυθµός αύξησης της
θερµοκρασίας (5 0C/min) µέχρι τους 250 0C και παραµονή στην θερµοκρασία αυτή για 5
λεπτά. Τέλος, ακολούθησε µία αύξηση στους 290 0C (µε ρυθµό 20 0C/min) και
παραµονή για 10 λεπτά. Οι θερµοκρασίες του θαλάµου εισαγωγής του δείγµατος καθώς
και της πηγής ιόντων (ion source) παρέµεναν σταθερές στους 250 0C και 240 0C,
αντίστοιχα. Η εισαγωγή του δείγµατος έγινε µε manual ενέσεις µε την τεχνική hot
needle και σε κατάσταση splitless (0.9min).
Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός των Ν-ΠΑΥ έγινε µε τη χρήση της
διπλής χρωµατογραφίας µάζας (MS/MS) σε ηλεκτρονικό ιονισµό (ΕΙ). Οι ενώσεις καθώς
εκλούονται από τη στήλη χρωµατογραφίας, εισέρχονται στο θάλαµο ηλεκτρονικού
ιονισµού, όπου και ιονίζονται. Εν συνεχεία, τα µοριακά ιόντα των Ν-ΠΑΥ
αποµονώνονται, και θετικά ιόντα (πρόδροµα ιόντα), που παράγονται εισέρχονται
διαµέσου των φακών εστίασης στην παγίδα ιόντων όπου και διαχωρίζονται µε βάση το
µοριακό βάρος. Ακολουθεί η αποµόνωση των πρόδροµων ιόντων και η εν συνεχεία
διάσπαση τους στα θυγατρικά ιόντα. Οι βέλτιστες λειτουργικές παράµετροι λειτουργίας
του MS/MS προσδιορίστηκαν χρησιµοποιώντας πρότυπα διαλύµατα νίτρο-ΠΑΥ. Οι
βέλτιστες τιµές είναι: Θερµοκρασία πηγής ιόντων 240 0C, εύρος αποµόνωσης ιόντων 1.0
amu, χρόνος διέγερσης 15ms, χρόνος αποµόνωσης 12ms, δυναµικό διέγερσης 1.5V, 0.3
για τον παράγοντα q, 70 ev για την ενέργεια των ηλεκτρονίων.
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Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα θυγατρικά ιόντα που επιλέχτηκαν για τον
ποσοτικό προσδιορισµό, καθώς και ιόντα που επιλέχτηκαν για επιβεβαίωση.
Πίνακας 4.3. Χαρακτηριστικά πρόδροµα ιόντα, και θυγατρικά ιόντα των Ν-ΠΑΥ
Πρόδροµο

Κύριο

Ν-ΠΑΥ

Συντόµευση

2Ν-Φλουορανθένιο

2NF

247

217 (NO), 201 (NO2), 189 (CNO2)

189

3N-Φλουορανθένιο

3NF

247

217(NO), 191 (NO+C2H2)

191

1N-Πυρένιο

1NP

247

217(NO), 191 (NO+C2H2)

191

2N-Πυρένιο

2NP

247

217 (NO), 201 (NO2), 189 (CNO2)

189

Θυγατρικά ιόντα

ιόν (m/z)

ιόν*

* Επιλέχθηκε για ποσοτικό προσδιορισµό

4.3.3.3.1 Ποσοστά ανάκτησης και όρια ανίχνευσης
Για τον προσδιορισµό του ορίου ανίχνευσης και της ανάκτησης της αναλυτικής
µεθοδολογίας πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις πρότυπων δειγµάτων. Σε καθαρά PUF και
GFF έγινε εµπλουτισµός µε γνωστή ποσότητα από διάφορα µέλη ΠΑΥ, Ν-ΠΑΥ και ΟΠΑΥ και εν συνεχεία ακολούθησε η αναλυτική µεθοδολογία και πραγµατοποιήθηκε ο
ποσοτικός προσδιορισµός. Η ανάκτηση υπολογίστηκε σύµφωνα µε τη µαθηµατική
σχέση:
% ανάκτηση =

Αρχική ποσότητα − Τελική ποσότητα
* 100
Αρχική ποσότητα

Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα όρια ανίχνευσης και ανάκτησης όπως αυτά
προσδιορίσθηκαν από την ανάλυση τριών πανοµοιότυπων πρότυπων δειγµάτων.
Πίνακας 4.5. Όρια ανίχνευσης και ανάκτησης της αναλυτικής µεθοδολογίαςa
Παράµετρος
Όριο ανίχνευσης οργάνου
Ανάκτηση
Όριο ανίχνευσης στην ατµόσφαιραb

ΠΑΥ

Ν-ΠΑΥ

Ο-ΠΑΥ

70-100pg

60-80pg

200-300pg

65-95%

80-95%

55-77%

1.08 pg m-3

0.75 pg m-3

3.6 pg m-3

a

Όλες οι παράµετροι είναι οι µέσες τιµές τριών επαναλήψεων.

b

Για όγκο δείγµατος ίσο µε 1000 m3
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4.3.4 Προσδιορισµός του οργανικού και στοιχειακού άνθρακα στα θαλάσσια
ιζήµατα.
Ο ποσοτικός προσδιορισµός του οργανικού και του στοιχειακού άνθρακα
πραγµατοποιήθηκε

στο

εργαστήριο

χηµικής

ωκεανογραφίας

τους

Ινστιτούτου

Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης µε τη χρήση στοιχειακού αναλυτή CHN (Perkin Elmer
2400).
Η ανάλυση του οργανικού άνθρακα πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο που
έχει περιγραφεί από του Hedges and Stern (1984). Αρχικά τα δείγµατα ξηράθηκαν υπό
συνθήκες ψύχους και κενού (freeze drying) για 24 ώρες και ακολούθησε λειοτρίβιση των
κόκκων. Η αποµάκρυνση του ανόργανου άνθρακα πραγµατοποιήθηκε µε προσθήκη
διαλύµατος HCl 1N.
Ο στοιχειακός άνθρακας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο που πρόσφατα
έχει αναπτυχθεί από τους Gustafsson et al., (1997a, 2001a). H αναλυτική διαδικασία
είναι όµοια µε αυτή του οργανικού άνθρακα µε τη διαφορά ότι πριν την προσθήκη του
HCl το δείγµα αποτεφρώνεται στους 375 0C για 24 ώρες και σε περίσσεια οξυγόνου.

Σφάλµατα δειγµατοληψίας

53

5 Χηµική διάσπαση των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληψίας

5.1 Περίληψη
Η χηµική διάσπαση των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ)
µε το όζον κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας µελετήθηκε σε τρεις περιοχές
διαφορετικής οξειδωτικής ικανότητας. Πραγµατοποιήθηκαν παράλληλες δειγµατοληψίες
µε τη χρήση δύο ταυτόσηµων κλασικών δειγµατοληπτών υψηλού όγκου. Στον ένα από
αυτούς είχε προστεθεί απογυµνωτής οξειδωτικών πριν από το φίλτρο συλλογής των
ατµοσφαιρικών ΠΑΥ. ∆ειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον υψηλής
συγκέντρωσης όζοντος (>50ppbv) και σε ένα χαµηλής συγκέντρωσης (<30ppbv). Επίσης,
µελετήθηκε η επίδραση του χρόνου δειγµατοληψίας στη διάσπαση των ΠΑΥ.
Τα περισσότερα µέλη είναι ευαίσθητα σε χηµική µετατροπή σε περιβάλλον
υψηλής συγκέντρωσης όζοντος (>50ppbv) και για µεγάλης χρονικής διάρκειας
δειγµατοληψία (>24h). Η συγκέντρωση των πτητικών ΠΑΥ που συλλέχθηκαν µε το
σύστηµα προστασίας όζοντος ήταν µέχρι και 2.1 φορές υψηλότερη σε σχέση µε τα ΠΑΥ
που συλλέχθηκαν µε το συµβατικό δειγµατολήπτη όταν ο χρόνος δειγµατοληψίας ήταν
µεγάλος (~24h) και η συγκέντρωση όζοντος υψηλή (>50ppbv). Αντιθέτως, ο µεγάλος
χρόνος δειγµατοληψίας σε περιβάλλον χαµηλής συγκέντρωσης όζοντος δεν είχε
επιπτώσεις στη συγκέντρωση των σωµατιδιακών και των πτητικών ΠΑΥ. Τα
περισσότερο

δραστικά

µέλη

ήταν

το

πυρένιο,

το

βένζο[a]πυρένιο

και

το

κύκλο[cd]πυρένιο. Η χρήση του απογυµνωτή όζοντος δεν είχε επίπτωση στην αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή. Τα χαρακτηριστικά των ευθειών γραµµικής παλινδρόµησης του
logKp και του logp 0L δεν παρέκκλιναν ουσιαστικά µεταξύ των δύο συστηµάτων
δειγµατοληψίας.

5.2 Εισαγωγή
Η χρήση δειγµατοληπτών υψηλού όγκου (Hi-Vol) για τη συλλογή ατµοσφαιρικών
δειγµάτων έχει εκτενώς χρησιµοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και είναι η συνιστώµενη
τεχνική από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωµένων Πολιτειών
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(USEPA) για τη δειγµατοληψία των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων (SVOCs) στο
ατµοσφαιρικό περιβάλλον (USEPA, 1999). Για τη συλλογή της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης των SVOCs, ο ατµοσφαιρικός αέρας φιλτράρεται µέσω ενός
φίλτρου (υάλου (GFF), ή χαλαζία ή τεφλόν) για τη συλλογή της σωµατιδιακής φάσης και
εν συνεχεία περνά από προσροφητικό υλικό (πχ αφρός πολυουρεθάνης (PUF) ή Τenax)
για τη συλλογή της αέριας φάσης (Cautreels and Van Cauwenberghe, 1978, Yamasaki et
al., 1982, Fraser et al., 1998). Αν και έχουν αναφερθεί αρκετές αδυναµίες (Κεφ 4.2.1), οι
οποίες ενδεχοµένως µπορούν να οδηγήσουν στην εσφαλµένη εκτίµηση της σωµατιδιακής
και της αέριας συγκέντρωσης των SVOCs, η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται εκτενώς λόγω
της ευκολίας εφαρµογής της.
Ένα σηµαντικό πρόβληµα της δειγµατοληψίας αέρα µε τη χρήση δειγµατολήπτη
υψηλού όγκου είναι οι πιθανές χηµικές αντιδράσεις, των πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) µε άλλους αέριους ρυπαντές όπως το όζον, τα οξείδια αζώτου,
τα αλογόνα, το νιτρικό οξύ, το υπεροξείδιο υδρογόνων που µπορεί να λάβουν χώρα κατά
τη διάρκεια της συλλογής, (Peters and Seifert, 1980, Pitts, et al., 1980, 1986, Brorstrom
et al., 1983, Grosjean et al., 1983, Nielsen, 1984, Arey et al., 1988, Alebic-Juretic, et al.,
1990). Οι ετερογενείς χηµικές αντιδράσεις των ΠΑΥ µε το όζον θεωρούνται ως
σηµαντικός µηχανισµός αποσύνθεσής τους στη σωµατιδιακή φάση του αέρα (Grosjean et
al., 1983, Alebic-Juretic, et al., 1990). Οι Grosjean et al. (1983) παρατήρησαν υψηλά
ποσοστά αποσύνθεσης για το βένζο[a]πυρένιο και το περυλένιο κατά την τρίωρη έκθεση
τους σε 100 ppb όζοντος. Οι Pitts et al. (1986) παρατήρησαν, σε ένα σύστηµα συνεχούς
ροής υψηλής συγκέντρωσης όζοντος (200ppbv), µεγάλα ποσοστά διάσπασης (50-80%)
για επιλεγµένα µέλη πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων ύστερα από τρίωρη έκθεση.
Από εργαστηριακά πειράµατα, καθώς και από µελέτες πεδίου, έχουν δηµοσιευθεί
αντιδράσεις των ΠΑΥ µε το όζον που παράγουν νίτρο υποκατεστηµένα ΠΑΥ (Schuetzle,
1983) και όξα-ΠΑΥ (Pitts et al., 1980) κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας υψηλού
όγκου. Τα δεδοµένα αυτά είναι χαρακτηριστικά της πιθανής υποεκτίµησης των
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στην ατµόσφαιρα (Peters and Seifert, 1980,
Brostrom et al., 1983, Van Vaeck and Van Cauwenberghe, 1984), και της υποεκτίµησης
της µεταλλαξιογόνου δράσης των ατµοσφαιρικών δειγµάτων.
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Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, το είδος φίλτρων που χρησιµοποιείται για τη
συλλογή των σωµατιδίων, µπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάσπαση των ΠΑΥ από το
όζον κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας (Grosjean, 1983, Pitts et al., 1986). Οι
συγκεντρώσεις των ΠΑΥ ήταν κατά 85-90% χαµηλότερες, όταν η δειγµατοληψία είχε
πραγµατοποιηθεί µε φίλτρα υάλου σε σχέση µε την ποσότητα που µετρήθηκε, όταν
χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα τεφλόν (Grosjean, 1983).
Η πλειονότητα των παραπάνω δεδοµένων έχει εξαχθεί από πειράµατα σε
θαλάµους προσοµοίωσης, ενώ λίγα είναι τα δεδοµένα από εργασίες πεδίου. Επιπλέον,
από τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας που έχουµε στη διάθεσή µας, η πιθανότητα της
υποεκτίµησης της αέριας φάσης των ΠΑΥ δεν έχει αναφερθεί. Ο βασικός στόχος της
εργασίας αυτής ήταν να µελετηθεί η χηµική µετατροπή των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και
στην αέρια φάση κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας µε σύστηµα υψηλού όγκου.
∆ειγµατοληψίες

πραγµατοποιήθηκαν

τόσο

σε

αστική

περιοχή,

όσο

και

σε

αποµακρυσµένες περιοχές, ώστε να εξεταστεί η χηµική µετατροπή σε διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες µε διαφορετικούς τύπους σωµατιδίων.

5.3 Μεθοδολογία
5.3.1 ∆ειγµατολήπτες
Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκαν
παράλληλες δειγµατοληψίες και χρησιµοποιήθηκαν δύο δειγµατολήπτες υψηλού όγκου.
Στον ένα εκ αυτών, είχε προσαρµοστεί απογυµνωτής όζοντος πριν από το φίλτρο
συλλογής των σωµατιδίων (Εικόνα 4.2). Σε όλες τις δειγµατοληψίες η ροή του αέρα ήταν
0.5 m-3min-1, ώστε η απόδοση του απογυµνωτή να είναι η βέλτιστη δυνατή (Εικόνα 4.3).
Παράλληλες δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις περιοχές διαφορετικών
περιβαλλοντικών συνθηκών: α) Πέντε (5) παράλληλες 24-ωρες δειγµατοληψίες
πραγµατοποιήθηκαν στις 15-17 Ιουλίου και 4-5 Αυγούστου του 2000 στον
αποµακρυσµένο σταθµό της Φινοκαλιάς. Ο σταθµός αυτός χαρακτηρίζεται από υψηλές
συγκεντρώσεις όζοντος (Kouvarakis et al, 2000). β) Τρεις (3) µικρής διάρκειας (δίωρες)
δειγµατοληψίες, πραγµατοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου του 2001 στο κέντρο του
Ηρακλείου, γ) Τέσσερα 24-ωρα δείγµατα συλλέχθηκαν µεταξύ 5 και 9 Αυγούστου του
2001 στη δασική περιοχή της Hyytiälä, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Φινλανδία
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(N61′ 051′′, E24′ 017′′), 50 χλµ βορειοανατολικά από την πόλη του Tampere. Οι
δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στον σταθµό του τµήµατος Φυσικής του
πανεπιστηµίου του Ελσίνκι και χαρακτηρίζεται από χαµηλές συγκεντρώσεις όζοντος.
Η συγκέντρωση του όζοντος και οι µετεωρολογικές παράµετροι στη Hyytiälä
µετρήθηκαν

από

το

τµήµα

Φυσικής

του

Πανεπιστηµίου

του

Ελσίνκι

http://www.atm.helsinki.fi/~ppaalto/browse/OSOA/precampaign/database/).

(βλ.
Στη

Φινοκαλιά και στο Ηράκλειο η συγκέντρωση του όζοντος µετρήθηκε µε τη
χρησιµοποίηση κατάλληλης συσκευής ανάλυσης του όζοντος (Dasibi 1080 AH,
Kouvarakis et al., 2000). Οι µετεωρολογικές παράµετροι στην Φινοκαλιά µετρήθηκαν
από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χηµικών ∆ιεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.∆Ι.) του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενώ στο Ηράκλειο τα αποτελέσµατα κατεγράφησαν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας (Π.Ε.Ρ.Π.Α.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε).

5.4 Αποτελέσµατα
5.4.1 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών δειγµατοληψίας
Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν
σε κάθε περιοχή, κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Η συγκέντρωση του όζοντος
στην περιοχή της Φινοκαλιάς ακολουθεί εποχιακό πρότυπο, µε τις µέγιστες τιµές να
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Kouvarakis et al., 2000). Οι
συγκεντρώσεις του όζοντος στην Φινοκαλιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι από
τις µεγαλύτερες δηµοσιευµένες τιµές σε άλλες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης (EMEP,
1998). Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας στη Φινοκαλιά η συγκέντρωση του όζοντος
κυµάνθηκε από 55 µέχρι 63 ppbv ενώ η µέση συγκέντρωση ήταν 58.3 ppbv (Πίνακας
5.1). Η µέση ηµερήσια θερµοκρασία κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών κυµάνθηκε
µεταξύ 23.9 και 26.2 0C (µέση τιµή 25.2 0C, πίνακας 5.1). Η µέση τιµή της σχετικής
υγρασίας ήταν 67.1% (Πίνακας 5.1).
Παρόµοιες περιβαλλοντικές συνθήκες επικρατούσαν στο κέντρο του Ηρακλείου
κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Η µέση συγκέντρωση του όζοντος ήταν 56.1ppbv,
ενώ η µέση ηµερήσια θερµοκρασία και η σχετική υγρασία ήταν 26.4 0C και 63.7%
αντίστοιχα (Πίνακας 5.1). Αντιθέτως, η περιοχή της Hyytiala χαρακτηρίζεται από
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χαµηλές συγκεντρώσεις όζοντος. Η µέση ηµερήσια συγκέντρωσή του κατά τη διάρκεια
των δειγµατοληψιών κυµάνθηκε από 23 µέχρι 32ppbv, ενώ η µέση τιµή ήταν 26.9ppbv
(Πίνακας 5.1). Η µέση θερµοκρασία και η µέση σχετική υγρασία ήταν 15.5 0C και 75.5%
αντίστοιχα (Πίνακας 5.1).
Πίνακας 5.1. Επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στις τρεις περιοχές κατά τη διάρκεια των
δειγµατοληψιών
Αριθµός

∆ιάρκεια

Μέση συγκέντρωση

Μέση υγρασία

Μέση θερµοκρασία

δειγµάτων

δειγµατοληψίας (h)

O3 (ppbv)

RH (%)

T (0C)

Φινοκαλιά

5

24

58.3

67.1

25.2

Ηράκλειο

3

2

56.1

63.7

26.4

Hyytiala

4

24

26.9

75.5

15.5

∆ειγµατοληπτικές
περιοχές

5.4.2 Χηµική διάσπαση των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας
Η διάσπαση των ΠΑΥ από το όζον στο φίλτρο GFF και στην παγίδα
πολυουρεθάνης PUF, κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας υψηλού όγκου (Hi-Vol),
µελετήθηκε µε τη χρήση σε παράλληλη λειτουργία µίας συµβατικής διάταξης και ενός
δειγµατολήπτη προστατευµένου από την παρουσία του ατµοσφαιρικού όζοντος. Η
συγκέντρωση του κάθε ΠΑΥ στη σωµατιδιακή (P) και την αέρια φάση (G) που συνελέγη
µε τον συµβατικό δειγµατολήπτη, συγκρίθηκε µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των
σωµατιδιακών (PD) και πτητικών (GD) ΠΑΥ που προσδιορίστηκαν µε το δεύτερο
σύστηµα δειγµατοληψίας. Οι απώλειες των ΠΑΥ λόγω της διάσπασης από το όζον στο
GFF και στο PUF, εκφράστηκαν ως λόγοι των συγκεντρώσεων µάζας PD/P και GD/G
αντίστοιχα. Εάν οι αναλογίες PD/P και GD/G είναι ουσιαστικά υψηλότερες από 1.0 (π.χ.
>1.50), τότε προτείνεται ότι η διάσπαση των ΠΑΥ από το όζον είναι σηµαντική. Για
λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ
που ήταν 20 φορές µεγαλύτερες από το όριο ανίχνευσης της µεθόδου (Πίνακας 4.5, 0.001
ng m-3).
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Φινοκαλιάς

(υψηλή

συγκέντρωση

Ο3

και

24-ωρη

δειγµατοληψία) οι µέσες τιµές PD/P και GD/G ήταν 1.40 (±0.14) και 2.10 (±0.28)
αντίστοιχα (Εικόνα 5.1, 5.2). Οι αντίστοιχες τιµές για την περιοχή του Ηρακλείου
(υψηλή συγκέντρωση Ο3 και 2-ωρη δειγµατοληψία) ήταν 1.20 (±0.90) (Εικόνα 5.2) για
το PD/P και 1.20 (±0.20) για το GD/G (Εικόνα 5.1). Σηµαντικά χαµηλότερες τιµές
προσδιορίστηκαν για την περιοχή της Hyytiala (χαµηλή συγκέντρωση Ο3 και 24-ωρη
δειγµατοληψία). Οι µέσες τιµές που παρατηρήθηκαν ήταν 1.00 (±0.13) και 1.00 (±0.15)
για το PD/P και το GD/G, αντίστοιχα (Εικόνα 5.1, 5.2). Τα αποτελέσµατα και από τις
τρεις περιοχές δείχνουν ότι ο µεγάλος χρόνος δειγµατοληψίας σε περιβάλλον µεγάλης
συγκέντρωσης όζοντος µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον προσδιορισµό των
ΠΑΥ. Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση της Φινοκαλιάς είχε
σηµαντικά υποεκτιµηθεί (~50%) µε τη χρήση του συµβατικού δειγµατολήπτη. Το
αποτέλεσµα αυτό δεν παρατηρήθηκε στην περιοχή της Hyytiala, όπου η συγκέντρωση
του όζοντος ήταν χαµηλή (Πίνακας 5.1), ενώ ήταν λιγότερο σηµαντικό στην περιοχή του
Ηρακλείου (µέχρι 17%) όπου ο χρόνος δειγµατοληψίας ήταν µικρός (Πίνακας 5.1).
Η συνολική συγκέντρωση των σωµατιδιακών ΠΑΥ που µετρήθηκαν στην
ατµόσφαιρα της Hyytiala, δε διέφερε σηµαντικά µεταξύ των δυο δειγµατοληπτικών
συστηµάτων (Εικόνα 5.2). Εκτός όµως από τις διαφορές µεταξύ των τριών περιοχών,
σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των λόγων PD/P και GD/G στην ατµόσφαιρα
της Φινοκαλιάς. Οι PD/P τιµές (µέση τιµή 1.40) της συνολικής συγκέντρωσης των ΠΑΥ
ήταν σηµαντικά χαµηλότερες από τις αντίστοιχες GD/G (µέση τιµή 2.10). Το γεγονός
αυτό δείχνει ότι οι ετερογενείς αντιδράσεις των ΠΑΥ µε το Ο3 στο PUF είναι
αποτελεσµατικότερες απ’ ότι στο GFF. Αυτό ίσως έχει να κάνει µε την προστασία που
προσφέρει η παρουσία του στοιχειακού άνθρακα στα σωµατίδια (Alebic-Juretic et al.,
1990, Simó et al., 1997).
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Εικόνα 5.1 Μέσοι λόγοι GD/G των αέριων ΠΑΥ στις τρεις περιοχές δειγµατοληψίας.
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Μία λεπτοµερέστερη µελέτη της χηµικής διάσπασης κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληψίας για κάθε µέλος παρουσιάζεται στην εικόνα 5.1 και 5.2. Οι υψηλότερες
(>1.5) PD/P τιµές, στη Φινοκαλιά, µετρήθηκαν για το κύκλο[cd]πυρένιο (2.04), τα
διµέθυλ-φαινανθρένια (1.86), το βένζο[a]πυρένιο (1.74), το ανθρανθρένιο (1.72) και το
πυρένιο (1.67) (Εικόνα 5.2). Οι Van Vaeck and Van Cauwenberghe (1984), µετά από
έκθεση σωµατιδίων diesel στο όζον, παρατήρησαν ότι το βένζο[a]πυρένιο και το
βένζο[a]ανθρακένιο αντιδρούν γρηγορότερα σε σχέση µε το βένζο[e]πυρένιο και το
χρυσένιο αντίστοιχα. Συµπέραναν ότι, κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας υψηλού
όγκου ενδεχοµένως να υπάρχει εσφαλµένη εκτίµηση των συγκεντρώσεων των
συγκεκριµένων ΠΑΥ. Η υπόθεση αυτή φαίνεται να ενισχύεται και από τις δικές µας
παρατηρήσεις στα δείγµατα της Φινοκαλιάς. Οι λόγοι PD/P του βένζο[a]πυρενίου και
του βένζο[a]ανθρακενίου ήταν σηµαντικά µεγαλύτεροι από τους λόγους του
βένζο[e]πυρενίου και του χρυσενίου αντίστοιχα (Εικόνα 5.2). Οι µέσες τιµές του λόγου
PD/P που µετρήθηκαν στα δείγµατα του Ηρακλείου για το βένζο[a]πυρένιο (2.24), το
πυρένιο (1.81), το ανθρανθρένιο (1.78) και το κύκλο[cd]πυρένιο (1.74) επιβεβαιώνουν τη
σχετική τους δραστικότητας σε σχέση µε το βένζο[e]πυρένιο (1.19) και το χρυσένιο
(1.05) (Εικόνα 5.2). Αν και, οι χρόνοι ηµιζωής των χηµικά δραστικών ΠΑΥ έχει
εκτιµηθεί να είναι µικρότεροι από 1 ώρα (σε ατµόσφαιρα όζοντος 50 ppbv, Alebic-Juretic
et al., 1990), στις 2ωρες δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στο Ηράκλειο δεν
παρατηρήθηκαν τόσο σηµαντικές απώλειες. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η
συλλογή των ΠΑΥ στο φίλτρο είναι µια συνεχής διαδικασία και µόνο ένα µικρό ποσοστό
της συνολικής συλλεγόµενης ποσότητας είχε εκτεθεί στο Ο3 για το σύνολο του χρόνου
της δειγµατοληψίας. Στα δείγµατα που συλλέχτηκαν στη Hyytiala, δεν παρατηρήθηκαν
σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο δειγµατοληπτών (Εικόνα 5.2). Ακόµα και
για

τα

περισσότερα

δραστικά

µέλη

όπως

το

βένζο[a]πυρένιο,

πυρένιο,

βένζο[a]ανθρακένιο και το κυκλοπέντα[cd]πυρένιο οι λόγοι PD/P και GD/G ήταν
µικρότεροι από 1.40 (Εικόνα 5.1, 5.2). Οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ των τριών
περιοχών οφείλονται κυρίως στη διαφορετική οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας.
Οι Peters and Seifert (1980) παρατήρησαν ισχυρή συσχέτιση στην συγκέντρωση του Ο3
και στις απώλειες των ΠΑΥ από το φίλτρο κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.
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Εικόνα 5.2 Μέσοι λόγοι PD/P των σωµατιδιακών ΠΑΥ στις τρεις περιοχές δειγµατοληψίας.

Για τα περισσότερα µέλη οι λόγοι GD/G ήταν σηµαντικά µεγαλύτεροι από τους
αντίστοιχους PD/P (Εικόνα 5.1). Το πυρένιο (3.77), το βένζο[a]ανθρακένιο (3.05) το
κυκλοπέντα[cd]πυρένιο (2.64) και άλλα µέλη παρουσίασαν λόγους GD/G µεγαλύτερους
από 2 για όλα τα δείγµατα που συλλέχθηκαν στη Φινοκαλιά (Εικόνα 5.1). Η µεγάλη
δραστικότητα του πυρενίου στο PUF µπορεί να οφείλεται στην παρουσία υγρασίας στην
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επιφάνειά του. Παρόµοια δραστικότητα έχει παρατηρηθεί από τoυς Butkovik et al.
(1983) για την ταχύτητα οζονόλυσης επιλεγµένων µελών σε υδατικό διάλυµα. Οι µικροί
σχετικά GD/G λόγοι (κυρίως ήταν <1.50, Εικόνα 5.1) που µετρήθηκαν στο Ηράκλειο και
στη Hyytiala, οφείλονται στο µικρότερο χρόνο δειγµατοληψίας και τις χαµηλές
συγκεντρώσεις όζοντος αντίστοιχα (Πίνακας 5.1).

5.4.3 Σχετική δραστικότητα των ΠΑΥ σε ηλεκτρονιόφιλες αντιδράσεις
Χρησιµοποιώντας τις αναλογίες PD/P και GD/G από τα δείγµατα που
συλλέχθηκαν στη Φινοκαλιά υπολογίστηκε η σχετική δραστικότητα (RR) των ΠΑΥ
θεωρώντας ότι το περισσότερο δραστικό µέλος έχει RR ίση µε 1. Οι σχετικές
δραστικότητες που προσδιορίστηκαν ήταν σε καλή συµφωνία µε την ταξινόµηση που
είχε προτείνει ο Nielsen (1984) (Πίνακας 5.2).
Πίνακας 5.2. Σχετικές δραστικότητες των ΠΑΥ στην ετερογενή αντίδραση µε το
όζον στο GFF και στο PUF κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας υψηλού όγκου
Σχετική δραστικότητα
Ένωση

GFF

PUF

Σειρά δραστικότητας *

Κύκλο[cd]πυρένιο

1.00

0.70

II

∆ιµέθυλ-φαιναθρένιο

0.91

0.58

Βένζο[a]πυρένιο

0.86

Μ.∆.

Ανθρανθρένιο

0.84

Μ.∆.

II

Πυρένιο

0.82

1.00

III

II

Μέθυλ-πυρένιο

0.80

0.42

Βένζο[a]ανθρακένιο

0.77

0.81

Μέθυλ-φαιναθρένιο

0.72

0.53

Φλουορένιο

0.68

0.59

V

Βένζο[ghi]περυλένιο

0.66

Μ.∆.

III

Ίνδενο[1,2,3-cd]πυρένιο

0.60

0.49

V

Χρυσένιο/Τριφαινυλένιο

0.60

0.49

IV

Φαινανθρένιο

0.59

0.40

V

Κορωνένιο

0.57

Μ.∆.

IV

Βένζο [k]φλουορανθένιο

0.54

0.21

V

Βένζο [e]pyrene

0.53

Μ.∆.

IV

Βένζο [b]φλουορανθένιο

0.52

Μ.∆.

V

Φλουορανθένιο

Μ.∆.

0.76

Μ.∆.
Ανθρακένιο
* Nielsen (1984), M.∆.: Μή ∆ιαθέσιµο

0.66

III

II
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Οι δραστικότεροι ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση ήταν το κύκλο[cd]πυρένιο
(RR=1.00), τα διµέθυλφαινανθρένια (0.91) το βένζο[a]πυρένιο (0.86), το ανθρανθρένιο
(0.84)

και

το

πυρένιο

(0.82)

(Πίνακας

5.2).

Το

πυρένιο

(RR=1.00),

το

βένζο[a]ανθρακένιο (0.81) και το κύκλο[cd]πυρένιο (0.70) ήταν οι περισσότερο
δραστικοί ΠΑΥ στο PUF (Πίνακας 5.2). Οι Fraser et al. (1998) παρατήρησαν επίσης ότι
τα άλκυλο υποκατεστηµένα ΠΑΥ είναι τα περισσότερο δραστικά στην ετερογενή
αντίδραση µε το Ο3. Όµοια ταξινόµηση στην ετερογενή διάσπαση των ΠΑΥ από το όζον
έχει αναφερθεί και σε σωµατίδια πυριτίου (Alebic-Juretic et al., 1990) και σε σωµατίδια
diesel (Van Vaeck and Van Cauwenberghe, 1984).

5.4.4 Επιπτώσεις στην αέρια σωµατιδιακή κατανοµή
Οι χηµικές αντιδράσεις των ΠΑΥ µε τα οξειδωτικά συστατικά της ατµόσφαιρας
κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας υψηλού όγκου έχουν αναφερθεί ως πιθανή πηγή
σφαλµάτων στον υπολογισµό της αέριας σωµατιδιακής κατανοµής (Pankow και
Bidleman, 1992). Στη συγκεκριµένη εργασία έγινε για πρώτη φορά η µελέτη των
επιπτώσεων των ετερογενών αντιδράσεων των ΠΑΥ µε το όζον στην αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή.
Οι κλίσεις (mr) καθώς και οι τεταγµένες επί τις αρχής (br) των ευθειών γραµµικής
παλινδρόµησης του log Kp ως προς το log p 0L (κεφ 2.1.2), δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ
των δύο συστηµάτων δειγµατοληψίας στις περιοχές µελέτης (Πίνακας 5.3).
Στη Hyytiälä και στο Ηράκλειο λόγω της χαµηλής συγκέντρωσης του όζοντος και
του µικρού χρόνου δειγµατοληψίας αντίστοιχα (Πίνακας 5.1), δεν παρατηρήθηκαν
σηµαντικές διαφορές στις συγκεντρώσεις των ΠΑΥ που µετρήθηκαν µε τους δύο
δειγµατολήπτες και, συνεπώς, η αέρια σωµατιδιακή κατανοµή των ΠΑΥ δεν αναµενόταν
να παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση (Πίνακας 5.3). Ακόµα και στη Φινοκαλιά,
όπου παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές, η κατανοµή των ΠΑΥ µεταξύ της αέριας και
της σωµατιδιακής φάσης δεν παρουσίασε σηµαντικές αποκλίσεις (Πίνακας 5.3). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι οι απώλειες των ΠΑΥ στο GFF και στο PUF ήταν συγκρίσιµες
και, συνεπώς, ο συντελεστής κατανοµής Kp (Κεφ 2.1.2) για την κάθε ένωση ξεχωριστά
δεν επηρεάστηκε σηµαντικά.
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Πίνακας 5.3. Σύγκριση των mr, br και R2, της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης
O

logKp = mr logP L + br (Κεφ 2.1.2) στις τρεις περιοχές µελέτης.

Ηράκλειο
Χωρίς απογυµνωτή Ο3
Με απογυµνωτή Ο3

mr
(-0.84 to -0.89)
(-0.88 to -0.90)

br
(-6.77 to -7.08)
(-7.00 to -7.29)

R2
(0.95 to 0.98)
(0.95 to 0.99)

Φινοκαλιά
Χωρίς απογυµνωτή Ο3
Με απογυµνωτή Ο3

(-0.47 to -0.83)
(-0.50 to 0.79)

(-4.44 to -6.05)
(-4.85 to -6.06)

(0.74 to 0.84)
(0.74 to 0.88)

Hyytiälä
Χωρίς απογυµνωτή Ο3
Με απογυµνωτή Ο3

(-0.41 to -0.59)
(-0.43 to -0.55)

(-4.35 to -4.90)
(-4.44 to -5.23)

(0.65 to 0.92)
(0.68 to 0.92)
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6 Παρουσία των ΠΑΥ στη ατµόσφαιρα του Ηρακλείου

6.1 Περίληψη
Η ατµοσφαιρική παρουσία των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων
(ΠΑΥ) στην αστική περιοχή του Ηρακλείου µελετήθηκε από το Νοέµβριο του 2000
µέχρι και το Φεβρουάριο του 2002. 16 δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε µηνιαία
βάση και η συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση
προσδιορίστηκε. Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ κυµάνθηκε από 44.3 ng m-3, έως
129.2 ng m-3 µε µέση συγκέντρωση 79.3 ng m-3. Τα αφθονότερα µέλη ήταν το
φαινανθρένιο (20 ± 7 ng m-3), το φλουορανθένιο (6.5 ± 1.7 ng m-3), το πυρένιο (6.6 ± 2.4
ng m-3), και το χρυσένιο (3.1 ± 1.5 ng m-3). Η κατανοµή τους µεταξύ της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης ήταν σε καλή συµφωνία µε την τάση ατµών.

6.2 Εισαγωγή
Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες είναι από τις πρώτες οργανικές ενώσεις
που έχουν ταυτοποιηθεί για την καρκινογόνο και µεταλλαξιογόνο δράση τους (Κεφ 1.4).
Η µελέτη της παρουσίας τους και του γίγνεσθαί τους στην ατµόσφαιρα των αστικών
περιοχών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, οι ΠΑΥ παράγονται
και απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι
συγκεντρώσεις τους στις αστικές περιοχές παρουσιάζουν µέγιστο. ∆εύτερον, το ποσοστό
των ανθρώπων που εκτίθενται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ, είναι ιδιαίτερα
µεγάλο.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της εποχιακής διακύµανσης των
ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας του Ηρακλείου. Επίσης,
µελετήθηκε η κατανοµή µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης, ενώ οι πηγές
των ΠΑΥ προσδιορίστηκαν µε τη χρήση µοριακών διαγνωστικών κριτηρίων.

6.3 Μεθοδολογία
∆εκαέξι (16) δείγµατα αέρα συλλέχθηκαν στην αστική περιοχή του Ηρακλείου
από το Νοέµβριο του 2000 µέχρι και το Φεβρουάριο του 2002. Οι δειγµατοληψίες έγιναν
µε δειγµατολήπτη υψηλού όγκου, στον οποίο είχε προσαρµοστεί ο απογυµνωτής όζοντος
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(Κεφ 4.2.1). Όλες οι δειγµατοληψίες ήταν διάρκειας 24 ωρών και η µέρα δειγµατοληψίας
ήταν η Παρασκευή. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στην οροφή του κτηρίου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ηρακλείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και σε
ύψος 20 µέτρων από την επιφάνεια του δρόµου. Τα µετεωρολογικά στοιχεία
συλλέχθηκαν από τη µετεωρολογική υπηρεσία του αεροδροµίου «Νίκος Καζαντζάκης»
στο Ηράκλειο.

6.4 Αποτελέσµατα
6.4.1 Συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον
Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ (Σ37 ΠΑΥ) στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου
κυµάνθηκε από 44.3 έως 129.2 ng m-3 ενώ η µέση συγκέντρωση ήταν 79.3 ng m-3. Η
µέση συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση ήταν 61.9 ng m-3, ενώ η
συνολική συγκέντρωση (17.4 ng m-3) στη σωµατιδιακή φάση ήταν σηµαντικά
χαµηλότερη (Πίνακας 6.1). Τα αφθονότερα µέλη ήταν το Phe (20±7 ng m-3), το Fl
(6.5±1.7 ng m-3), και το Py (6.6±2.4 ng m-3). Τα µέλη µε µεγαλύτερο µοριακό βάρος
(ΜΒ>252) παρουσίαζαν σταθερά µικρότερες συγκεντρώσεις. Για παράδειγµα, η
συγκέντρωση του BeP, του BaP, και του IP κυµαινόταν µεταξύ 0.426 και 3.690, 0.139
και 3.471, και 0.235 και 9.490 ng m-3 αντίστοιχα.
Πίνακας 6.1. Μέσες (εύρος) συγκεντρώσεις (ng m-3) των ΠΑΥ στην αέρια και στη σωµατιδιακή
φάση του Ηρακλείου
Μέλος
Αέρια
Σωµατιδιακή
Συνολική
5.178 (1.947-14.300)
0.021 (0.007-0.050)
5.199 (1.958-14.311)
Fl
19.792 (7.839-31.721)
0.172 (0.033-0.388)
19.964 (7.935-31.827)
Phe
3.296 (0.561-6.230)
0.036 (0.004-0.106)
3.333 (0.574-6.306)
An
3.732 (1.371-10.220)
0.038 (0.010-0.107)
3.77 (1.401-10.267)
Me-Phe
3.131 (1.700-4.550)
0.050 (0.015-0.110)
3.182 (1.744-4.660)
Me-Phe
3.746 (0.928-8.850)
0.035 (0.007-0.126)
3.781 (0.948-8.890)
Me-Phe
2.876 (1.073-7.600)
0.032 (0.007-0.069)
2.908 (1.094-7.660)
Me-Phe
0.581 (0.317-1.400)
0.023 (0.004-0.088)
0.603 (0.324-1.488)
3,6DMP
0.757 (0.305-1.530)
0.021 (0.005-0.059)
0.778 (0.312-1.566)
2,6DMP
0.309 (0.165-0.772)
0.013 (0.003-0.036)
0.322 (0.170-0.781)
2,7DMP
1.197 (0.625-2.562)
0.041 (0.010-0.099)
1.237 (0.646-2.591)
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
0.675 (0.367-1.509)
0.029 (0.006-0.064)
0.704 (0.384-1.527)
1,6/2,9DMP
6.034 (2.829-9.300)
0.467 (0.137-1.032)
6.501 (3.013-10.132)
Fluo
0.537 (0.194-1.366)
0.025 (0.004-0.064)
0.562 (0.202-1.380)
1,7DMP
0.290 (0.141-0.603)
0.011 (0.002-0.032)
0.301 (0.146-0.612)
2,3DMP
0.211 (0.090-0.399)
0.009 (0.001-0.023)
0.220 (0.098-0.404)
1,9/4,9DMP
0.134 (0.075-0.232)
0.010 (0.001-0.023)
0.144 (0.082-0.236)
1,8DMP
6.250 (1.364-10.02)
0.314 (0.067-0.782)
6.565 (1.558-10.292)
Py
0.254 (0.103-0.540)
0.028 (0.008-0.087)
0.283 (0.134-0.576)
Me-202
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Πίνακας 6.1 (συνέχεια) Μέσες (εύρος) συγκεντρώσεις (ng m-3) των ΠΑΥ στην αέρια και στη
σωµατιδιακή φάση του Ηρακλείου
Μέλος
Αέρια
Σωµατιδιακή
Συνολική
0.295 (0.130-0.620)
0.027 (0.009-0.089)
0.322 (0.162-0.642)
Me-202
0.206 (0.101-0.347)
0.028 (0.007-0.078)
0.234 (0.128-0.361)
Me-202
0.214 (0.045-0.683)
0.016 (0.005-0.051)
0.230 (0.054-0.690)
Ret
1.313 (0.420-2.750)
0.614 (0.148-2.233)
1.926 (0.567-3.691)
4H-CY
0.495 (0.158-0.907)
0.627 (0.131-2.178)
1.123 (0.420-2.440)
BaA
1.450 (0.465-2.168)
1.654 (0.416-6.152)
3.104 (0.900-7.282)
Chr/T
0.061 (0.013-0.144)
0.131 (0.031-0.409)
0.192 (0.065-0.426)
Me-Chr
0.134 (0.039-0.353)
1.340 (0.320-3.190)
1.475 (0.477-3.233)
BbF
0.090 (0.030-0.231)
1.721 (0.235-4.186)
1.811 (0.313-4.218)
BkF
0.018 (0.002-0.072)
0.296 (0.026-0.820)
0.313 (0.030-0.863)
BbjkF
0.136 (0.023-0.460)
1.553 (0.345-3.230)
1.689 (0.426-3.690)
BeP
0.096 (0.014-0.401)
1.065 (0.108-3.070)
1.161 (0.139-3.471)
BaP
0.203 (0.023-0.709)
0.221 (0.023-0.775)
0.023 (<0.001*-0.066)
Per
0.021 (<0.001-0.079)
0.772 (0.097-3.193)
0.792 (0.109-3.272)
Anthr
0.064 (<0.001-0.280)
2.398 (0.229-9.210)
2.463 (0.235-9.490)
IP
<0.001
0.123 (0.009-0.511)
0.123 (0.009-0.511)
DBA
0.123 (0.008-0.554)
3.267 (0.372-13.125)
3.390 (0.388-13.679)
BghiP
<0.001
0.213 (0.006-0.706)
0.213 (0.006-0.706)
Cor
61.875 (31.279-84.733)
17.421 (3.156-44.929)
79.296 (44.286-129.161)
ΣΠΑΥ
*
όριο ανίχνευσης µεθόδου

Η σύγκριση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ, που προσδιορίστηκαν στην αστική
περιοχή του Ηρακλείου, µε άλλες εργασίες είναι σχετικά δύσκολη λόγω των
διαφορετικών µεθοδολογιών δειγµατοληψίας (Κεφ 4.2.1) και των διαφορετικών τεχνικών
ανάλυσης.
Οι περισσότερες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου, εστιάστηκαν στη µελέτη µόνο της σωµατιδιακής φάσης των
ΠΑΥ (Βύρας, 1989, Γώγου, 1998). Οι µελέτες αυτές έδωσαν αρκετές πληροφορίες για
τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες µε πέντε και έξι δακτυλίους, αλλά όχι για τους
ΠΑΥ µικρότερου µοριακού βάρους. Αν και οι ελαφριοί ΠΑΥ έχουν ασθενέστερη
βιολογική δράση (Κεφ 1.4), είναι οι περισσότερο άφθονοι στην ατµόσφαιρα και
αντιδρούν µε άλλους ρυπαντές σχηµατίζοντας ιδιαίτερα τοξικά προϊόντα (Finlayson-Pitts
and Pitts, 2000).
Επίσης, η σύγκριση της παρουσίας των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου
µε προγενέστερες εργασίες σε άλλες αστικές περιοχές του κόσµου δεν είναι ιδιαίτερη
χρήσιµη, καθώς η ποιότητα των ορυκτών καυσίµων και η τεχνολογία των µηχανών
εσωτερικής καύσης έχει βελτιωθεί σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Για το σκοπό αυτό
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η σύγκριση µε αποτελέσµατα προγενέστερων εργασιών πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτική.
Είναι γνωστό ότι η ατµόσφαιρα αστικών περιοχών παρουσιάζει σηµαντική
ανοµοιογένεια µε αποτέλεσµα το σηµείο δειγµατοληψίας να επηρεάζει σηµαντικά τις
µετρούµενες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ (Grimmer et al., 1981). Στην αστική περιοχή του
Santiago της Χιλής παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις των
σωµατιδιακών ΠΑΥ µεταξύ δύο σηµείων δειγµατοληψίας τα οποία βρίσκονταν στο
κέντρο και σε προάστιο της πόλης. Συγκεκριµένα, οι συνολικές συγκεντρώσεις των ΠΑΥ
στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας στο κέντρο της πόλης (περιοχή Huerfanos) ήταν 223.3
(±168.4) και 128.8 (±134.6) ng m-3 τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 1998 (Tsapakis
et al., 2002a). Αντίθετα, το χρονικό διάστηµα από 9 Ιουνίου µέχρι 10 Αυγούστου του
1997 η συγκέντρωση των συνολικών σωµατιδιακών ΠΑΥ σε προάστιο της πόλης (Las
Condes-Vitacura) ήταν σηµαντικά χαµηλότερη και κυµάνθηκε από 0.69 έως 20.2 ng m-3
(Kavouras et al., 1999a). Ακόµα, µεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν σε
κεντρικό σηµείο του Santiago (Plaza Gotuzzo), για το χρονικό διάστηµα 6/11/1991 έως
7/12/1991 η µέση συνολική σωµατιδιακή συγκέντρωση των ΠΑΥ ήταν 1020 ng m-3
(Didyk et al., 2000).
Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις επιλεγµένων µελών στο
Ηράκλειο και σε άλλες αστικές περιοχές του κόσµου.
Οι συγκεντρώσεις των 8 ΠΑΥ στο Ηράκλειο ήταν µεγαλύτερες από τις
συγκεντρώσεις που µετρήθηκαν στην περιοχή της Αθήνας (Mandalakis et al., 2002).
Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σηµείο δειγµατοληψίας ήταν σε µεγάλη
απόσταση από σηµαντικές οδικές αρτηρίες και άλλες σηµειακές πηγές ΠΑΥ. Οι Park et
al. (2001) µέτρησαν παρόµοιες συγκεντρώσεις στη Seoul το 1999. Σηµαντικά
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν στο Chicago το Φεβρουάριο του 1988
(Πίνακας 6.2).
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Πίνακας 6.2. Συνολική (αέρια και σωµατιδιακή) συγκέντρωση (ng m-3) επιλεγµένων ΠΑΥ σε
διάφορες αστικές περιοχές.
Fl

Phe

Fluo

Py

Chr/T

BaP

IP

Αναφορά

Ηράκλειο, Ελλάδα
(2000-2002)

5.2

20.0

6.5

1.9

3.1

1.2

2.5

Παρούσα διατριβή

Αθήνα, Ελλάδα
(2000)

1.4

6.5

3.0

2.1

1.0

0.2

0.5

Mandalakis et al., 2002

Seoul, Korea (1999)

6.46

16.46

8.10

12.56

3.62

2.55

3.59

Park et al., 2002

Hong Kong (1999)

17.53

34.79

8.14

7.53

1.38

0.49

0.66

Lee et al., 2001

Chicago, US, (1988)

92.0

159.0

56.0

36.0

19.0

14.0

13.0

Cotham & Bidleman, 1995

Birmingham, U,
(1992)

13.7

24.1

12.4

38.0

6.5

0.8

2.0

Harrison et al., 1996

London, UK (1987)

-

5.12

3.46

3.79

1.62

1.63

1.57

Baek et al., 1991a

29.8

50.3

9.85

7.3

0.78

0.14

0.29

Fraser et al., 1998

Los Angeles Basin
(1993)

6.4.2 Εποχιακή διακύµανση
Η εποχιακή διακύµανση της σωµατιδιακής και της αέριας φάσης των ΠΑΥ στα
αερολύµατα του Ηρακλείου παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1. Η συνολική συγκέντρωση
των ΠΑΥ στη αέρια φάση κυµάνθηκε από 31.4 έως 84.7 ng m-3 χωρίς να παρουσιάσει
σηµαντική εποχιακή διακύµανση (Εικόνα 6.1). Αντίθετα, παρατηρήθηκε µε την αύξηση
της θερµοκρασίας σηµαντική µείωση στην συγκέντρωση των ΠΑΥ που βρίσκονται στη
σωµατιδιακή φάση (Εικόνα 6.1). Η συγκέντρωση κυµάνθηκε από 11.4 έως 44.9 ng m-3,
µε µέση συγκέντρωση 25.19 ng m-3, όταν η µέση ηµερήσια θερµοκρασία περιβάλλοντος
ήταν µεταξύ 8.9 και 15.2 0C, εµώ σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες (16.0-26.5 0C) η
συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στα σωµατίδια κυµάνθηκε από 3.2 έως 13.2 ng m-3, µε
µέση συγκέντρωση 7.6 ng m-3 (Εικόνα 6.1). Παρόµοια διακύµανση των σωµατιδιακών
ΠΑΥ έχει παρατηρηθεί και από άλλες εργασίες (Grosjean, 1983, Catoggio et al., 1989,
Freeman and Cattell, 1990, Pistikopoulos et al., 1990, Guo et al., 2003) και το πρότυπο
αυτό είχε αποδοθεί στις αυξηµένες εκποµπές τους κατά τους χειµερινούς µήνες. Πρέπει
να αναφερθεί ότι στις προαναφερθείσες εργασίες µόνο η σωµατιδιακή φάση των ΠΑΥ
είχε µετρηθεί.

ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου

70
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Εικόνα 6.1. Εποχιακή διακύµανση της σωµατιδιακής και της αέριας φάσης των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
του Ηρακλείου.

Η ταυτόχρονη µέτρηση των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και την αέρια φάση είναι
ιδιαίτερη χρήσιµη για την παρακολούθηση της εποχιακής µεταβολής της συγκέντρωσης
των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα. Για παράδειγµα, ο Kadowaki (1994) έδειξε ότι οι διαφορές
µεταξύ χειµώνα και καλοκαιριού στις συγκεντρώσεις των C21 - C28 κ- ακλανίων στα
σωµατίδια, που συλλέχθηκαν στην περιοχή της Nagoya, της Ιαπωνίας, δεν οφείλονταν σε
µεταβολές των εκποµπών αλλά σε διαφορές στην αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή λόγω
της διαφοράς στη θερµοκρασία.
Σηµαντική συσχέτιση (R2=0.49, p<0.005) παρατηρήθηκε µεταξύ του συντελεστή
κατανοµής Κp των συνολικών ΠΑΥ µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης και
της θερµοκρασίας περιβάλλοντος (Εικόνα 6.2). Παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του
συντελεστή κατανοµής µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Ο λογάριθµος του συντελεστή
Κp ήταν -2.23 και -2.90 όταν η θερµοκρασία ήταν 8.9 και 26.5 (0C) αντίστοιχα (Εικόνα
6.2). Εξ ορισµού, όσο µικρότερος είναι ο συντελεστής κατανοµής τόσο µικρότερη είναι η
τάση της ένωσης να προσκολλάται στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας (Κεφ 2.1). Οι
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των συνολικών ΠΑΥ που προσδιορίστηκαν στην
ατµόσφαιρα του Ηρακλείου κατά του χειµερινούς µήνες οφείλονται σε ένα µεγάλο
βαθµό στη µετατόπιση της αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής τους λόγω της εποχιακής
διακύµανσης της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.
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Εικόνα 6.2 ∆ιάγραµµα γραµµικής παλινδρόµης του λογαρίθµου του συντελεστή αέριας
σωµατιδιακής κατανοµής των συνολικών ΠΑΥ (Σ37ΠΑΥ) και της µέσης θερµοκρασίας
περιβάλλοντος.

6.4.3 Προέλευση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου
Το προφίλ των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ µεταβάλλεται ανάλογα µε τις πηγές
εκποµπής (Sicre et al., 1987, Rogge et al., 1993a-d, Benner et al., 1995, Wang et al.,
1999). Αρκετοί διαγνωστικοί λόγοι συγκεντρώσεων των ΠΑΥ έχουν χρησιµοποιηθεί για
τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισµό των πηγών στα περιβαλλοντικά δείγµατα
(Gogou et al., 2000, Kavouras et al., 2001, Tsapakis et al., 2003), οι οποίοι όµως λόγοι θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή καθώς χηµικές και φυσικές διεργασίες µπορούν
να µεταβάλλουν το προφίλ των ΠΑΥ. ∆ιαφορές στη χηµική δραστικότητα, την
πτητικότητα, τη διαλυτότητα και γενικά στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες των µελών
µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένες εκτιµήσεις. Για το σκοπό αυτό, στη συγκεκριµένη
µελέτη, οι διαγνωστικοί λόγοι που υπολογίστηκαν, ήταν µεταξύ µελών µε παρεµφερείς
φυσικοχηµικές ιδιότητες.

6.4.3.1 Μοριακοί διαγνωστικοί λόγοι
Η πυρογενής προέλευση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου
υποδεικνύεται από µία σειρά διαγνωστικών λόγων (Πίνακας 6.3). Η υπεροχή των µη
αλκυλιωµένων

µελών

σε

σχέση

µε

άλκυλο

υποκατεστηµένα

ισοµερή

είναι

χαρακτηριστική της πυρολυτικής προέλευσης των ΠΑΥ. Ο λόγος των συγκεντρώσεων
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των µέθυλ-φαιναθρενίων προς το φαινανθρένιο (ΜPhe/Phe) κυµάνθηκε από 0.48 έως
1.34 και από 0.33 έως 1.84 στη σωµατιδιακή και τη συνολική φάση. Για τα µέλη µε
µοριακό βάρος 178, ο λόγος των συγκεντρώσεων του ανθρακενίου προς το άθροισµα του
ανθρακενίου και του φαινανθρενίου έχει χρησιµοποιηθεί για το διαχωρισµό των
πυρολυτικών και των πετρογενών πηγών (Κεφ 1.6). Ο λόγος An/178 κυµάνθηκε από
0.09 έως 0.24 στη σωµατιδιακή φάση και από 0.07 έως 0.27 στη συνολική φάση,
ενδεικτικό της σηµαντικής συνεισφοράς των πηγών καύσης (Yunker et al., 2002). Οι
µέσοι λόγοι Fl/[Fl + Py] ήταν 0.58 για τη σωµατιδιακή και 0.51 (Πίνακας 6.3) για την
ολική φάση υποδεικνύουν τη συνεισφορά της καύσης ορυκτών καυσίµων (Κεφ 1.6).
Επίσης, η σηµαντική συνεισφορά των πυρογενών πηγών υποδεικνύεται και από άλλους
διαγνωστικούς λόγους (Πίνακας 6.3). Για παράδειγµα, ο λόγος IP/[IP + BgP] κυµάνθηκε
από 0.31 έως 0.49 στη συνολική φάση και είναι ενδεικτικός της καύσης υγρών καυσίµων
(Κεφ 1.6).
Πίνακας 6.3. ∆ιαγνωστικοί λόγοι των ΠΑΥ που βρίσκονται στην σωµατιδιακή φάση, στη αέρια
φάση και συνολικά στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου
∆ιαγνωστικός λόγος a

Σωµατιδιακή

Συνολική

MPhe/Phe

0.94 (0.48-1.34)

0.77 (0.33-1.84)

An/178

0.16 (0.09-0.24)

0.14 (0.07-0.27)

Fl/[Fl+Py]

0.58 (0.37-0.86)

0.51 (0.41-0.81)

IP/[IP+BgP]

0.42 (0.30-0.49)

0.41 (0.31-0.49)

BaA/228

0.28 (0.21-0.36)

0.27 (0.18-0.36)

1,7DMP/(2,6 + 1,7)DMP

0.53 (0.46-0.62)

0.42 (0.23-0.57)

a

βλ. κεφάλαιο 1.5.4

6.4.4 Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA)
Η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) είναι ένα συµπληρωµατικό εργαλείο
στους µοριακούς διαγνωστικούς λόγους και τα τελευταία χρόνια έχει χρησιµοποιηθεί
ευρέως στην περιβαλλοντική έρευνα (Westerholm and Li, 1994, Kavouras et al., 2001,
Park et al., 2002). Το προφίλ των ΠΑΥ στα περιβαλλοντικά δείγµατα καθορίζεται σε
µεγάλο βαθµό από τη σύνθεση των πηγών, καθώς και από τις φυσικοχηµικές διεργασίες
στις οποίες υπόκεινται κατά τη µεταφορά τους από το σηµείο εκποµπής.
Χρησιµοποιώντας πολυδιάστατες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης είναι δυνατόν να
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κατανοηθεί η σύνθεση των πηγών, καθώς και η εποχιακή διακύµανση της συνεισφοράς
τους.
Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της µήτρας
δεδοµένων (16x37) αποτελούµενης από τα 16 δείγµατα και τους 37 πολυαρωµατικούς
υδρογονάνθρακες που αναλύθηκαν. Η συγκέντρωση των ΠΑΥ στο κάθε δείγµα
κανονικοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τον συντελεστή Ζ, ώστε η µέση τιµή να είναι 0 και
η σταθερή απόκλιση 1. Ο συντελεστής Ζ υπολογίστηκε σύµφωνα µε την εξίσωση 6.1.
Ζij=

C ij − C i
( STDEV ) i

6.1

Όπου i είναι το κάθε µέλος και j είναι ο αριθµός του δείγµατος. Ο συντελεστής Zij είναι
η κανονικοποιηµένη τιµή του µέλους i στο δείγµα j. Cij είναι η συγκέντρωση της ένωσης
i στο δείγµα j, C i είναι η µέση συγκέντρωση της ένωσης i και (STDEV)i είναι η σταθερή
απόκλιση της ένωσης i.
Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA) έδειξε ότι το 61.7% της συνολικής
µεταβλητότητας των δειγµάτων µπορεί να περιγραφεί σε δύο άξονες. Ο Factor 1
περιγράφει το 42.3% της συνολικής µεταβλητότητας, ενώ ο Factor 2 περιγράφει το
19.4%. Στην Εικόνα 6.3 παρουσιάζεται το διάγραµµα διευθέτησης των δειγµάτων µε τη
µέθοδο PCA. ∆ιακρίνονται τρεις βασικές οµάδες δειγµάτων οι οποίες συµπίπτουν πολύ
καλά µε τη χρονική περίοδο δειγµατοληψίας. Συγκεκριµένα, στην Εικόνα 6.3 βλέπουµε
στο αριστερό άκρο του Factor 1 να οµαδοποιούνται τα δείγµατα, τα οποία έχουν
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Τα δείγµατα τα οποία
έχουν συλλεχθεί κατά τους µήνες του φθινοπώρου βλέπουµε να οµαδοποιούνται στην
κορυφή του Factor 2, ενώ αντίθετα τα δείγµατα που είχαν συλλεγθεί κατά τους
χειµερινούς µήνες βλέπουµε να οµαδοποιούνται στην αριστερή κάτω µέρος του
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σχεδιαγράµµατος.
1.0
13/09/01

Φθινόπωρο
Φθινόπωρο
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0.6
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0.8

1.2

Factor 1

Εικόνα 6.3. ∆ιάγραµµα διευθέτησης των δειγµάτων µε τη µέθοδο PCA.

Αν και δεν παρατηρήθηκε σηµαντική εποχιακή διαφοροποίηση των δειγµάτων µε
βάση τη συνολική συγκέντρωση των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στην
ατµόσφαιρα του Ηρακλείου, φαίνεται µία ξεκάθαρη εποχιακή διακύµανση στη κατανοµή
συγκεντρώσεων των µελών των ΠΑΥ στα δείγµατα. Ο συντελεστής, συσχέτισης R
µεταξύ της θερµοκρασίας και του Factor 1 ήταν 0.63 (p<0.001) και µεταξύ της
θερµοκρασίας και του Factor 2 ήταν 0.61 (p<0.001). Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος
εξηγεί σε ένα µεγάλο ποσοστό τη µεταβλητότητα που παρατηρήθηκε στο πρότυπο των
συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου.
Η διαφορετική κατανοµή των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ που παρατηρήθηκε στα
δείγµατα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του χειµώνα και του καλοκαιριού, µπορεί να
οφείλεται είτε στις διαφορετικές πηγές είτε στις διαφορετικές φωτοχηµικές αντιδράσεις
που λαµβάνουν χώρα κατά τις εποχές του έτους. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού οι φωτοχηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα είναι σηµαντικότερες σε
σχέση µε το χειµώνα (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Επίσης, το διαφορετικό προφίλ
των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ οφείλεται και στη διαφορετική σύνθεση των πηγών. Το
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χειµώνα εκτός από τις κινητές πηγές (τροχοφόρα κτλ) και οι σταθερές πηγές (πχ οικιακή
θέρµανση) φαίνεται να εκλύουν στην ατµόσφαιρα σηµαντικές ποσότητες ΠΑΥ.

6.4.5 Αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή
Για την κατανόηση της κατανοµής των ΠΑΥ µεταξύ της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης, ο συντελεστής κατανοµής Κp για κάθε ένωση υπολογίστηκε
σύµφωνα µε την εξίσωση (Εξ 2.1). Εξ ορισµού, όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής
Κp, τόσο µεγαλύτερη είναι η τάση της ένωσης να κατανέµεται στα σωµατίδια (εξ. 2.3).
Σε µέσες τιµές ο logKp κυµάνθηκε από -4.18 για το φλουορένιο µέχρι -0.69 για το
ινδενοπυρένιο. Ο συντελεστής κατανοµής του συνόλου των ΠΑΥ µετρήθηκε ίσος µε 2.40. Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση (R2=0.93, p<0.001) µεταξύ του logKp και του
µοριακού βάρους (Εικόνα 6.4). Οι ΠΑΥ µε µεγάλο µοριακό βάρος έχουν την τάση να
κατανέµονται στα σωµατίδια, ενώ οι ΠΑΥ µικρότερου µοριακού βάρους τείνουν να
βρίσκονται στην αέρια φάση (Εικόνα 6.4).
Ο συντελεστής αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής πολύ συχνά συνδέεται µε τη
τάση ατµών σε υπόκρυα µορφή (p 0L ) σύµφωνα µε την µαθηµατική εξίσωση
logKp=mrlogp 0L + br
Η κλίση mr και η τεταγµένη επί της αρχής br µπορούν να αποτελέσουν ένα
σηµαντικό εργαλείο για την κατανόηση του µηχανισµού κατανοµής των ΠΑΥ µεταξύ
της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης (Κεφ 2.1.2).
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Εικόνα 6.4. Ευθεία γραµµικής παλινδρόµησης του LogKp ως προς το µοριακό βάρος (MW) του κάθε
ΠΑΥ.

Η διακύµανση του log Kp ως προς το logp 0L των ΠΑΥ µελετήθηκε για όλα τα
δείγµατα που συλλέχθηκαν στην αστική περιοχή του Ηρακλείου. Η θερµοκρασιακή
εξάρτηση της p 0L για τα όλα τα µέλη έγινε σύµφωνα µε την εργασία των Yamassaki et al.
(1984) (Κεφ 1.3.2). Στον πίνακα 6.4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ευθείας
γραµµικής παλινδρόµησης του logKp ως προς log p 0L για τα δείγµατα. Σε όλα τα
δείγµατα παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση, µε το συντελεστή R2 να κυµαίνεται από 0.94
έως 0.99. Η αξιοπιστία της συσχέτισης ήταν για όλα τα δείγµατα µεγαλύτερη από 0.001
(Πίνακας 6.4). Η κλίση της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης ήταν πολύ κοντά στο -1
(κυµάνθηκε από -0.69 έως -1.01, Πίνακας 6.4), όπως προβλέπει και η θεωρητική
προσέγγιση της αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής (Pankow, 1994). Οι κλίσεις αυτές
βρίσκονται σε συµφωνία µε αποτελέσµατα άλλων εργασιών σε αστικές περιοχές
(Πίνακας 6.4).
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Πίνακας 6.4. Κλίση (mr), τεταγµένη επί της αρχής (br) και συντελεστής συσχέτισης (R2) της
0

ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του Log (Kp) ως προς Log (P L ) για τα δείγµατα του
Ηρακλείου καθώς και άλλων αστικών περιοχών.
Ηµεροµηνία
br
R2
Αξιοπιστία
Θερµοκρασία (0C)
∆ειγµατοληψίας
mr
17/11/2000
-0.89
-6.93
0.97
p<0.001
15.2
22/12/2000
-0.87
-7.04
0.97
p<0.001
8.9
12/01/2001
-0.90
-6.75
0.98
p<0.001
14.5
23/02/2001
-0.81
-6.36
0.97
p<0.001
13.5
15/03/2001
-0.91
-7.13
0.98
p<0.001
14.3
06/04/2001
-0.79
-7.07
0.94
p<0.001
16.0
10/05/2001
-0.69
-6.55
0.98
p<0.001
17.0
14/06/2001
-0.83
-6.82
0.99
p<0.001
23.9
20/07/2001
-0.71
-6.36
0.99
p<0.001
26.5
23/08/2001
-0.74
-6.19
0.96
p<0.001
26.0
13/09/2001
-0.74
-6.58
0.99
p<0.001
22.5
04/10/2001
-1.01
-7.77
0.98
p<0.001
21.0
22/11/2001
-0.80
-7.18
0.94
p<0.001
11.5
15/12/2001
-0.75
-6.75
0.98
p<0.001
11.5
18/01/2002
-0.80
-6.44
0.98
p<0.001
14.5
15/02/2002
-0.79
-6.66
0.99
p<0.001
14.5
Θησείο, Αθήνα
-0.52
-4.86
76.3
Mandalakis et al., 2002
Chicago
-0.75
-4.67
0.99
Harner and Bidleman, 1998
Denver
-0.76
Foreman and Bidlman, 1990
Chesapeake
-1.03
10.9
0.87
Gustafson and Dickhut et al., 1997
Manchester
-0.71
-5.2
0.96
Lohmann et al., 2000

Η κλίση της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του log Kp ως προς το logp 0L των
ΠΑΥ στη Αθήνα ήταν -0.52 (Mandalakis et al., 2002, Πίνακας 6.4). Μικρότερες κλίσεις
έχουν παρατηρηθεί Chicago (-0.75) και στο Denver (-0.76) των ΗΠΑ (Πίνακας 6.4). Στο
Chesapeake παρατηρήθηκαν κλίσεις πολύ κοντά στο -1 (Πίνακας 6.4).
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7 Παρουσία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου

7.1 Περίληψη
Η παρουσία των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) µελετήθηκε για
διάστηµα δύο χρόνων (2000-2001) στην ατµόσφαιρα της αποµακρυσµένης περιοχής της
Φινοκαλιάς στα βορειοανατολικά παράλια της Κρήτης. Η συνολική συγκέντρωσή τους
κυµάνθηκε από 4.14 µέχρι και 57.16 ng m-3, ενώ περισσότερο από το 90% της συνολικής
ποσότητάς τους βρέθηκε στην αέρια φάση. ∆εν παρατηρήθηκαν εποχιακές µεταβολές
στις συγκεντρώσεις των ΠΑΥ, ενώ η προέλευση της αέριας µάζας είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Οι µέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν, όταν η προέλευση της αέριας
µάζας ήταν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο συντελεστής κατανοµής των
ΠΑΥ µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης είναι σε καλή συσχέτιση (R2: 0.750.98, p<0.001) µε την τάση ατµών τους. Η ταχύτητα αποµάκρυνσης των σωµατιδιακών
ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από
την ταχύτητα αποµάκρυνσης των πτητικών µελών. Η σχετική ταχύτητα αποµάκρυνσης
του κορωνενίου και του βένζο[α]πυρενίου ως προς την ταχύτητα αποµάκρυνσης του
φαινανθρενίου είναι µεγαλύτερη κατά 41.1 και 12.2 φορές αντίστοιχα.

7.2 Εισαγωγή
Η µελέτη της εποχιακής διακύµανσης της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην περιοχή
της Φινοκαλιάς είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην κατανόηση του ρόλου της ατµοσφαιρικής
µεταφοράς ως µη εστιασµένη πηγή τους στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολική
Μεσογείου. Οι ΠΑΥ ανήκουν στην κατηγορία των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων και
λόγω της χηµικής τους σταθερότητας µπορούν µε την κίνηση των αερίων µαζών να
µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις από το σηµείο εκποµπής τους (Halsall et al., 2001).
Η ανησυχία είναι ακόµα µεγαλύτερη στην ανατολική Μεσόγειο καθώς η περιοχή αυτή
δέχεται για το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου (70%, Mihalopoulos et al., 1997) αέριες
µάζες οι οποίες προέρχονται από την ανατολική και την κεντρική Ευρώπη, περιοχές όπου
οι εκποµπές των ΠΑΥ είναι ιδιαίτερα υψηλές (EMEP, 1998).
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Εργασίες ισοζυγίου µάζας στη δυτική Μεσόγειο έχουν δείξει ότι η ατµοσφαιρική
οδός αποτελεί το σηµαντικότερο µονοπάτι εισαγωγής των ανθεκτικών οργανικών
ρυπαντών (POPs) συµπεριλαµβανοµένων και των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων
στο θαλάσσιο περιβάλλον (Tolosa et al., 1996, Lipiatou et al., 1997).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της εποχιακής διακύµανσης της
συγκέντρωσης των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στη σωµατιδιακή και την αέρια
φάση της Φινοκαλιάς. Επίσης η χωρική διακύµανση των συγκεντρώσεών τους στη
ατµόσφαιρα πάνω από τη θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου µελετήθηκε κατά τη
διάρκεια δύο δειγµατοληπτικών αποστολών.

7.3 Μεθοδολογία
Η παρουσία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου µελετήθηκε
σε εποχιακή βάση µε σταθµό αναφοράς την περιοχή της Φινοκαλιάς. Συνολικά
συλλέχθηκαν 23 ατµοσφαιρικά δείγµατα από το Φεβρουάριο του 2000 µέχρι και τον
Οκτώβριο του 2001. Για την εκτίµηση της χωρικής διακύµανσης της παρουσίας των
ΠΑΥ, πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληπτικές αποστολές µε τα ερευνητικά πλοία
ΑΙΓΑΙΟ και ΦΙΛΙΑ του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) και του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) αντίστοιχα. Η πρώτη
δειγµατοληπτική αποστολή πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2000, κατά την οποία
συνολικά συλλέχθηκαν 12 ατµοσφαιρικά δείγµατα στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ της
Πελοποννήσου και της δυτικής Κρήτης (Εικόνα 4.1). Η δεύτερη ερευνητική αποστολή
πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2001 µε το σκάφος ΦΙΛΙΑ, κατά την οποία
συλλέχθηκαν 5 δείγµατα από το ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο (Εικόνα 4.1).
Όλες οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν µε δειγµατολήπτη υψηλού όγκου
(hi-vol), στον οποίο είχε προσαρµοστεί ο απογυµνωτής οξειδωτικών για την προστασία
των ΠΑΥ από την διάσπασή τους (Κεφ. 5) λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος
στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου (Kouvarakis et al., 2000). Οι
δειγµατοληψίες στη Φινοκαλιά ήταν διάρκειας 24 ωρών (άρχιζαν και τελείωναν στις
07:00 τοπική ώρα), ενώ οι δειγµατοληψίες πάνω από την θάλασσα ήταν 12-ωρες. Η
θερµοκρασία, η σχετική υγρασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς και η
ταχύτητα του ανέµου µετρήθηκαν από τη µετεωρολογική υπηρεσία του Αεροδροµίου
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«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. Οι αντίστροφες πορείες των αέριων µαζών
υπολογίστηκαν µε τη χρήση του µοντέλου ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας HYSPLIT 4
(Draxler and Hess, 1997,1998), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το National Oceanic and
Atmospheric Administration (ΝΟΑΑ) των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
(http://www.arl.noaa.gov/ready.html).
Το GFF και το PUF κάθε δειγµατοληψίας αναλύθηκε ξεχωριστά και
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και τη αέρια φάση
αντίστοιχα. Η δειγµατοληπτική διάταξη, καθώς και η αναλυτική µεθοδολογία, έχει
περιγραφεί στο κεφάλαιο 4.3.

7.4 Αποτελέσµατα
7.4.1 Παρουσία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
Η συνολική (αέρια και σωµατιδιακή) συγκέντρωση των ΠΑΥ (Σ37 ΠΑΥ) στην
ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς κυµάνθηκε από 4.14 έως 57.16 ng m-3, ενώ η µέση
συγκέντρωση ήταν 19.49 ng m-3 (Πίνακας 7.1). Η συνολική συγκέντρωση στην αέρια
φάση κυµάνθηκε από 3.64 έως 56.34 ng m-3, ενώ η µέση συγκέντρωση ήταν 18.78 ng m3

. Σηµαντικά χαµηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στη σωµατιδιακή φάση και η

συνολική συγκέντρωση κυµάνθηκε από 0.33 έως 1.65 ng m-3 (Πίνακας 7.1). Το
µεγαλύτερο ποσοστό των ΠΑΥ βρίσκεται στη αέρια φάση. Η συνεισφορά της αέριας
φάσης των ΠΑΥ στη συνολική συγκέντρωση κυµάνθηκε από 78.9-98.7%, ενώ σε µέσα
επίπεδα η συνεισφορά ήταν 93.9%. Η µεγάλη αφθονία των πτητικών ΠΑΥ έχει
παρατηρηθεί και σε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές (Cotham and Bidleman, 1995,
Finlayson-Pitts and Pitts, 2000, Gigliotti et al., 2000, Dimaski et al., 2001). Είναι γνωστό
ότι οι διεργασίες αποµάκρυνσης των ΠΑΥ που βρίσκονται στην σωµατιδιακή φάση,
είναι πολύ γρηγορότερες σε σχέση µε τις διεργασίες αποµάκρυνσης των πτητικών ΠΑΥ
από την ατµόσφαιρα (Halsall et al., 2001). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
ΠΑΥ που βρίσκονται στη σωµατιδιακή φάση κατά τη διάρκεια της µεταφοράς της αέριας
µάζας.
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Πίνακας 7.1. Μέσες (εύρος) συγκεντρώσεις (ng m-3) των ΠΑΥ στην αέρια και στη σωµατιδιακή
φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς
Μέλος
Αέρια
Σωµατιδιακή
Συνολική
1.746 (0.151-5.713)
0.018 (0.001-0.098)
1.764 (0.154-5.758)
Fl
7.265 (1.480-27.728)
0.048 (0.004-0.187)
7.313 (1.502-27.771)
Phe
0.923 (0.100-4.508)
0.004 (<0.001-0.020)
0.926 (0.102-4.513)
An
1.228 (0.134-4.019)
0.014 (<0.001-0.074)
1.242 (0.135-4.035)
Me-Phe
1.224 (0.161-5.312)
0.016 (0.001-0.085)
1.240 (0.162-5.328)
Me-Phe
1.210 (0.149-3.628)
0.011 (<0.001-0.064)
1.221 (0.150-3.637)
Me-Phe
0.756 (0.119-2.247)
0.009 (<0.001-0.048)
0.765 (0.12--2.256)
Me-Phe
0.200 (0.006-0.639)
0.006 (<0.001-0.020)
0.205 (0.008-0.652)
3,6DMP
0.189 (0.010-0.734)
0.008 (<0.001-0.030)
0.197 (0.013-0.758)
2,6DMP
0.111 (0.004-0.478)
0.005 (<0.001-0.026)
0.117 (0.006-0.489)
2,7DMP
0.548 (0.020-1.747)
0.014 (<0.001-0.055)
0.562 (0.035-1.803)
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
0.248 (0.012-0.808)
0.007 (<0.001-0.035)
0.255 (0.024-0.827)
1,6/2,9DMP
0.923 (0.078-3.315)
0.043 (0.013-0.095)
0.965 (0.12--3.393)
Fluo
0.289 (0.011-1.218)
0.008 (<0.001-0.037)
0.297 (0.020-1.255)
1,7DMP
0.100 (0.004-0.392)
0.004 (<0.001-0.012)
0.104 (0.007-0.398)
2,3DMP
0.079 (0.004-0.216)
0.002 (<0.001-0.010)
0.081 (0.007-0.221)
1,9/4,9DMP
0.048 (0.003-0.195)
0.001 (<0.001-0.012)
0.050 (0.005-0.197)
1,8DMP
0.925 (0.108-2.775)
0.041 (0.012-0.089)
0.966 (0.126-2.830)
Py
0.097 (<0.001-0.613)
0.007 (<0.001-0.023)
0.104 (0.003-0.628)
Me-202
0.100 (<0.001-0.652)
0.006 (<0.001-0.023)
0.106 (0.002-0.666)
Me-202
0.071 (<0.001-0.432)
0.004 (<0.001-0.013)
0.076 (0.002-0.440)
Me-202
0.026 (<0.001-0.251)
0.001 (<0.001-0.006)
0.027 (<0.001-0.253)
Ret
0.079 (<0.001-0.281)
0.024 (<0.001-0.097)
0.102 (<0.001-0.363)
4H-CY
0.041 (<0.001-0.205)
0.030 (0.003-0.141)
0.071 (0.008-0.238)
BaA
0.189 (<0.001-0.601)
0.097 (0.023-0.264)
0.286 (0.080-0.641)
Chr/T
0.015 (<0.001-0.087)
0.004 (<0.001-0.019)
0.017 (0.001-0.088)
Me-Chr
0.015 (<0.001-0.141)
0.042 (<0.001-0.166)
0.057 (<0.001-0.213)
BbF
0.017 (<0.001-0.200)
0.038 (<0.001-0.201)
0.055 (<0.001-0.271)
BkF
0.009 (<0.001-0.047)
0.040 (0.004-0.145)
0.049 (0.004-0.149)
BbjkF
0.018 (<0.001-0.204)
0.042 (0.013-0.094)
0.060 (0.017-0.273)
BeP
0.011 (<0.001-0.136)
0.024 (0.007-0.054)
0.035 (0.007-0.184)
BaP
0.002 (<0.001-0.034)
0.004 (<0.001-0.014)
0.006 (<0.001-0.047)
Per
0.001 (<0.001-0.024)
0.014 (0.003-0.065)
0.015 (0.003-0.090)
Anthr
0.004 (<0.001-0.088)
0.030 (0.009-0.148)
0.034 (0.009-0.148)
IP
<0.001 (<0.001-<0.001)
0.002 (<0.001-0.022)
0.002 (<0.001-0.022)
DBA
0.007 (<0.001-0.147)
0.026 (0.010-0.085)
0.033 (0.010-0.180)
BghiP
<0.001 (<0.001-<0.001)
0.002 (<0.001-0.024)
0.002 (<0.001-0.024)
Cor
18.785 (3.637-56.336)
0.706 (0.332-1.645)
19.491 (4.138-57.160)
ΣΠΑΥ
*
όριο ανίχνευσης µεθόδου

Τα αφθονότερα µέλη στην αέρια φάση ήταν τα µέλη µε τρεις και τέσσερις
αρωµατικούς δακτυλίους, ενώ η συγκέντρωση των µελών µε µεγαλύτερο µοριακό βάρος
ήταν σχετικά πολύ µικρή (Εικόνα 7.1). Η µέση (ελάχιστη-µέγιστη) συγκέντρωση του
φαινανθρενίου, του πυρενίου και του φλουορανθενίου στην αέρια φάση ήταν 7.265
(1.480-27.728), 0.923 (0.078-3.315), και 0.925 (0.108-2.775) ng m-3 αντίστοιχα (Πίνακας
7.1, Εικόνα 7.1). Η µέση συνολική συγκέντρωση των αέριων ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
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Φινοκαλιάς ήταν 3.3 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη συγκέντρωσή τους στο
Ηράκλειο.
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Εικόνα 7.1. Μέσες συγκεντρώσεις (ng m-3) των ΠΑΥ στην αέρια φάση στη Φινοκαλιά

Στην εικόνα 7.2 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας στη περιοχή της Φινοκαλιάς. Η συγκέντρωση όλων
των ΠΑΥ ήταν σχετικά χαµηλή και δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο
κατανοµής. Τα αφθονότερα µέλη ήταν το χρυσένιο και το φαινανθρένιο καθώς και τα
άλκυλο υποκατεστηµένα οµόλογά του (Εικόνα 7.2). Η µέση (ελάχιστη-µέγιστη)
συγκέντρωση του χρυσενίου και του φαινανθρενίου ήταν 0.097 (0.023-0.264) και 0.048
(0.004-0.187) ng m-3 αντίστοιχα (Πίνακας 7.1, Εικόνα 7.2). Η συγκέντρωση των ΠΑΥ
στα σωµατίδια της Φινοκαλιάς ήταν σηµαντικά χαµηλότερη (24 φορές) από ότι στην
ατµόσφαιρα του Ηρακλείου. Ο µεγαλύτερος ρυθµός µείωσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ σε
σχέση µε τη µείωση των πτητικών έχει παρατηρηθεί και σε άλλες µελέτες (Cotham and
Bidleman, 1995) και έχει αποδοθεί στις µεγαλύτερες ταχύτητες εναπόθεσής τους (Halsall
et al., 2001). Οι ΠΑΥ µε πέντε και έξι δακτυλίους, οι οποίοι από τοξικολογικής άποψης
είναι και οι περισσότερο σηµαντικοί (Κεφ 1.4) λόγω και της σχεδόν αποκλειστικής τους
κατανοµής στα σωµατίδια, αναµένεται να εναποτίθενται σε περιοχές σχετικά κοντά στα
αστικά κέντρα. Έχει βρεθεί ότι η αφθονία των ΠΑΥ µεγάλου µοριακού βάρους στα
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θαλάσσια ιζήµατα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη κοντά σε αστικές περιοχές από ότι σε
αποµακρυσµένες περιοχές (Tsapakis et al., 2003 & Κεφ 9).
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Εικόνα 7.2. Μέσες συγκεντρώσεις (ng m-3) των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση στη Φινοκαλιά

Λίγα είναι τα δεδοµένα καταγραφής της παρουσίας των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
της ανατολικής Μεσογείου και σε καµιά µελέτη δεν έχει προσδιοριστεί η παρουσία τους
στην αέρια φάση (Gogou et al., 1996, Lipiatou et al., 1997). Για λόγους αξιοπιστίας και
ακρίβειας των συµπερασµάτων η σύγκριση των συγκεντρώσεων έγινε µεταξύ
συγκεκριµένων µελών, που προσδιορίστηκαν σε αερολύµατα που είχαν συλλεχθεί κατά
την τελευταία δεκαπενταετία.
Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις επιλεγµένων µελών
στη Φινοκαλιά και σε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής. Οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη Φινοκαλιά είναι παρόµοιες µε εκείνες που
έχουν µετρηθεί στο Green Bay των ΗΠΑ (Cotham and Bidleman, 1995), ενώ είναι
µεγαλύτερες από εκείνες των Sandy Hook και Lake Superior (Gigliotti et al., 2000, Baker
and Eisenreich, 1990). Αυτό µπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι δειγµατοληψίες
στις περιοχές αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε κλασικό δειγµατολήπτη και έτσι πιθανώς οι
συγκεντρώσεις να έχουν υποεκτιµηθεί (Κεφ 5).
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Πίνακας 7.2. Συνολική (αέρια και σωµατιδιακή) συγκέντρωση (ng m-3) επιλεγµένων ΠΑΥ σε διάφορες
αστικές περιοχές.
Περιοχή
Φινοκαλιά, Ελλάδα
(2000-2002)
Green Bay, USA
(1988)
Sandy Hook, USA
(1997-98)
Lake Superior, USA
(1986)

Fl

Phe

Fluo

Py

Chr/T

BaP

IP

Αναφορά

1.76

7.31

0.97

0.97

0.29

0.04

0.03

Παρούσα διατριβή

4.1

9.6

1.7

0.76

0.43

0.12

0.13

<2.0

4.88

<0.6

0.48

<0.001

0.006

<0.001

0.45

2.66

0.18

0.34

0.07

0.01

0.02

Cotham and Bidleman,
1995

Gigliotti et al., 2000

Baker and Eisenreich,
1990

7.4.1.1Προέλευση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
Οι λόγοι των συγκεντρώσεων των ανεξάρτητων µελών έχουν εκτενώς
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των πηγών προέλευσης των ΠΑΥ (Κεφ 1.5). Στις
περισσότερες µελέτες, µόνο η σωµατιδιακή φάση των ΠΑΥ µελετήθηκε, και οι
διαγνωστικοί λόγοι που υπολογίστηκαν, δεν περιέχουν την ποσότητα των ενώσεων που
βρίσκεται στην αέρια φάση (Gogou et al., 1996, Lipiatou et al., 1997). Αυτό όµως
εµπεριέχει τον κίνδυνο της εσφαλµένης εκτίµησης των πηγών λόγω της διαφορετικής
αέριας/ σωµατιδιακής κατανοµής µεταξύ των εξεταζόµενων ΠΑΥ.
Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις και το εύρος τιµών
µερικών επιλεγµένων διαγνωστικών κριτηρίων των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και τη
συνολική φάση. Για τα περισσότερα διαγνωστικά κριτήρια, οι λόγοι που υπολογίστηκαν
ήταν παρόµοιοι, ανεξάρτητα από το αν για τον υπολογισµό τους χρησιµοποιήθηκε µόνο
η σωµατιδιακή ή η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ (Πίνακας 7.3). Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι οι διαγνωστικοί αυτοί λόγοι χρησιµοποιούν ενώσεις µε παρεµφερείς
φυσικοχηµικές ιδιότητες. Σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µόνο στο λόγο των
συνολικών πυρογενών ΠΑΥ προς το άθροισµα των συνολικών ΠΑΥ (CΠΑΥ/ ΤΠΑΥ). Η
συµµετοχή των εννέα πυρογενών ΠΑΥ (Κεφ 1.5) στη σωµατιδιακή και τη συνολική
φάση ήταν 64 και 16% αντίστοιχα (Πίνακας 7.3). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
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πυρογενείς ΠΑΥ περιέχουν στο µόριό τους τέσσερις έως έξι αρωµατικούς δακτυλίους
και λόγω της χαµηλής πτητικότητάς τους βρίσκονται κυρίως στα σωµατίδια (Κεφ 2.1).
Πίνακας 7.3. Μέσοι (µικρότεροι – µεγαλύτεροι) διαγνωστικοί λόγοι των ΠΑΥ που βρίσκονται
στη σωµατιδιακή και συνολική φάση στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
∆ιαγνωστικοί λόγοι

Σωµατιδιακή

Συνολική

CΠΑΥ/TΠΑΥ

0.64 (0.38 - 0.90)

0.16 (0.05 - 0.30)

MPhe/Phe

0.91 (0.11 - 2.26)

0.69 (0.18 - 1.54)

A/178

0.07 (0.01 - 0.12)

0.10 (0.05 - 0.17)

Flu/[Flu+Py]

0.50 (0.26 - 0.73)

0.49 (0.29 - 0.83)

IP/[IP+BghiP]

0.51 (0.44 - 0.67)

0.51 (0.39 - 0.67)

BaA/228

0.22 (0.11 - 0.76)

0.20 (0.09 - 0.66)

1,7DMP/(2,6 + 1.7)DMP

0.53 (0.33 - 0.91)

0.54 (0.34 - 0.79)

Η υπεροχή των µη αλκυλιωµένων µελών σε σχέση µε τα άλκυλο υποκατεστηµένα
ισοµερή είναι χαρακτηριστική της πυρολυτικής προέλευσης των ΠΑΥ. Ο λόγος των
συγκεντρώσεων των µέθυλ-φαιναθρενίων προς το φαινανθρένιο (ΜPhe/Phe) στη
συνολική φάση κυµάνθηκε από 0.18 έως 1.54, µε µέση τιµή 0.69 (Πίνακας 7.3). Ο λόγος
των συγκεντρώσεων του ανθρακενίου προς το άθροισµα του ανθρακενίου και του
φαινανθρενίου έχει χρησιµοποιηθεί για το διαχωρισµό των πυρολυτικών και των
πετρογενών πηγών (Κεφ 1.5). Ο λόγος An/178 κυµάνθηκε από 0.01-0.12 στη
σωµατιδιακή φάση και από 0.05 έως 0.17 στη συνολική φάση, ενδεικτικό της υπεροχής
των πηγών καύσης (Yunker et al., 2002). Οι µέσοι λόγοι Flu/[Flu + Py] ήταν 0.50 για τη
σωµατιδιακή και 0.49 (Πίνακας 7.3) για τη συνολική φάση υποδεικνύοντας τη σηµαντική
συνεισφορά της καύσης ορυκτών καυσίµων (Κεφ 1.5). Επίσης, η σηµαντική συνεισφορά
των πυρογενών πηγών υποδεικνύεται και από άλλους διαγνωστικούς λόγους (Πίνακας
7.3). Για παράδειγµα, ο λόγος IP/[IP+BghiP] κυµάνθηκε από 0.44 έως 0.67 στη συνολική
φάση και είναι ενδεικτικός της καύσης υγρών καυσίµων (Κεφ 1.5).

7.4.1.2 Εποχιακή διακύµανση
Η διακύµανση της συνολικής συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια και τη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.3. Η
µέγιστη συγκέντρωση στην αέρια φάση (56.34 ng m-3) παρατηρήθηκε τον Αύγουστο του
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2001, ενώ η ελάχιστη (3.64 ng m-3) τον Ιανουάριο του 2001 (Εικόνα 7.3Α). Αντίθετα, η
µέγιστη συγκέντρωση (1.64 ng m-3) στη σωµατιδιακή φάση µετρήθηκε τον Φεβρουάριο
του 2000 και η ελάχιστη (0.38 ng m-3) τον Ιούλιο του ίδιου έτους (Εικόνα 7.3Β). Αν και
οι µέγιστες και οι ελάχιστες συγκεντρώσεις των συνολικών ΠΑΥ στην αέρια και τη
σωµατιδιακή φάση φαίνεται να παρουσιάζουν εποχιακή διακύµανση, αυτό δεν είναι
αληθές για το σύνολο το δειγµάτων (Εικόνα 7.3). Η ίδια διακύµανση παρατηρήθηκε και
για τα ανεξάρτητα µέλη.
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Εικόνα 7.3. Εποχιακή διακύµανση στη συνολική συγκέντρωση της αέρας (Α) και της σωµατιδιακής
(Β) φάσης των ΠΑΥ που προσδιορίστηκε στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς. Με µαύρα τετράγωνα
παρουσιάζεται η διακύµανση της µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.

Η διακύµανση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην αποµακρυσµένη περιοχή της
Φινοκαλιάς είναι αποτέλεσµα πολλών παραµέτρων και η συµµετοχή του καθενός πολλές
φορές είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Η µεταφορά από µεγάλη απόσταση, οι τοπικές πηγές,
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η προέλευση της αέριας µάζας, το ύψος ανάµιξης καθώς και η χηµική καταστροφή τους,
είναι οι κυριότερες διεργασίες καθορισµού των συγκεντρώσεών τους.

7.4.1.3 Επίδραση της θερµοκρασίας
Η εξάρτηση από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος της συγκέντρωσης των ΠΑΥ και
γενικά των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων SOCs στην αέρια φάση έχει
χρησιµοποιηθεί για το διαχωρισµό των τοπικών πηγών από τη µεταφορά από µεγάλη
απόσταση (Wania et al., 1998). Έχει δειχθεί ότι η συγκέντρωση στην αέρια φάση των
SOCs έχει ισχυρή συσχέτιση µε τη θερµοκρασία (Honrath et al., 1997, Lee and Jones,
1999, MacDonald et al., 2000). Καθώς η θερµοκρασία περιβάλλοντος αυξάνει, η
συγκέντρωση των SOCs αυξάνει λόγω της εξάτµισης από την επιφάνεια της γης. Η
εξάρτηση αυτή µπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση των Clausius-Clapeyron (7.1)
Ln P= -a/T + b

(7.1)

Όπου, P είναι η µερική πίεση της αέριας φάσης των SOC (atm) και Τ η θερµοκρασία
περιβάλλοντος (Κ). Η κλίση a αποτελεί ένα καλό δείκτη της σηµαντικότητας της
µεταφοράς των ενώσεων από µακρινή απόσταση (long range transport). Μεγάλες κλίσεις
είναι ενδεικτικές της σηµαντικής συνεισφοράς των τοπικών πηγών, ενώ µικρές κλίσεις
υποδεικνύουν ότι η συγκέντρωση των SOC στην αέρια φάση καθορίζεται κυρίως από τη
µεταφορά από µεγάλη απόσταση.
Σε αντίθεση µε άλλες κατηγορίες ενώσεων (φυτοφάρµακα και PCBs) η εξήγηση
των σχεδιαγραµµάτων Clausius-Clapeyron είναι σχετικά δύσκολη για τους ΠΑΥ
(Sofuoglu et al., 2001). Το εποχιακό πρότυπο των εκποµπών τους καθώς και η σχετικά
µεγαλύτερη χηµική δραστικότητά τους, επηρεάζει την εποχιακή διακύµανση των
συγκεντρώσεών τους στην αέρια φάση και έτσι οι µεταβολές των συγκεντρώσεων δεν
είναι εύκολο να αποδοθούν στην αλλαγή της θερµοκρασίας.
Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζεται η κλίση a, o συντελεστής συσχέτισης R2 και το
επίπεδο αξιοπιστίας της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του lnP ως προς την 1/Τ για
τα µέλη εκείνα, τα οποία παρουσίασαν ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις στην αέρια φάση.
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Πίνακας 7.4. Σύνοψη των παραµέτρων της εξίσωσης των Clausisus-Clapeyron που εξάγονται από
τις γραφικές παραστάσεις για κάθε ανεξάρτητο ΠΑΥ.
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Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης εργασίας είναι σχετικά
δύσκολη, καθώς µόνο µία µελέτη έχει πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν (Sofoglu et al.,
2001). Μεγαλύτερες κλίσεις υπολογίστηκαν στην αστική περιοχή του Chicago για το
φλουορανθένιο και για το πυρένιο, και ήταν -8424 και -6311 αντίστοιχα (Sofoglu et al.,
2001). Για τα µέλη αυτά βρέθηκε το 36 και το 21% αντίστοιχα της διακύµανση της
συγκέντρωσης τους στην αέρια φάση αποδίδεται στη θερµοκρασία. Αντίθετα, ένα πολύ
µικρό ποσοστό (<8%) της διακύµανσης της συγκέντρωσης των άλλων µελών µπορεί να
αποδοθεί στη θερµοκρασία. Τα µέλη αυτά παρουσίασαν πολύ µικρές κλίσεις
υποδεικνύοντας ότι οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
οφείλονται κυρίως στη µεταφορά των ενώσεων αυτών από µεγάλες αποστάσεις.
Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν επίσης αναφερθεί στην παράκτια περιοχή του New
Jersey. Οι Gigliotti et al. (2000) παρατήρησαν ότι η µεταβολή της θερµοκρασίας µπορεί
να δικαιολογήσει ένα µικρό ποσοστό (<25%) της διακύµανσης της αέριας φάσης των
πτητικών ΠΑΥ. Αντίθετα, στην αστική περιοχή του Chicago η θερµοκρασία ευθύνεται
για το 23-49% της µεταβολής των αέριων ΠΑΥ (Sofouglu et al., 2001).
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Η µεταφορά από µεγάλες αποστάσεις ρυπαντών στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς έχει δειχθεί και για την περίπτωση των πολυχλωριοµένων διφαινυλίων
(Μανδαλάκης, 2002). Η κλίση των διαγραµµάτων Clausious-Clapeyron για ένα µεγάλο
αριθµό ενώσεων κυµάνθηκε από -4805 έως 1812 και ο συντελεστής συσχέτισης ήταν
πολύ χαµηλός (Μανδαλάκης, 2002). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ενδεικτικά της
µεγάλης σηµασίας που έχει η µεταφορά ρύπανσης από µεγάλη απόσταση στην περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου.

7.4.1.4 Επίδραση της προέλευσης της αέριας µάζας
Οι αντίστροφες πορείες των αέριων µαζών κατά τις ηµέρες δειγµατοληψίας
υπολογίστηκαν µε τη χρήση του µοντέλου ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας HYSPLIT 4. Οι
αντίστροφες πορείες (72 ώρες πίσω) προσδιορίστηκαν σε σταθερή πίεση ατµόσφαιρας
(850 hPa, σε υψόµετρο περίπου 1200 -1400m κυµαινόµενο ανάλογα µε την εποχή και τη
θερµοκρασία περιβάλλοντος).
Στις περισσότερες ηµέρες δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν στο σταθµό
της Φινοκαλιάς, οι αέριες µάζες είχαν προέλευση από τη βορειοανατολική και τη
βορειοδυτική Ευρώπη (Εικόνα 7.4). Το συγκεκριµένο πρότυπο βρίσκεται σε συµφωνία
µε το πρότυπο κυκλοφορίας των αερίων µαζών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
(Mihalopoulos et al., 1997). Η ανάλυση της ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα (1990-1995) έδειξε ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς επηρεάζεται σε ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό (> 61%) από πορείες αέριων µαζών που έχουν βόρεια ή
βορειοδυτική προέλευση (Mihalopoulos et al., 1997). Οι άνεµοι νοτιοδυτικής και
νοτιοανατολικής προέλευσης παρουσιάζουν ένα καλά καθορισµένο εποχιακό πρότυπο
παρουσιάζοντας µέγιστο εµφάνισης την άνοιξη (Mihalopoulos et al., 1997).
Κατά τη διάρκεια της κίνησης των αερίων µαζών η παρουσία των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα καθορίζεται από τις φυσικοχηµικές διεργασίες που συµβαίνουν κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς (Halsall et al., 2001). Για τη µελέτη της επίδρασης που έχει η
πορεία της αέριας µάζας στην συγκέντρωση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς,
οµαδοποιήθηκαν οι αντίστροφες πορείες µε κριτήριο το γεωγραφικό σηµείο, στο οποίο
βρίσκονταν 6, 12, 24, 48 και 72 ώρες, πριν φτάσουν στο σταθµό δειγµατοληψίας ως
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εξής: ΒΑ: βορειανατολικά της Φινοκαλιάς, Β∆: βορειοδυτικά της Φινοκαλιάς, Ν∆:
νοτιοδυτικά της Φινοκαλιάς και ΝΑ: νοτιοανατολικά της Φινοκαλιάς (Εικόνα 7.4).
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Εικόνα 7.4. Αντίστροφες πορείες της αέριας µάζας κατά τις ηµέρες των δειγµατοληψιών στο σταθµό
της Φινοκαλιάς. Το κάθε σηµείο της πορείας των αέριων µαζών ισοδυναµεί µε 1 ώρα πίσω.

Η διακύµανση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και την αέρια
φάση της Φινοκαλιάς σε σχέση µε την προέλευση της αέριας µάζας παρουσιάζεται στην
εικόνα 7.5. Η συγκέντρωσή τους στη σωµατιδιακή φάση παρουσίασε σχετικά µικρή
διακύµανση και δεν παρατηρήθηκε κάποια ισχυρή συσχέτιση µε την προέλευση της
αέριας µάζας (Εικόνα 7.5). Η µέγιστη συγκέντρωσή τους στα σωµατίδια ήταν 1.65 ng m3

και η αέρια µάζα, 6 και 12 ώρες, πριν φτάσει στην περιοχή της Φινοκαλιάς, κατά τη

συγκεκριµένη δειγµατοληψία είχε βορειοδυτική προέλευση και βρισκόταν πολύ κοντά
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (Εικόνα 7.5). Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα (2472 ώρες πίσω) η αέρια µάζα βρισκόταν στην περιοχή της βορειοανατολικής Ευρώπης
(Εικόνα 7.5). Η συγκεκριµένη περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξηµένες εκποµπές
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στην ατµόσφαιρα (EMEP, 1998).
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Σωµατιδιακή φάση: 6 ώρες πίσω

Αέρια φάση: 6 ώρες πίσω
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Σωµατιδιακή φάση: 12 ώρες πίσω

Αέρια φάση: 12 ώρες πίσω
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Σωµατιδιακή φάση: 24 ώρες πίσω

Αέρια φάση: 24 ώρες πίσω
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Αέρια φάση: 48 ώρες πίσω
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Σωµατιδιακή φάση: 72 ώρες πίσω

Αέρια φάση: 72 ώρες πίσω
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Εικόνα 7.5. ∆ιακύµανση της συνολικής συγκέντρωσης στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση σε
σχέση µε την προέλευση της αέριας µάζας

Μεγαλύτερη διακύµανση παρουσίασαν οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην αέρια
φάση (Εικόνα 7.5). Η αστική περιοχή της Αθήνας φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση
στα επίπεδα συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Οι µέγιστες
συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν, όταν 6 και 12 ώρες πριν τη δειγµατοληψία, οι αέριες
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µάζες βρίσκοταν βορειοδυτικά της Φινοκαλιάς. Αντίθετα, όταν οι αέριες µάζες
βρισκόταν νοτιοανατολικά της Φινοκαλιάς, οι συγκεντρώσεις ήταν οι µικρότερες. Η
µέση τιµή των ΠΑΥ ήταν 21.65 και 4.29 ng m-3, όταν οι αέριες µάζες, 6 ώρες πριν,
βρισκόταν βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Φινοκαλιάς αντίστοιχα (Εικόνα 7.5).
Σηµαντική είναι επίσης και η συνεισφορά της µεταφοράς ΠΑΥ από µεγάλη απόσταση
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Αρκετά µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην
αέρια φάση προσδιορίστηκαν, όταν οι αέριες µάζες (48 και 72 ώρες πίσω) είχαν
προέλευση από την έντονα ρυπασµένη περιοχή της βορειοανατολικής Ευρώπης (Εικόνα
7.5, EMEP, 1998). Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε την εργασία του
Halsall και των συνεργατών του (2001), οι οποίοι υπολόγισαν ότι οι ΠΑΥ µπορούν µέσω
της κίνησης των αερίων µαζών να µεταφερθούν, σε µεγάλες αποστάσεις από το σηµείο
εκποµπής.

7.4.1.5

Συσχέτιση µε το όζον

Αν και η µεταφορά όζοντος στην τροπόσφαιρα από τη στρατόσφαιρα είναι
δυνατή (Crutzen, 1995), η ποσότητα που µεταφέρεται (~0.1% του στρατοσφαιρικού), δεν
είναι ικανή να εξηγήσει τις µεγάλες συγκεντρώσεις στην τροπόσφαιρα. Το µεγαλύτερο
ποσοστό του στην τροπόσφαιρα έχει ανθρωπογενή προέλευση και λόγω του σχετικά
µεγάλου χρόνου ζωής του (2-4 µέρες, Fishman et al., 1991) και της µικρής του
εναπόθεσης µπορεί να µεταφερθεί σε µεγάλες αποστάσεις (Kouvarakis et al., 2002).
Στην εικόνα 7.6 παρουσιάζεται η συσχέτιση της συνολικής συγκέντρωσης των
ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση µε τη συγκέντρωση του όζοντος στην
ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς. Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση (R2=0.5, P<0.001)
µεταξύ της αέριας φάσης των ΠΑΥ και της συγκέντρωσης του όζοντος (Εικόνα 7.6).
Έχει παρατηρηθεί ότι η συγκέντρωση του όζοντος στη Φινοκαλιά παρουσιάζει µέγιστο,
όταν η αέρια µάζα έχει προέλευση βόρεια/ βορειοδυτική, ενώ παρουσιάζει ελάχιστο,
όταν οι αέριες µάζες προέρχονται από περιοχές που βρίσκονται νότια και νοτιοανατολικά
της Φινοκαλιάς (Kouvarakis et al., 2000). Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν µία ισχυρή
ένδειξη της κοινής προέλευσης του όζοντος και των αερίων ΠΑΥ, καθιστώντας τη
µεταφορά σηµαντικό παράγοντα πηγής τους στην ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου.
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σηµαντικά

µικρότερη

συσχέτιση

µεταξύ

των

σωµατιδιακών ΠΑΥ και του όζοντος (Εικόνα 7.6). Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης
R ήταν 0.55 και το επίπεδο αξιοπιστίας της συσχέτισης ήταν p<0.01. Αυτό οφείλεται
κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, η διαφορετική φάση, στην οποία βρίσκονται οι δύο
ρύποι, κάνει τις διεργασίες εναπόθεσής τους κατά τη διάρκεια της µεταφοράς να έχουν
διαφορετική επίπτωση στις συγκεντρώσεις τους. ∆εύτερον, οι ετερογενείς χηµικές
αντιδράσεις των σωµατιδιακών ΠΑΥ µε το όζον θεωρούνται σηµαντικός µηχανισµός
αποσύνθεσής τους (Grosjean et al., 1983, Alebic-Juretic et al., 1990).
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Εικόνα 7.6. Συσχέτιση της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση µε τη
συγκέντρωση του όζοντος στη ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς (Σωµατιδιακή φάση: ανοικτοί
κύκλοι, Αέρια φάση: κλειστοί ρόµβοι).

Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης της
συγκέντρωσης του όζοντος και των ΠΑΥ στην αέρια φάση ήταν 0.85 (Εικόνα 7.6).
Σηµαντικά χαµηλότερη ήταν η κλίση (0.02, Εικόνα 7.6) της ευθείας γραµµικής
παλινδρόµησης των σωµατιδιακών ΠΑΥ και του Ο3. Η µεταβολή του όζοντος στην
περιοχή της Φινοκαλιάς έχει µεγαλύτερη επίδραση στη συγκέντρωση των ΠΑΥ που
βρίσκονται στην αέρια φάση σε σχέση µε τους ΠΑΥ που βρίσκονται προσκολληµένοι
στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας.
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7.4.2 Χωρική κατανοµή
Η χωρική διακύµανση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου
µελετήθηκε κατά τη διάρκεια δύο δειγµατοληπτικών αποστολών, κατά τις οποίες 18
δείγµατα συλλέχθηκαν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο
(Εικόνα 4.1).
Στον Πίνακα 7.5 παρουσιάζονται οι µέσες συνολικές συγκεντρώσεις των ΠΑΥ
στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς (5 δείγµατα), και στην ατµόσφαιρα πάνω από τη
θάλασσα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Η συνολική συγκέντρωσή τους ήταν 26.5 ng m-3
και ήταν παρόµοια µε τη συγκέντρωση 27.3 ng m-3, που µετρήθηκε τον Ιούλιο του 2000.
Σηµαντικά µεγαλύτερη ήταν η συγκέντρωση των ΠΑΥ, κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληπτικής αποστολής τον Ιούλιο του 2001 (Πίνακας 7.5). Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι οι σταθµοί δειγµατοληψίας βρισκόταν σε µικρότερες αποστάσεις από µεγάλα
αστικά κέντρα (Tsapakis et al., 2003, Εικόνα 4.1).
Το προφίλ των ΠΑΥ ήταν παρόµοιο σε όλα τα δείγµατα και αυτό είναι ενδεικτικό
των κοινών πηγών προέλευσής τους (Κεφ 1.5). Το φαινανθρένιο παρουσίασε τις
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε όλα τα δείγµατα, ενώ σηµαντικές ποσότητες µετρήθηκαν
και για τα µέθυλ-φαινανθρένια, το πυρένιο και το φλουορανθένιο (Πίνακας 7.5). Η µέση
συνολική συγκέντρωση του Phe ήταν 8.3, 9.9 και 19.1 ng m-3 στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς και πάνω από τη θάλασσα, τον Ιούλιο του 2000 και του 2001 αντίστοιχα
(Πίνακας 7.5).
Πίνακας 7.5. Μέση συγκέντρωση των ΠΑΥ (ng m-3) στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς και πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας της ανατολικής Μεσογείου
Μέλος
Φινοκαλιά (Ιούλιος 2000, 2001)
Πλοίο (Ιούλιος 2000)
Πλοίο (Ιούλιος 2001)
1.951
1.749
5.419
Fl
8.346
9.895
19.082
Phe
1.018
1.511
2.296
An
6.265
6.629
5.709
ΣC1-Phe
2.239
1.283
1.603
Fluo
4.210
2.991
3.563
ΣDMPs
1.279
1.297
2.025
Py
0.448
0.361
0.450
ΣC1-202
0.037
0.024
0.122
Ret
0.034
0.019
0.027
4H-CY
0.031
0.059
0.044
BaA
0.191
0.186
0.145
Chr/T
0.018
0.009
0.049
ΣC1-Chr
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Πίνακας 7.5 (συνέχεια) Μέση συγκέντρωση των ΠΑΥ (ng m-3) στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας της ανατολικής Μεσογείου
Μέλος
Φινοκαλιά (Ιούλιος 2000, 2001)
Πλοίο (Ιούλιος 2000)
Πλοίο (Ιούλιος 2001)
0.011
0.010
0.026
BbF
0.007
0.017
0.026
BkF
0.037
0.159
0.070
BbjkF
0.022
0.062
0.057
BeP
0.010
0.031
0.030
BaP
0.002
0.007
0.005
Per
0.006
0.013
0.014
Anthr
0.018
0.070
0.037
IP
0.001
0.001
0.002
DBA
0.017
0.040
0.056
BghiP
0.003
0.002
0.008
Cor
26.512
27.302
41.655
ΣΠΑΥ

Η χωρική διακύµανση της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή και την
αέρια φάση στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζεται στις Εικόνες 7.7Α
και 7.7Β αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε µικρή διακύµανση στη συνολική συγκέντρωση των
αέριων ΠΑΥ µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας (Εικόνα 7.7Α). Η µέγιστη
συγκέντρωση 75.95 ng m-3 παρατηρήθηκε στο σταθµό µε συντεταγµένες (380 33′ Ν, 220
12′ Ε) (Εικόνα 7.7Α). Ο σταθµός αυτός βρίσκεται κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα της
ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και από µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Αντίθετα, η
µικρότερη συγκέντρωση των συνολικών ΠΑΥ 14.06 ng m-3 προσδιορίσθηκε στο σταθµό
µε συντεταγµένες (350 83′ Ν, 230 82′ Ε) ο οποίος βρίσκεται στο βορειοδυτικό Κρητικό
Πέλαγος, µακριά από εστιασµένες πηγές καύσης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη
διάρκεια της δειγµατοληψίας αερολυµάτων πάνω από τη θάλασσα της ανατολικής
Μεσογείου το πλοίο βρίσκονταν σε διαρκεί κίνηση και ως σηµείο δειγµατοληψίας
θεωρήθηκε το µέσο στίγµα της πορείας του ερευνητικού σκάφους.
Η µέση συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ που βρίσκονται στην αέρια φάση της
ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς ήταν 18.84 ng m-3 και δεν απέκλινε σηµαντικά από τη µέση
τιµή των αερίων ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα πάνω από τη θάλασσα της ανατολικής
Μεσογείου (Εικόνα 7.7Α). Αν εξαιρεθεί ο σταθµός µε συντεταγµένες (380 33′ Ν, 220 12′
Ε, Εικόνα 7.7Α) ο οποίος βρίσκεται κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα η µέση
συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση στην ατµόσφαιρα πάνω από τη θάλασσα ήταν
25.87 ng m-3.
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Εικόνα 7.7Α Χωρική διακύµανση της αέριας φάσης των πολυκυκλικών αρωµατικών
υδρογονανθράκων (Σ37-ΠΑΥ) στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου.

Σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη
σωµατιδιακή φάση µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας (Εικόνα 7.7Β). Οι µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις µετρήθηκαν στη θαλάσσια ατµόσφαιρα κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα.
Η µεγαλύτερη συνολική συγκέντρωση (7.27 ng m-3) των σωµατιδιακών ΠΑΥ
προσδιορίσθηκε στο σταθµό µε συντεταγµένες (380 33′ Ν, 220 12′ Ε). Σηµαντικά (37.1
φορές) χαµηλότερες συγκεντρώσεις (0.20 ng m-3) προσδιορίσθηκαν στο σταθµό µε
συντεταγµένες (380 22′ Ν, 200 48′ Ε) (Εικόνα 7.7Β). Ο σταθµός αυτός βρίσκεται µακριά
από αστικά κέντρα και κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας η αέρια µάζα είχε διανύσει
µεγάλη απόσταση πάνω από τη Αδριατική θάλασσα και οι διεργασίες εναπόθεσης είχαν
αποµακρύνει ένα µεγάλο ποσό των σωµατιδιακών ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα.
Μεγάλες συγκεντρώσεις σωµατιδιακών ΠΑΥ προσδιορίσθηκαν στην ατµόσφαιρα
των σταθµών µελέτης πλησίον της αστικής περιοχής της Αθήνας. Η µέση συγκέντρωση
των σωµατιδιακών ΠΑΥ στους σταθµούς δειγµατοληψίας που βρίσκονταν σε απόσταση
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<80Km από την Αθήνα ήταν 1.22 ng m-3 ενώ, η µέση συγκέντρωση στη θαλάσσια
περιοχή µεταξύ της Φινοκαλιάς και της Ρόδου ήταν 0.30 ng m-3 (Εικόνα 7.7Β).
∆ιάφορες µελέτες έχουν επισηµάνει την εξάρτηση των ροών ΠΑΥ µε την
απόσταση από τα αστικά κέντρα. Έχει παρατηρηθεί µια γρήγορη κάµψη στις ροές τους
από τα λιµάνια, τις παράκτιες και τις ανοικτές ωκεάνιες περιοχές. Έχει αναφερθεί επίσης,
µεγάλη µείωση (>20 φορές) στη ροή του πυρενίου σε µια απόσταση 100Κm από τα
αστικά κέντρα έχει αναφερθεί (Gustafsson, et al., 1997b). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι
σε πολύ καλή συµφωνία µε το ρυθµό µείωσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου.
-3
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Εικόνα 7.7Β Χωρική διακύµανση των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων
(Σ37-ΠΑΥ) στη σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς

Η διαφορετική χωρική διακύµανση των σωµατιδιακών ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
της ανατολικής Μεσογείου σε σχέση µε την χωρική διακύµανση των πτητικών µελών
οφείλεται στις διαφορετικές ταχύτητες αποµάκρυνσης τους από την ατµόσφαιρα. Είναι
γνωστό ότι οι ταχύτητες εναπόθεσης των σωµατιδίων είναι πολύ µεγαλύτερες από τις
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αντίστοιχες των αερίων (Seinfeld and Pantis, 1998, Halsall et al, 2001). Αυτό έχει
αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µία γρήγορη ελάττωση στη συγκέντρωση των
σωµατιδιακών ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα µε την αποµάκρυνση από τα αστικά κέντρα
(Εικόνα 7.7Β). Αντίθετα, οι ΠΑΥ που βρίσκονται στην αέρια φάση παρουσιάζουν µία
οµοιόµορφη χωρική κατανοµή στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου (Εικόνα
7.7Α).

7.4.3 Αέρια/ Σωµατιδιακή κατανοµή
Η κατανοµή των ΠΑΥ µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας ελέγχου του γίγνεσθαί τους στην ατµόσφαιρα (Pankow και
Bidleman, 1992). Η αριθµητική έκφραση της κατανοµής αυτής γίνεται µέσω του
υπολογισµού του συντελεστή κατανοµής Κp σύµφωνα µε την εξίσωση 2.1. Εξ ορισµού,
όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής Κp, τόσο µεγαλύτερη είναι η τάση της ένωσης να
κατανέµεται στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας .
Στον πίνακα 7.6 παρουσιάζεται η µέση τιµή και των εύρος του φυσικού
λογαρίθµου του συντελεστή κατανοµής (logKp) των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς. Η µέση τιµή του logKp των συνολικών ΠΑΥ ήταν πολύ χαµηλή (-2.59),
ενδεικτική της πολύ µικρής τάσης που έχουν να προσκολλούνται στα σωµατίδια. Η
σηµαντική διαφοροποίηση του logKp που παρατηρήθηκε µεταξύ των διαφόρων µελών,
είναι ενδεικτική της διαφορετικής τους κατανοµής µεταξύ της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης. Το Phe, το οποίο βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στην αέρια φάση,
παρουσιάζει πολύ χαµηλές τιµές logKp (-3.70), ενώ αντίθετα το ΒaP το οποίο βρίσκεται
στη σωµατιδιακή φάση, παρουσιάζει αρκετά µεγαλύτερες τιµές (Πίνακας 7.6).
Πίνακας 7.6 Μέση, ελάχιστη, και µέγιστη τιµή του συντελεστή κατανοµής logKp
των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
Ένωση
Μέση
Ελάχιστη
Μέγιστη
-3.49
-4.46
-2.27
Fl
-3.70
-4.82
-2.57
Phe
-3.83
-5.22
-2.37
An
-3.55
-4.19
-3.09
Me-Phe
-3.47
-4.10
-3.04
Me-Phe
-3.64
-4.43
-3.00
Me-Phe
-3.50
-4.13
-3.01
Me-Phe
-3.18
-4.54
-1.13
3,6DMP
-3.07
-4.10
-1.04
2,6DMP
-2.90
-4.11
-1.01
2,7DMP
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Πίνακας 7.6 (συνέχεια) Μέση, ελάχιστη, και µέγιστη τιµή
κατανοµής logKp των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
Ένωση
Μέση
Ελάχιστη
-3.20
-4.43
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
-3.13
-4.42
1,6/2,9DMP
-2.73
-3.49
Fluo
-3.10
-4.50
1,7DMP
-3.02
-4.20
2,3DMP
-3.15
-4.32
1,9/4,9DMP
-3.14
-4.19
1,8DMP
-2.76
-3.47
Py
-2.62
-3.45
Me-202
-2.69
-3.61
Me-202
-2.69
-3.76
Me-202
-2.33
-4.02
4H-CY
-1.56
-2.77
BaA
-1.70
-2.91
Chr/T
-1.94
-3.62
Me-Chr
-0.82
-2.14
BbF
-0.68
-1.73
BkF
-0.85
-1.79
BbjkF
-0.74
-1.83
BeP
-0.66
-1.88
BaP
-2.59
-3.69
ΣΠΑΥ

του συντελεστή
Μέγιστη
-1.12
-1.07
-1.31
-1.05
-0.99
-1.10
-0.87
-1.88
-0.79
-0.86
-0.97
-1.24
-0.36
-0.26
-0.66
0.15
0.44
0.21
1.23
1.22
-1.13

Η διακύµανση του logKp ως προς το logp 0L των ΠΑΥ, µελετήθηκε για όλα τα
δείγµατα που συλλέχθηκαν στην αποµακρυσµένη περιοχή της Φινοκαλιάς. Η
θερµοκρασιακή εξάρτηση της p 0L για τα όλα τα µέλη, έγινε σύµφωνα µε την εργασία του
Yamassaki και των συνεργατών του (1984) (Κεφ 1.3.2). Στον πίνακα 7.7 παρουσιάζονται
τα χαρακτηριστικά της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του logKp ως προς log p 0L για
τα δείγµατα.
Πίνακας 7.7 Κλίση (mr), τεταγµένη επί της αρχής (br) και συντελεστής συσχέτισης (R2) της
0

ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του logKp ως προς logp L για τα δείγµατα της Φινοκαλιάς
Ηµεροµηνία
∆ειγµατοληψίας
2/25/2000
2/26/2000
3/23/2000
4/18/2000
4/19/2000
5/14/2000
7/11/2000
7/12/2000
7/25/2000

mr
-0.94
-0.56
-0.70
-0.96
-0.57
-0.83
-0.78
-0.66
-0.98

br
-6.18
-5.39
-5.42
-7.64
-6.10
-6.69
-6.81
-6.50
-7.52

R2
0.75
0.79
0.90
0.93
0.90
0.88
0.85
0.84
0.94

Αξιοπιστία
p<0.01
p<0.01
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.005
p<0.001

Θερµοκρασία (0C)
8.52 ± 4.51
12.12 ± 5.34
10.80 ± 3.34
16.64 ± 5.41
15.96 ± 4.45
20.36 ± 5.10
25.32 ± 5.43
29.92 ± 6.4
24.77 ± 6.43
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Πίνακας 7.7 (συνέχεια) Κλίση (mr), τεταγµένη επί της αρχής (br) και συντελεστής συσχέτισης (R2)
0

της ευθείας γραµµικής παλινδρόµησης του logKp ως προς logp L για τα δείγµατα της Φινοκαλιάς
Ηµεροµηνία
∆ειγµατοληψίας
7/27/2000
7/28/2000
10/13/2000
12/15/2000
1/10/2001
1/27/2001
2/10/2001
2/25/2001
3/9/2001
3/24/2001
5/14/2001
6/9/2001
8/17/2001
10/7/2001
min
max

mr
-0.67
-0.59
-0.76
-0.82
-1.00
-0.87
-0.55
-0.70
-0.96
-0.74
-0.71
-0.65
-0.61
-0.89
-1.00
-0.55

br
-6.31
-5.54
-6.03
-5.81
-6.23
-5.67
-4.14
-5.17
-6.09
-5.68
-5.56
-5.39
-5.66
-7.08
-7.64
-4.14

R2
0.83
0.79
0.84
0.89
0.91
0.96
0.91
0.91
0.98
0.98
0.98
0.91
0.93
0.97
0.75
0.98

Αξιοπιστία
p<0.005
p<0.005
p<0.005
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.01
p<0.001

Θερµοκρασία (0C)
29.50 ± 7.10
28.95 ± 6.20
21.44 ± 5.21
16.05 ± 4.12
13.88 ± 3.13
15.12 ± 4.12
14.36 ± 3.12
18.44 ± 4.98
11.36 ± 4.10
17.52 ± 3.45
15.95 ± 4.67
20.59 ± 4.3
25.00 ± 5.1
21.00 ± 4.21
8.52
29.92

Σε όλα τα δείγµατα ο συντελεστής R2 κυµαινόταν από 0.75 έως 0.98 (P<0.001).
Η καλή γραµµική συσχέτιση που προσδιορίστηκε, είναι ενδεικτική της συµφωνίας µε τη
θεωρία του γραµµικού ισόθερµου µοντέλου, που περιγράφει την κατανοµή των
ηµιπτητικών οργανικών ρυπαντών µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης
(Pankow, 1987, Pankow and Bidleman, 1992). Η επίτευξη της ισορροπίας µεταξύ της
σωµατιδιακής και της αέριας φάσης των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους από
µεγάλη απόσταση είναι χαρακτηριστική για τις αποµακρυσµένες περιοχές. Οι Kamens et
al. (1995) υπολόγισαν ότι ακόµα και σε θερµοκρασίες (1-4 0C) το φαινανθρένιο και το
πυρένιο χρειάζονται 10 ώρες, για να φτάσουν σε ισορροπία, από τη στιγµή που θα
ξεκινήσουν

από τη σωµατιδιακή φάση. Επίσης, οι Cotham and Bidleman (1995)

παρατήρησαν ότι η αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή των ΠΑΥ είναι πιο κοντά σε
ισορροπία σε αποµακρυσµένη περιοχή (λίµνη Michigan, USA) από ότι στην αστική
περιοχή του Σικάγο.
Ωστόσο, η ύπαρξη ισορροπίας προϋποθέτει ότι η κλίση mr πρέπει να είναι -1
(Pankow, 1987, Pankow and Bidleman, 1992). αυτή όµως µόνο σε ένα δείγµα
παρατηρήθηκε (Πίνακας 7.7). Οι κλίσεις mr κυµάνθηκαν από -0.55 έως -1.00 (Πίνακας
7.7), ένδειξη ότι το ποσοστό των ΠΑΥ στα σωµατίδια ήταν µεγαλύτερο από αυτό που
προβλέπει το θεωρητικό µοντέλο των Junge-Pankow. Το εύρος της διακύµανσης ήταν
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απροσδόκητα µεγαλύτερο από τη διακύµανση της κλίσης mr στα δείγµατα του
Ηρακλείου (-0.69 έως -1.01, Πίνακας 6.4). Αντίθετη συµπεριφορά έχει αναφερθεί σε
προηγούµενη µελέτη (Cotham and Bidleman, 1995), όπου παρατηρήθηκε µικρότερη
διακύµανση στις τιµές mr σε αποµακρυσµένη περιοχή σε σχέση µε τις κλίσεις mr στην
πόλη του Σικάγο. Στην πραγµατικότητα, κλίσεις διαφορετικές από -1 έχουν παρατηρηθεί
σε πολλές µελέτες πεδίου (Πίνακας 7.8).
Πίνακας 7.8 Κλίση (mr), τεταγµένη επί της αρχής (br) και συντελεστής συσχέτισης (R2) της ευθείας
0

γραµµικής παλινδρόµησης του logKp ως προς logp L σε διάφορες αποµακρυσµένες περιοχές του κόσµου
Περιοχή

n

mr

br

R2

Αναφορά

Φινοκαλιά

23

-055 έως -1.00

-4.14 έως -7.64

0.75-0.98

Παρούσα διατριβή

Chesapeake Bay

10

-0.649± 0.209

-7.67±1.19

0.83

Gustafson and Dickhut, 1997

Lake Superior

-0.59

McVeety and Hites, 1988

Rural areas (UK)

9

-0.79

-5.3

0.97

Lohmann et al., 2000

Redo

9

-0.630± 0.045

-5.458±0.229

0.771

Fernandez et al., 2002

Gossenkolle

9

-0.560± 0.041

-5.245±0.251

0.705

Fernandez et al., 2002

-0.61

-5.55

Lake Superior

Baker and Eisenreich, 1990

Κλίσεις µεγαλύτερες από -1 παρατηρούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα σε
αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές από ότι σε αστικές περιοχές (Gustafson and
Dickhut, 1997, Simcik et al., 1998). Η παρατήρηση αυτή a priori αποτελεί έκπληξη,
καθώς η αέρια σωµατιδιακή κατανοµή των ΠΑΥ σε αποµακρυσµένες περιοχές θα πρέπει
να είναι πιο κοντά σε ισορροπία (Cotham and Bidleman, 1995, Kamens et al., 1995).
Πρόσφατα, έχει αναφερθεί ότι απόκλιση από -1 δεν αποτελεί πάντα ένδειξη έλλειψης
ισορροπίας (Simcik et al., 1998, Goss and Schwarzenbach, 1998).
Μεταβολές στη συγκέντρωση των ΠΑΥ και στην περιβαλλοντική θερµοκρασία
κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας µπορεί ενδεχοµένως να εξηγήσουν τις αποκλίσεις
αυτές (Pankow and Bidleman, 1992). Όλες οι δειγµατοληψίες στη Φινοκαλιά ήταν 24-
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ωρες και η διακύµανση της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας ήταν σηµαντική
(Πίνακας 7.7). Επίσης, παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβολή των ατµοσφαιρικών
συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς (Κεφ 8).
Η ύπαρξη µη ανταλλάξιµης ποσότητας ΠΑΥ στα σωµατίδια µπορεί να ευθύνεται
για τις µικρότερες κλίσεις. Επειδή οι ενώσεις αυτές παράγονται κατά τη διάρκεια της
καύσης, µπορούν να εγκλωβιστούν µέσα στη µάζα του στοιχειακού άνθρακα, που επίσης
παράγεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ένα µόνο µέρος των σωµατιδιακών ΠΑΥ να είναι
διαθέσιµο για τη µεταφορά στην αέρια φάση (Gustafson and Dickhut, 1997, Simo et al.,
1997), αυξάνοντας έτσι την ποσότητά τους στα σωµατίδια. Στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς έχει παρατηρηθεί ισχυρή συσχέτιση (R2=0.75, p<0.001) µεταξύ των
πυρογενών ΠΑΥ και της περιεκτικότητας σε στοιχειακό άνθρακα των σωµατιδίων
(Γώγου, 1998).
Ακόµα η µικρή ταχύτητα εκρόφησης των ΠΑΥ από τα σωµατίδια κατά την
εισαγωγή τους σε µη ρυπασµένη ατµόσφαιρα µπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από το 1 (Pankow and Bidleman, 1992).

7.4.4 Σχετική ταχύτητα αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα
Οι ΠΑΥ µετά την έκλυσή τους στην ατµόσφαιρα υπόκεινται σε µία σειρά από
φυσικοχηµικές διεργασίες αποσύνθεσης ή εναπόθεσής τους στην επιφάνεια της γης. Η
ταχύτητα αποµάκρυνσης εξαρτάται από τη χηµική τους συµπεριφορά στις φυσικοχηµικές
αντιδράσεις, οι οποίες συµβαίνουν στην ατµόσφαιρα κατά τη µεταφορά των αέριων
µαζών. Η κατανοµή µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης, καθώς και η
κατανοµή τους ανά µέγεθος σωµατιδίων καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την ταχύτητα
εναπόθεσής τους (Seinfeld and Pandis, 1998).
Ο σχετικός ρυθµός αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου µελετήθηκε µε τη χρήση των συγκεντρώσεων τους στην αστική περιοχή του
Ηρακλείου και της Φινοκαλιάς. Το φαινανθρένιο, το οποίο είναι και το αφθονότερο σε
όλα τα δείγµατα, χρησιµοποιήθηκε ως το µέλος αναφοράς. Για κάθε µέλος υπολογίστηκε
ένας συντελεστής αποµάκρυνσης Ζi σύµφωνα µε τη µαθηµατική εξίσωση:
Ζi= (Ci/Cphe)Ηράκλειο/(Ci/Cphe)Φινοκαλιά

(7.2)
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Όπου Ci και Cphe είναι η συγκέντρωση του µέλους i και του φαινανθρενίου αντίστοιχα. Ο
συντελεστής Ζi εκφράζει το λόγο της σχετικής αναλογίας του µέλους i ως προς τη
συγκέντρωση του φαινανθρενίου στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου και της Φινοκαλιάς.
Αν η τιµή του Ζ είναι µεγαλύτερη από 1, αυτό σηµαίνει ότι η ταχύτητα αποµάκρυνσης
του µέλους αυτού είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα αποµάκρυνσης του
φαινανθρενίου.
Πίνακας 7.9. Μέση συγκέντρωση των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα του Ηρακλείου, της Φινοκαλιάς και
συντελεστής αποµάκρυνσης Ζi.
ΠΑΥ
Fl
Phe
An
ΣC1-Phe
Fluo
ΣDMPs
Py
ΣC1-202
Ret
4H-CY
BaA
Chr/T
Me-Chr
BbF
BkF
BbjkF
BeP
BaP
Per
Anthr
IP
DBA
BghiP
Cor

Ci (ng m-3) Φινοκαλιά

Ci (ng m-3) Ηράκλειο

Ζi

1.764
7.315
0.926
1.117
0.965
0.208
0.966
0.095
0.027
0.102
0.071
0.286
0.017
0.057
0.055
0.049
0.060
0.035
0.006
0.015
0.034
0.002
0.033
0.002

5.199
19.964
3.333
3.410
6.501
0.541
6.565
0.280
0.230
1.926
1.123
3.104
0.192
1.475
1.811
0.313
1.689
1.161
0.221
0.792
2.463
0.123
3.390
0.213

1.1
1.0
1.3
1.1
2.5
1.0
2.5
1.1
3.2
6.9
5.8
4.0
4.1
9.5
12.1
2.3
10.4
12.2
14.0
19.0
26.9
25.0
37.5
41.1

Όλα τα µέλη παρουσίασαν τιµές Ζi µεγαλύτερες από τη µονάδα (Πίνακας 7.9)
ενδεικτικό της µεγαλύτερης ταχύτητας αποµάκρυνσής τους από την ατµόσφαιρα σε
σχέση µε την ταχύτητα αποµάκρυνσης του Phe. Το φαινανθρένιο βρίσκεται σχεδόν
αποκλειστικά στην αέρια φάση και οι διεργασίες εναπόθεσης (ξηρή και υγρή) δεν
αναµένεται να είναι σηµαντικές (Seinfeld and Pandis, 1998). H αντίδραση των πτητικών
ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ είναι ο σηµαντικότερος µηχανισµός αποσύνθεσής τους στην
ατµόσφαιρα (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Η καταστροφή του φαινανθρενίου από τις
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ρίζες ΟΗ στην αέρια φάση, αναµένεται να είναι λιγότερο αποτελεσµατική σε σχέση µε
τους υπόλοιπους πτητικούς ΠΑΥ (Πίνακας 2.1). Ο χρόνος ηµιζωής του φαινανθρενίου
έχει υπολογιστεί ίσος µε 11.2 ώρες, ενώ σηµαντικά µικρότεροι χρόνοι (<9.1h) έχουν
υπολογιστεί για τα υπόλοιπα µέλη (Πίνακας 2.1).
Αρκετά µεγαλύτερες ταχύτητες αποµάκρυνσης παρατηρήθηκαν για τους ΠΑΥ µε
πέντε και έξι αρωµατικούς δακτυλίους (Πίνακας 7.9). Το BghiP και το Cor
αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα κατά 37.5 και 41.1 φορές γρηγορότερα σε σχέση
µε την ταχύτητα αποµάκρυνσης του φαινανθρενίου (Πίνακας 7.9). Οι ΠΑΥ αυτοί
βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στα σωµατίδια και αποµακρύνονται πολύ γρήγορα
µέσω των διαδικασιών εναπόθεσης.
50
40
30
Ζ

y = 1.42e

2.88x

2

20

R = 0.90

10
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

φ

Εικόνα 7.8 ∆ιάγραµµα διασποράς του συντελεστή αποµάκρυνσης Z και του λόγου κατανοµής φ. (Όπου
φ είναι το κλάσµα της σωµατιδιακής προς την ολική συγκέντρωση της ένωσης στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς).

Η κατανοµή των ΠΑΥ µεταξύ της σωµατιδιακής και της αέριας φάσης φαίνεται
να είναι η σηµαντικότερη παράµετρος καθορισµού του χρόνου αποµάκρυνσής τους από
την ατµόσφαιρα. Παρατηρήθηκε µία ισχυρή εκθετική συσχέτιση (r2=0.90) µεταξύ του
συντελεστή Ζ και του ποσοστού φ κατανοµής των ενώσεων στα σωµατίδια (Εικόνα 7.8).
Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ένωσης στην σωµατιδιακή φάση, τόσο
µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα αποµάκρυνσής των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα. Οι Halsall
et al. (2001) χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο προσοµοίωσης της ατµοσφαιρικής
µεταφοράς των ΠΑΥ από τη Μεγάλη Βρετανία στο Βόρειο Πόλο, προέβλεψαν ότι ο
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χρόνος ηµίσειας παραµονής του BaP στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς
είναι περίπου 3 έως 4 φορές µικρότερος σε σχέση µε το χρόνο ηµίσειας ζωής του Phe.
Ο συντελεστής Ζ των ΠΑΥ καθορίζει και σε µεγάλο βαθµό την εν δυνάµει
ικανότητα των µελών να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις. Τα µέλη µε µεγάλο
µοριακό βάρος λόγω της µεγάλης σχετικής ταχύτητας αποµάκρυνσης τους από την
ατµόσφαιρα (µεγάλος συντελεστής Ζ) εναποτίθενται κοντά στο σηµείο εκποµπής τους
ενώ η αφθονία τους σε αποµακρυσµένες περιοχές είναι σχετικά µικρή (Tsapakis et al.,
2003, Κεφ 9). Αντίθετα οι ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους µεταφέρονται σε µεγαλύτερες
αποστάσεις. Αν και τα µέλη αυτά παρουσιάζουν σχετικά µικρή βιολογική δραστηριότητα
(Κεφ 1.4) µεγάλη είναι η ανησυχία λόγο της νίτρο υποκατεστηµένων προϊόντων της
αντίδρασής τους στην αέρια φάση µε ρίζες ΟΗ (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Οι
αντιδράσεις αυτές αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στη αύξηση της τοξικότητας
των αερολυµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές (Κεφ 8, Ciccioli et al., 1996).
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8 Ηµερήσια διακύµανση

8.1 Περίληψη
Η ηµερήσια διακύµανση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ, Ν-ΠΑΥ και Ο-ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς µελετήθηκε για τρεις ηµέρες από 17/8/01 έως 21/8/01.
Συνολικά συλλέχθηκαν 20 (4ωρα) ατµοσφαιρικά δείγµατα και η συγκέντρωση στη
σωµατιδιακή και την αέρια φάση προσδιορίστηκε. Οι ΠΑΥ στην αέρια φάση
παρουσίασαν µέγιστο συγκέντρωσης κατά τις µεσηµβρινές ώρες και συσχετίσθηκαν
πολύ καλά (p<0.001) µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, οι ΠΑΥ που
ήταν προσκολληµένοι στα σωµατίδια, δεν παρουσίασαν ηµερήσια µεταβολή. Η
παρουσία των πυρογενών ΠΑΥ στα σωµατίδια συσχετίστηκε πολύ καλά (p<0.001) µε τη
συγκέντρωση του µαύρου άνθρακα. Η παραγωγή Ν-ΠΑΥ από την αντίδραση των αερίων
ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ µελετήθηκε για πρώτη φορά. Η συγκέντρωση του 2-νίτρο
φλουορανθενίου και του 2-νίτρο πυρενίου παρουσίασε µέγιστο κατά τις µεσηµβρινές
ώρες, όταν και η συγκέντρωση των ριζών ΟΗ ήταν µέγιστη.

8.2 Εισαγωγή
Στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες µελέτες του γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα

περιλαµβάνουν

εποχιακές

δειγµατοληψίες

και

µετρήσεις

των

συγκεντρώσεών τους για µία µεγάλη χρονική περίοδο (Cotham and Bidleman, 1995,
Gigliotti et al., 2000, Dimashki et al., 2001, Sofuoglu et al., 2001, Guo et al., 2003). Οι
µελέτες αυτές έχουν βασιστεί κυρίως σε 24ωρες δειγµατοληψίες µε τη χρήση
δειγµατοληπτών υψηλού όγκου για διάστηµα ενός και πλέον χρόνου. Η προσέγγιση αυτή
έχει δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την εποχιακή διακύµανση των συγκεντρώσεών
τους στην ατµόσφαιρα (Κεφ 7) και για τις ατµοσφαιρικές διεργασίες που ελέγχουν το
γίγνεσθαί τους σε αρκετές περιοχές του κόσµου (Cotham and Bidleman, 1995, Gigliotti
et al., 2000, Dimashki et al., 2001, Sofuoglu et al., 2001, Guo et al., 2003).
Οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις και η χρονική διακύµανση των SOCs είναι σε
άµεση εξάρτηση µε τις διαδικασίες ανταλλαγής µεταξύ της ατµόσφαιρας και της
επιφάνειας της γης. Σηµαντική εξάρτηση των συγκεντρώσεων των PCBs στην αέρια
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φάση έχει παρατηρηθεί στο Cheasapeake Bay τόσο σε εποχιακή, όσο και σε ηµερήσια
χρονική διάρκεια (Wallace and Hites, 1996, Lee et al., 1998, Wania et al., 1998). Στις
περιοχές του Chicago (Sofuoglu, et al., 2001) και του Chesapeake Bay (Dachs et al.,
2002a), παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην αέρια φάση µε την
αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Όµως, η διεργασία της εξάτµισής τους
από την επιφάνεια της γης είναι σχετικά δύσκολο να µελετηθεί λόγω των σηµαντικών
πηγών τους στην ατµόσφαιρα, καθώς και των αντιδράσεων διάσπασής τους (Lee et al.,
1998, Gigliotti et al., 2000). H αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ αποτελεί µια σηµαντική
διεργασία αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα (Finlayson-Pitts and Pitts,
2000). Η διεργασία αυτή µπορεί να επηρεάσει και την ηµερήσια διακύµανσή τους στην
αέρια φάση της ατµόσφαιρας. Για παράδειγµα, οι Simcik et al. (1997) παρατήρησαν
σηµαντική µείωση των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα λόγω της
αντίδρασής τους µε ρίζες ΟΗ, η οποία οδηγεί στο σχηµατισµό των ιδιαίτερα σηµαντικών
από τοξικολογικής άποψης νίτρο υποκατεστηµένων ΠΑΥ (Ν-ΠΑΥ, Κεφ 2.7.1). Αν και
οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να λάβουν χώρα σε οποιοδήποτε σηµείο της
τροπόσφαιρας, αναµένεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου, καθώς η συγκεκριµένη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη φωτοχηµεία
(Κουβαράκης, 2002), µε τις ρίζες ΟΗ να παρουσιάζουν µέγιστο συγκέντρωσης. Επίσης,
η συγκέντρωση των πτητικών ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα υψηλή (Κεφ 7).
Παρά τις σηµαντικές περιβαλλοντικές και τοξικολογικές πτυχές, η ηµερήσια
διακύµανση των ΠΑΥ και η σηµασία των αντιδράσεών µε τις ρίζες ΟΗ στην
ατµόσφαιρα της Μεσογείου δεν έχει µελετηθεί µέχρι σήµερα. Επίσης, σε παγκόσµια
κλίµακα µόνο δύο µελέτες (Lee et al., 1998, Dachs et al., 2002a) έχουν περιγράψει την
ηµερήσια διακύµανση των ατµοσφαιρικών ΠΑΥ. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα
βιβλιογραφικά δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας, καµία µελέτη της ηµερήσιας
διακύµανσης των Ν-ΠΑΥ δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της ηµερήσιας διακύµανσης των
συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς. Επίσης, µελετήθηκε ο
ρόλος της εξάτµισής τους από το θαλάσσιο περιβάλλον και η επίπτωση που έχει στην
ηµερήσια µεταβολή των ατµοσφαιρικών ΠΑΥ. Ακόµα, µελετήθηκε η αντίδραση των
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ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ και η παραγωγή Ν-ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου.

8.3 Μεθοδολογία
Η ηµερήσια µεταβολή της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια και τη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς µελετήθηκε για τρία 24-ωρα. Οι
ηµέρες δειγµατοληψίας ήταν 17-18/8/01, 19-20/8/01 και 20-21/8/01. Το χρονικό
διάστηµα από 18/8/01 έως 19/8/01 δεν πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες λόγω της
µεγάλης έντασης του ανέµου. Συνολικά, συλλέχθηκαν 20 δείγµατα αερολύµατος µε τη
χρήση του δειγµατολήπτη υψηλού όγκου, στον οποίο είχε προσαρµοστεί ο απογυµνωτής
οξειδωτικών (Κεφ 4). Η διάρκεια των δειγµατοληψιών ήταν τέσσερις ώρες και ο όγκος
του δείγµατος κυµάνθηκε από 100-125 m3 αέρα.
Η ηµερήσια µεταβολή των ριζών ΟΗ µελετήθηκε από την ερευνητική οµάδα του
Dr. H. Berresheim (Deutscher Wetterdienst) της Γερµανίας (DWD) στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράµµατος «MINOS». Η αναλυτική τεχνική έχει διεξοδικά περιγραφεί
σε προηγούµενες εργασίες (Berresheim et al., 2000, 2002). Η θερµοκρασία
περιβάλλοντος, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέµου κατεγράφησαν από το
µετεωρολογικό σταθµό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χηµικών ∆ιεργασιών, ο
οποίος είχε τοποθετηθεί σε απόσταση 30 µέτρων από το σηµείο δειγµατοληψίας. Η
αναλυτική µεθοδολογία έχει αναλυτικά περιγραφεί στο κεφάλαιο 4.3.

8.4 Αποτελέσµατα
8.4.1 Ρετροπορείες των αέριων µαζών
Οι ρετροπορείες των αέριων µαζών τις ηµέρες δειγµατοληψίας υπολογίστηκαν µε
τη χρήση του µοντέλου ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας HYSPLIT 4. Στην εικόνα 8.1
παρουσιάζεται η πορεία της αέριας µάζας για κάθε δειγµατοληψία. Σε όλη τη διάρκεια
της δειγµατοληψίας η πορεία της αέριας µάζας ήταν σταθερή και είχε προέλευση από τη
βορειοανατολική Ευρώπη περνώντας σχεδόν πάνω από την Αττική (Εικόνα 8.1).
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Εικόνα 8.1 Αντίστροφες πορείες των αερίων µαζών κατά τη διάρκεια της εντατικής
δειγµατοληψίας. Κάθε σηµείο της πορείας των αερίων µαζών ισοδυναµεί µε 1 ώρα πίσω.

8.4.2 Παρουσία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση
κυµάνθηκε από 22.63 έως 97.41 ng m-3 και από 0.56 έως 1.83 ng m-3 αντίστοιχα
(Πίνακας 8.1). Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι παρόµοιες µε τα επίπεδα των ΠΑΥ που
µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εποχιακών δειγµατοληψιών στο σταθµό της
Φινοκαλιάς (Κεφ 7). Το φαινανθρένιο ήταν το αφθονότερο µέλος σε όλα τα δείγµατα. Η
µέση συγκέντρωσή του κυµάνθηκε από 10.0 έως 58.6 ng m-3, ενώ η µέση τιµή του ήταν
23.0 ng m-3 (Πίνακας 8.1). Η µεγάλη αφθονία του οφείλεται στις αυξηµένες εκποµπές
του (Κεφ 6), καθώς και στη µικρότερη, συγκριτικά µε τους άλλους ΠΑΥ, ταχύτητα
αποµάκρυνσής του από την ατµόσφαιρα (Κεφ 7.4.4).
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Πίνακας 8.1. Μέσες (εύρος) συγκεντρώσεις (ng m-3) των
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς για
21/8/01.
Μέλος
Αέρια
4.201 (1.456-8.632)
Fl
22.983 (9.976-58.578)
Phe
3.003 (1.315-7.44)
An
1.69 (0.778-3.284)
Me-Phe
2.02 (0.878-5.063)
Me-Phe
1.82 (0.898-3.72)
Me-Phe
1.659 (0.8-4.301)
Me-Phe
0.197 (0.073-0.346)
3,6DMP
0.24 (0.095-0.599)
2,6DMP
0.101 (0.039-0.191)
2,7DMP
0.575 (0.286-1.238)
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
0.321 (0.158-0.679)
1,6/2,9DMP
1.927 (0.587-4.708)
Fluo
0.429 (0.207-0.861)
1,7DMP
0.116 (0.043-0.235)
2,3DMP
0.138 (0.035-0.266)
1,9/4,9DMP
0.067 (0.024-0.161)
1,8DMP
1.617 (0.55-3.783)
Py
0.073 (0.011-0.225)
Me-202
0.09 (0.022-0.253)
Me-202
0.083 (0.02-0.219)
Me-202
0.249 (0.13-0.477)
Ret
0.118 (0.018-0.275)
4H-CY
0.115 (0.049-0.252)
BaA
0.457 (0.228-0.845)
Chr/T
0.043 (0.014-0.114)
Me-Chr
0.038 (0.018-0.141)
BbF
0.040 (0.014-0.200)
BkF
0.005 (<0.001*-0.045)
BbjkF
0.028 (0.005-0.204)
BeP
0.015 (0.002-0.136)
BaP
0.002 (<0.001-0.034)
Per
0.002 (<0.001-0.024)
Anthr
0.006 (<0.001-0.088)
IP
<0.001
DBA
0.010 (<0.001-0.147)
BghiP
45.912 (22.629-97.406)
ΣΠΑΥ
*
όριο ανίχνευσης µεθόδου
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ΠΑΥ στην αέρια και τη
το χρονικό διάστηµα 17Σωµατιδιακή
0.014 (0.001-0.039)
0.066 (0.012-0.178)
0.008 (0.002-0.024)
0.007 (0.001-0.016)
0.01 (0.002-0.021)
0.006 (0.001-0.015)
0.006 (0.001-0.011)
0.002 (0-0.012)
0.003 (0.001-0.016)
0.002 (0.001-0.011)
0.006 (0.002-0.035)
0.031 (0.001-0.558)
0.102 (0.016-0.652)
0.003 (0.001-0.024)
0.002 (<0.001-0.008)
<0.001
0.002 (<0.001-0.007)
0.063 (0.030-0.110)
0.002 (<0.001-0.005)
0.002 (<0.001-0.005)
0.001 (<0.001-0.003)
0.005 (0.001-0.021)
0.053 (0.006-0.121)
0.058 (0.015-0.288)
0.255 (0.063-0.764)
0.008 (0.003-0.013)
0.117 (0.051-0.329)
0.093 (0.034-0.268)
0.013 (<0.001-0.029)
0.075 (0.032-0.143)
0.056 (0.022-0.154)
0.009 (<0.001-0.026)
0.032 (<0.001-0.104)
0.061 (0.021-0.134)
0.004 (<0.001-0.038)
0.061 (0.016-0.154)
1.189 (0.557-1.832)

8.4.3 Ηµερήσια διακύµανση
Η ηµερήσια διακύµανση των ΠΑΥ µελετήθηκε κατά τη διάρκεια 3 ηµερών
δειγµατοληψίας, τον Αύγουστο του 2001 (17-18, 19-20 και 20-21/8/01). Στην εικόνα 8.2
παρουσιάζεται η µεταβολή τους στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση. Η συγκέντρωση
των ΠΑΥ στην αέρια φάση παρουσίασε σηµαντική ηµερήσια διακύµανση και στις τρεις
µέρες δειγµατοληψίας. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν τις µεσηµεριανές
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ώρες, ενώ οι µικρότερες κατά τις νυχτερινές ώρες (Εικόνα 8.2). Η µέση συγκέντρωση
των πτητικών ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της νύκτας και της ηµέρας ήταν 25.6 και 49.6 ng
m-3 (17-18/8/01), 30.3 και 45.7 ng m-3 (19-20/8/01) και 34.3 και 88.4 ng m-3 (20-21/8/01)
αντίστοιχα.
17-18/8/01

Νύχτα

Ηµέρα

3.0

Αέρια
Σωµατιδιακή

Σωµατιδιακή (ng m -3 )

Αέρια (ng m-3 )

50

2.0
30

1.0

0.0

10
23
0:0
9
1

:00

03
0:0
3
2

:00

07
0:0
3
0

:00

11
0:0
7
0

:00

15
0:0
1
1

:00

19
0:0
5
1

:00

19-20/8/01
50

Σωµατιδιακή

Σωµατιδιακή (ng m -3 )

Αέρια (ng m-3 )

3.0

Αέρια
2.0

30

1.0

0.0

10

1

:00
23
00
9:

2

:00
03
00
3:

0

:00
07
00
3:

0

:00
11
00
7:

1

:00
15
00
1:

1

:00
19
00
5:

20-21/8/01
3.0

100
Αέρια

Σωµατιδιακή (ng m -3 )

Αέρια (ng m-3 )

Σωµατιδιακή
70

2.0

40

1.0

0.0

10
23
0:0
19

:00

03
0:0
23

:00

07
0:0
03

:00

11
0:0
07

:00

15
0:0
11

:00

19
0:0
15

:00

Εικόνα 8.2. Ηµερήσια διακύµανση της συνολικής συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην
αέρια και τη σωµατιδιακή φάση.
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Μικρή διακύµανση παρατηρήθηκε για τους ΠΑΥ που βρίσκονται στη
σωµατιδιακή φάση (Εικόνα 8.2) χωρίς ευδιάκριτο ηµερήσιο πρότυπο (Εικόνα 8.2). Η
µέση συγκέντρωση των πτητικών ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ηµέρας ήταν
25.6 και 49.6 ng m-3 (17-18/8/01), 30.3 και 45.7 ng m-3 (19-20/8/01) και 34.3 και 88.4 ng
m-3 (20-21/8/01) αντίστοιχα.

8.4.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στη
σωµατιδιακή φάση
Πολλοί παράγοντες µπορεί να ευθύνονται για τη διακύµανση της συγκέντρωσης
των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια της εντατικής δειγµατοληψίας. Στον πίνακα 8.2
παρουσιάζεται η συσχέτιση της µεταβολής της συγκέντρωσης των 13 σηµαντικότερων
ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση µε τη διακύµανση της θερµοκρασίας (T), της σχετικής
υγρασίας (RH), της ταχύτητας του ανέµου (WS), της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας
(W), της συγκέντρωσης του µαύρου άνθρακα (BC), της συγκέντρωσης του όζοντος (Ο3)
και των ριζών υδροξυλίου (ΟΗ). Λόγω της σταθερής πορείας της αέριας µάζας, η
επίδραση του σηµείου προέλευσής της στην ηµερήσια διακύµανση των συγκεντρώσεων
των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα δε µελετήθηκε.
Πίνακας 8.2. Συσχέτιση των σωµατιδιακών συγκεντρώσεων επιλεγµένων ΠΑΥ µε φυσικοχηµικές
παραµέτρους (Τ: θερµοκρασία περιβάλλοντος, RΗ: Σχετική υγρασία, WS: Ταχύτητα ανέµου, W:
Ηλιακή ακτινοβολία, BC: Μαύρος άνθρακας, O3: Όζον, OH: Ρίζες υδροξυλίου)
ΠΑΥ
T
RH
WS
Ns
ns
ns
Fl
Ns
ns
ns
Phe
Ns
ns
ns
An
Ns
ns
ns
Fluo
Ns
ns
ns
Py
Ns
ns
ns
4H-Cy
Ns
ns
ns
BaA
Ns
* *(-)
ns
Chr/T
Ns
* *(-)
ns
BbF
Ns
* *(-)
ns
BkF
Ns
* *(-)
ns
BeP
Ns
* *(-)
ns
BaP
Ns
*** (-)
ns
IP
* p<0.1, ** p<0.05, *** P<0.001, ns: non significant

W
ns
ns
ns
ns
*(-)
ns
ns
ns
ns
ns
*(-)
ns
* *(-)

BC
*(-)
ns
ns
ns
ns
***(+)
* *(+)
***(+)
* *(+)
* *(+)
***(+)
***(+)
***(+)

O3
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

OH
ns
ns
ns
ns
*(-)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
* *(-)

Η αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος µπορεί να επηρεάσει την αέρια/
σωµατιδιακή κατανοµή και να επιφέρει µείωση στη συγκέντρωση των σωµατιδιακών
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ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα (Κεφ 2.1). Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας η θερµοκρασία
κυµάνθηκε από 23.1 έως 28.8 0C, ενώ η µέση τιµή ήταν 24.9 0C. ∆ιαφορετική ήταν η
συσχέτιση µεταξύ της θερµοκρασίας και των ανεξάρτητων ενώσεων. Οι ΠΑΥ µε µεγάλη
τάση ατµών (από το Fl έως το BaA) δεν παρουσίασαν συσχέτιση ενώ αντίθετα τα µέλη
µε µικρότερη τάση ατµών παρουσίασαν σηµαντική αρνητική συσχέτιση (Πίνακας 8.2). Η
διαφορετική αυτή απόκριση των ΠΑΥ στη µεταβολή της θερµοκρασίας οφείλεται στο
γεγονός τα µέλη µε µεγάλη πτητικότητα βρίσκονται κυρίως στην αέρια φάση (Πίνακας
8.1) και το µικρό ποσοστό που βρίσκεται προσκολληµένο στα σωµατίδια, µπορεί να µην
είναι ανταλλάξιµο µεταξύ της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης. Αντιθέτως, το Chr/T,
το BbF, το BkF, το BeP, το BaP και το IP βρίσκονται κυρίως στα σωµατίδια και η
αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος συµβάλλει στην εξάτµισή τους από τη
µάζα των σωµατιδίων.
Η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε από 32.2 έως 83.9% µε µέση
τιµή 63.9%. Κανένα µέλος δεν παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε τη µεταβολή της
σχετικής υγρασίας (Πίνακας 8.2). Σε παλαιότερες εργασίες έχει παρατηρηθεί ότι η
αύξηση της υγρασίας οδηγεί στην αύξηση της φωτοδιάσπασης των ΠΑΥ (Behymer and
Hites, 1988, Kamens et al., 1988). Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στη περιοχή της
Φινοκαλιάς.
Η φωτοχηµική διάσπαση των σωµατιδιακών πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων
αποτελεί µία σηµαντική διαδικασία αποµάκρυνσή τους από την ατµόσφαιρα. Η ταχύτητα
αποσύνθεσής τους εξαρτάται γραµµικά από την ένταση της ακτινοβολίας (Kamens et al.,
1988). Η ταχύτητα αντίδρασης καθώς και τα προϊόντα της δεν εξαρτώνται µόνο από το
φάσµα απορρόφησης στο ορατό του κάθε µέλους, αλλά επίσης και από φυσικοχηµικά
χαρακτηριστικά των σωµατιδίων, στα οποία είναι προσροφηµένα (Behymer and Hites,
1988). Σε συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες (Τ=20 0C και ηλιακή ακτινοβολία =1 cal
cm-2 min-1) οι χρόνοι ηµιζωής των ΠΑΥ κυµαίνονται από 0.3 και 0.5h για το 4H-Cy και
το BaP αντίστοιχα, έως 1.3h για τα λιγότερο δραστικά ΒkF και BbF (Kamens et al.,
1988). Παρά τις υψηλές θερµοκρασίες (23.1-28.8 0C) και τη µεγάλη ένταση της
ακτινοβολίας (µέχρι και 1.26 cal cm-2 min-1, Μιχαλόπουλος Ν., προσωπική επικοινωνία)
κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας η συγκέντρωση των ΠΑΥ στα σωµατίδια δεν
παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε την µεταβολή της έντασης της ηλιακής
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ακτινοβολίας (Πίνακας 8.2). Μόνο το Py, το BeP και το IP παρουσίασαν κάποια ασθενή
συσχέτιση (p<0.1).
Εκτός όµως από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και η σύσταση του οργανικού
υλικού επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ταχύτητα και το µηχανισµό της
φωτοδιάσπασης των ΠΑΥ (Odum et al., 1994, McDow et al., 1993, 1994). Ο χρόνος
ηµιζωής των µελών εκείνων που είναι προσροφηµένοι σε στοιχειακό άνθρακα,
υπολογίζεται σε µερικές ηµέρες, ενώ αντίθετα όταν είναι προσροφηµένοι σε σωµατίδια
οξειδίου του πυριτίου, ο χρόνος ηµιζωής τους υπολογίζεται σε λίγες ώρες (Behymer and
Hites, 1988).
Σηµαντική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ των πυρογενών ΠΑΥ και της
συγκέντρωσης του στοιχειακού άνθρακα στα σωµατίδια (Simo et al., 1997, Γώγου, 1998,
Dachs et al., 2002a). Οι υψηλές συγκεντρώσεις τους παρατηρήθηκαν στα δείγµατα
εκείνα στα οποία και η συγκέντρωση του µαύρου άνθρακα ήταν µεγάλη. Η κοινή
προέλευση του µαύρου άνθρακα και των πυρογενών ΠΑΥ έχει αναφερθεί και σε
προηγούµενες εργασίες (Simo et al., 1997). Επίσης, η Γώγου (1998) παρατήρησε
σηµαντική συσχέτιση (R2=0.75, p<0.001) των πυρογενών ΠΑΥ και του στοιχειακού
άνθρακα σε αερολύµατα που συλλέχθηκαν στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Τα µέλη µε
µικρότερο µοριακό βάρος δεν παρουσίασαν σηµαντική συσχέτιση µε το περιεχόµενο σε
BC των σωµατιδίων (Πίνακας 8.2). Παρόµοια συµπεράσµατα έχουν παρατηρηθεί και σε
αερολύµατα της δυτικής Μεσογείου (Simo et al., 1997) και στο Chesapeake Bay (Dachs
et al., 2002a).
Η συγκέντρωση του όζοντος κυµάνθηκε από 50.6 έως 71.5 ppbv, ενώ η µέση τιµή
ήταν 58.3 ppbv. Παρά τη σηµαντική αυτή διακύµανση του όζοντος, δεν παρατηρήθηκε
σηµαντική συσχέτιση µε τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στα σωµατίδια. Η ετερογενής
διάσπασή τους από το όζον θεωρείται από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς
αποµάκρυνσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα (Κεφ 2.8.2). Έχει όµως
παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη στοιχειακού άνθρακα στα σωµατίδια προσφέρει σηµαντική
προστασία στους ΠΑΥ που βρίσκονται προσκολληµένοι στην επιφάνειά τους (Κεφ 2.8.2,
Κεφ 5).
Έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση της ταχύτητας του ανέµου προκαλεί αύξηση της
ταχύτητας αποµάκρυνσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα µέσω της ξηρής
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εναπόθεσης (Κεφ 9.3.5). Την περίοδο της δειγµατοληψίας η ταχύτητα του ανέµου
κυµάνθηκε από 2.2 έως 11.6 m s-1. Όµως, παρά τη σηµαντική αυτή µεταβλητότητα δεν
παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µε τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στα σωµατίδια
(Πίνακας 8.2). Αυτό ίσως οφείλεται, στην κατανοµή τους ανά µέγεθος σωµατιδίων. Το
µεγαλύτερο ποσοστό κατανέµεται στα λεπτά (fine) σωµατίδια (διαµέτρου <1µm) της
ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς (Γώγου, 1998). Η ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης των
σωµατιδίων αυτών είναι σχετικά µικρή (Seinfeld and Pandis, 1998) και, έτσι, δεν
αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις συγκεντρώσεις των σωµατιδιακών ΠΑΥ.

8.4.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στη αέρια
φάση
Η παρουσία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα των αποµακρυσµένων περιοχών είναι
αποτέλεσµα πολλών διεργασιών. Οι σηµαντικότερες είναι η µεταφορά από µεγάλη
απόσταση, η εξάτµιση από την επιφάνεια της γης, και των διεργασιών που συµµετέχουν
στην αποµάκρυνσή τους (χηµικές αντιδράσεις, ξηρή και υγρή εναπόθεση). Η ηµερήσια
διακύµανση στη συγκέντρωσή τους µπορεί να οφείλεται στην ηµερήσια διακύµανση µίας
ή και περισσότερων διεργασιών (Lee et al., 1998).
Κατά τη διάρκεια της εντατικής δειγµατοληψίας στη Φινοκαλιά (17-21/8/01) η
πορεία της αέριας µάζας δε µεταβλήθηκε σηµαντικά (Εικόνα 8.1) και, συνεπώς, η
µεταφορά των ΠΑΥ από µεγάλη απόσταση θα πρέπει να είναι σταθερή. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της δειγµατοληψίας δεν υπήρξε κανένα γεγονός κατακρήµνισης στην ανατολική
Μεσόγειο και έτσι ούτε η υγρή εναπόθεση µπορεί να δικαιολογήσει την ηµερήσια
διακύµανσή τους στην ατµόσφαιρα. Η ξηρή εναπόθεση δε συµβάλλει σηµαντικά στην
αποµάκρυνση των ΠΑΥ, που βρίσκονται στη αέρια φάση (Κεφ 9) και, επίσης, δεν
αναµένεται να έχει σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Οι µόνες διεργασίες οι οποίες µπορούν να δικαιολογήσουν τις ηµερήσιες
µεταβολές των ΠΑΥ στην περιοχή της Φινοκαλιάς είναι η εξάτµιση από την επιφάνεια
της θάλασσας και οι χηµικές αντιδράσεις τους µε ρίζες ΟΗ κατά τη διάρκεια της ηµέρας
και µε ρίζες τις ΝΟ3 κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Στον πίνακα 8.3 παρουσιάζεται η συσχέτιση της αέριας φάση των ΠΑΥ µε τη
διακύµανση της θερµοκρασίας (T), της σχετικής υγρασίας (RH), της ταχύτητας του
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ανέµου (WS), της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας (W), και της συγκέντρωσης του
όζοντος (Ο3).
Πίνακας 8.3. Συσχέτιση της αέριας φάσης επιλεγµένων ΠΑΥ µε φυσικοχηµικές
παραµέτρους (Τ: θερµοκρασία περιβάλλοντος, RΗ: Σχετική υγρασία, WS:
Ταχύτητα ανέµου, W: Ηλιακή ακτινοβολία, O3: Όζον).
ΠΑΥ
T (0C)
RH
WS
W
O3
***(+)
***(-)
ns
***(+)
ns
Fl
***(+)
***(-)
ns
* * (+)
ns
Phe
***(+)
***(-)
ns
ns
ns
An
***(+)
***(-)
ns
***(+)
ns
Fluo
***(+)
***(-)
ns
***(+)
**(+)
Py
ns
ns
ns
ns
ns
4H-Cy
ns
ns
ns
ns
ns
BaA
ns
ns
ns
ns
**(+)
Chr/T
ns
ns
ns
ns
ns
BbF
ns
ns
ns
ns
ns
BkF
ns
ns
ns
ns
ns
BeP
ns
ns
ns
ns
ns
BaP
* p<0.1, ** p<0.05, *** P<0.001, ns: non significant

Η εξάρτηση της αέριας φάσης των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων από τη
θερµοκρασία έχει αναφερθεί σε πολλές εργασίες (Hoff et al., 1998, Lee and Jones, 1999,
Gigliotti et al., 2000, Sofuoglu et al., 2001). Η ύπαρξη θετικής συσχέτισης είναι
ενδεικτική της εξάτµισης από τοπικές πηγές, ενώ η έλλειψη συσχέτισης είναι
χαρακτηριστική της µεταφοράς από µεγάλη απόσταση.
Σηµαντική θετική συσχέτιση (p<0.001) παρατηρήθηκε µεταξύ των πτητικών
ΠΑΥ και της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
(Πίνακας 8.3). Αντίθετα, η συγκέντρωση των ΠΑΥ µεγαλύτερου µοριακού βάρους δεν
συσχετίσθηκε µε τη θερµοκρασία. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν παρατηρηθεί και σε
άλλες εργασίες. Οι Sofuoglu et al. (2001) παρατήρησαν σηµαντική συσχέτιση των ΠΑΥ
µε τρεις ή τέσσερις αρωµατικούς δακτυλίους και της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος
στην αστική περιοχή του Chicago. Αντίθετα, τα µέλη µε 5 και 6 δακτυλίους δεν έδωσαν
σηµαντική συσχέτιση. Οι Dachs et al. (2002a) παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση των
ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους (ΜΒ<192) στην αέρια φάση του Chesapeake Bay
παρουσιάζει µέγιστο το µεσηµέρι.
Η συσχέτιση των πτητικών ΠΑΥ µε τη θερµοκρασία υποδεικνύει ότι οι τοπικές
πηγές (εξάτµιση από την θάλασσα) είναι η κύρια πηγή τους στην ατµόσφαιρα. Αυτό
είναι σε αντιδιαστολή µε τα συµπεράσµατα της εποχιακής διακύµανσης των ΠΑΥ στην
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ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου. Στο κεφάλαιο 7 δείχθηκε ότι η µεταφορά από
µεγάλη απόσταση είναι η σηµαντικότερη πηγή των ΠΑΥ. Στην πραγµατικότητα, οι
συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα ελέγχονται από διεργασίες, οι οποίες
συµβαίνουν σε διαφορετική χρονική κλίµακα. Σε µεγάλη χρονική διάρκεια, η µεταφορά
από µεγάλη απόσταση εισάγει το µεγαλύτερο ποσό των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο,
ενώ σε ηµερήσια βάση και κάτω από κατάλληλες ατµοσφαιρικές συνθήκες η θάλασσα
της ανατολικής Μεσογείου µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή τους στην
ατµόσφαιρα. Παρόµοια συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί και στον κόλπο του Chesapeake
(Dachs et al., 2002a).
Αντίθετη συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ της διακύµανσης της συγκέντρωσης
των πτητικών ΠΑΥ και της µεταβολής της σχετικής υγρασίας (Πίνακας 8.3). Η υγρασία
δεν αναµένεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση και η
παρατηρούµενη αρνητική συσχέτιση οφείλεται στη µεταβολή της θερµοκρασίας. Είναι
γνωστό ότι η αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος οδηγεί σε ελάττωση της
σχετικής υγρασίας.
Στην αύξηση της θερµοκρασίας οφείλεται και η θετική συσχέτιση της έντασης
της ακτινοβολίας µε τη συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση (Πίνακας 8.3). Η
θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι άµεσα συσχετιζόµενη µε την ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας.
Η εξάτµιση των ΠΑΥ από την επιφάνεια της γης επηρεάζεται από την ταχύτητα
του ανέµου. Σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο που προτάθηκε από τους Liss and Slater
(1974, Κεφ 2.4.1) και περιγράφει τη µεταφορά των αερίων µεταξύ της διεπιφάνειας της
θάλασσας και της ατµόσφαιρας, η αύξηση στην ταχύτητα του ανέµου προκαλεί αύξηση
στη ταχύτητα εξάτµισής τους από την επιφάνεια της θάλασσας. Παρόλ’ αυτά, τα
αποτελέσµατα από µελέτες πεδίου είναι αντικρουόµενα. Σε µερικές µελέτες έχει
διαπιστωθεί ότι η ταχύτητα του ανέµου είναι σηµαντική παράµετρος ελέγχου της
συγκέντρωσης των SOCs στην αέρια φάση ενώ και σε άλλες δεν έχει διαπιστωθεί
σηµαντική εξάρτηση (Simcik et al., 1999, Gurrado and Harrad, 2000, Lohmann et al.,
2000, Sofuoglu et al., 2001, Dachs et al., 2002a). Στην παρούσα εργασία δεν
παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ταχύτητας του ανέµου και της
συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια φάση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έλλειψη
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συσχέτισης δε σηµαίνει κατ’ ανάγκη την έλλειψη εξάρτησης µεταξύ των δυο
παραµέτρων. Η ύπαρξη άλλων σηµαντικότερων παραµέτρων, όπως η θερµοκρασία, ή η
αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ µπορεί να επισκιάσει την εξάρτηση αυτή.
Αν και η αντίδραση των ΠΑΥ στην αέρια φάση µε το όζον είναι δυνατή, η
ταχύτητά της είναι πολύ µικρή και δε µπορεί να επηρεάσει την ηµερήσια διακύµανση της
συγκέντρωσής τους (Κεφ 2.7). Πράγµατι, τα περισσότερα µέλη δεν παρουσίασαν
σηµαντική συσχέτιση µε το όζον και µόνο το Py και το Chr/T παρουσίασαν ασθενή
θετική συσχέτιση (p<0.005).

8.4.6 Αντίδραση των ΠΑΥ µε ρίζες ΟΗ
Η αντίδραση των πτητικών ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ θεωρείται ως ο σηµαντικότερος
παράγοντας αποµάκρυνσής τους από την ατµόσφαιρα (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000).
Αρκετές µελέτες έχουν συνδέσει τη µείωση της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην αέρια
φάση µε την αντίδρασή τους µε ρίζες ΟΗ (Dachs et al., 2002a, Simcik et al., 1997,
Atkinson and Arey, 1997). Σε καµία όµως από τις προαναφερθείσες µελέτες δεν έχει
γίνει δυνατή η σύνδεση των αντιδράσεων αυτών µε την παραγωγή συγκεκριµένων
προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια της εντατικής δειγµατοληψίας, η συγκέντρωση των ριζών ΟΗ
παρουσίασε µια καλά επαναλαµβανόµενη ηµερήσια διακύµανση (Εικόνα 8.3). Οι
µέγιστες συγκεντρώσεις (1.26-1.38 x 107 molecules cm-3) µετρήθηκαν κατά τις
µεσηµεριανές ώρες (11:00 – 13:00 τοπική ώρα) ενώ στις νυχτερινές ώρες οι
συγκεντρώσεις ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης του οργάνου (1.53 x 105 molecules
cm-3). Η ηµερήσια διακύµανση της συνολικής συγκέντρωσης των ΠΑΥ που βρίσκονται
στην αέρια φάση και των ριζών ΟΗ στην περιοχή της Φινοκαλιάς παρουσιάζεται στην
εικόνα 8.3.
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Εικόνα 8.3 Ηµερήσια διακύµανση των ριζών ΟΗ και των συνολικών ΠΑΥ στην αέρια φάση της
ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς το χρονικό διάστηµα 17-21/8/01.

Οι µέγιστες συγκεντρώσεις των αερίων ΠΑΥ παρουσιάστηκαν κατά τις
µεσηµβρινές ώρες, όταν και η συγκέντρωση των ριζών ΟΗ ήταν µέγιστη (Εικόνα 8.3).
Όµοια ηµερήσια διακύµανση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές
(Lee et al., 1998, Dachs et al., 2002a), ενώ αντίθετο πρότυπο έχει παρατηρηθεί στην
αστική περιοχή της Baltimore (Dachs et al., 2002a). Οι συγγραφείς της εργασίας αυτής
έδειξαν ότι η αντίδραση µε τις ρίζες ΟΗ είναι σηµαντική παράµετρος ελέγχου της
ηµερήσιας διακύµανσης των πτητικών ΠΑΥ και µάλιστα παρατήρησαν καταστροφή ενός
µεγάλου ποσοστού τους κατά τις µεσηµβρινές ώρες από την ατµόσφαιρα της Baltimore.
Αντίθετα, στην αποµακρυσµένη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Chesapeake, η
ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος καθόρισε σε µεγάλο βαθµό
την διακύµανση των αέριων ΠΑΥ (Dachs et al., 2002a). Η ισχυρή εξάρτηση της
συγκέντρωσής τους από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ίσως ο λόγος
απόκρυψης του ρόλου της καταστροφής τους από τις ρίζες ΟΗ.

8.4.7 Παραγωγή νίτρο υποκατεστηµένων ΠΑΥ
Οι νίτρο υποκατεστηµένοι ΠΑΥ (Ν-ΠΑΥ) µπορεί να είναι και 100,000 φορές
περισσότερο µεταλλαξιογόνοι και 10 φορές περισσότερο καρκινογόνοι σε σχέση µε τα
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µη υποκαταστηµένα µέλη (Lewtas and Nishioka, 1990, Lewtas et al., 1990, Durant et al.,
1996). Οι Ν-ΠΑΥ εκλύονται στην ατµόσφαιρα από πρωτογενείς πηγές (Paputa-Peck et
al., 1983, Nielsen, 1984, Arey, 1988), καθώς και από αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα των
µη υποκατεστηµένων ΠΑΥ µε άλλους ρυπαντές. Από εργασίες σε θαλάµους
προσοµοίωσης, η παραγωγή των ανεξάρτητων µελών έχει συνδεθεί µε συγκεκριµένα
µονοπάτια αντίδρασης (Nielsen, 1984, Ruehle et al., 1985, Atkinson and Aray, 1994,
Kwok et al., 1994a,b, Κεφ 2.7).
Οι Ν-ΠΑΥ µπορούν να παραχθούν στην ατµόσφαιρα από αντιδράσεις στην αέρια
φάση των µη υποκατεστηµένων ΠΑΥ µε ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ) κατά τη διάρκεια της
ηµέρας και µε νιτρικές (ΝΟ3) ρίζες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρουσία οξειδίων του
αζώτου (ΝΟx) (Arey et al., 1986, Pitts et al, 1987, Atkinson et al., 1990, Kwok et al.,
1994, Atkinson and Arey, 1997). Παρά τις πρωτογενείς πηγές, οι αντιδράσεις στην αέρια
φάση είναι ίσως ο σηµαντικότερος µηχανισµός παραγωγής των Ν-ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα (Arey et al., 1986, Atkinson et al., 1987). Οι διαφορετικές δραστικότητες
του φλουορανθενίου και του πυρενίου στις αντιδράσεις µε τις ρίζες ΟΗ και ΝΟ3 έχουν
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της σηµασίας των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της
ηµέρας και της νύχτας (Zielinska et al., 1989b, Bamford et al., 1993, Ciccioli et al., 1996,
Marino et al., 2000, Feilberg et al., 2001,). To 2 νίτρο-φλουορανθένιο (2-NF) είναι το
σηµαντικότερο προϊόν της αντίδρασης του φλουορανθενίου µε τις ρίζες ΟΗ (Arey et al.,
1986) και το µοναδικό προϊόν της αντίδρασης µε ρίζες ΝΟ3 (Zielinska et al., 1986b). Το
2 νίτρο-πυρένιο (2-ΝP) είναι το µοναδικό προϊόν της αντίδρασης του πυρενίου µε τις
ρίζες ΟΗ, ενώ δεν παράγεται µε τις ρίζες ΝΟ3 (Arey et al., 1986, Zielinska et al., 1986,
Atkinson et al., 1990). Έχει προταθεί ότι, αν ο λόγος 2-NF/2-NP είναι κοντά στο 10,
είναι ενδεικτικός των αντιδράσεων µε ρίζες ΟΗ ενώ, αντίστοιχος λόγος ~100, είναι
ενδεικτικός των αντιδράσεων µε ρίζες ΝΟ3 (Arey et al., 1989a,b, Zielinska et al.,
1989a,b).
Το 2-ΝF και το 2-NP ήταν τα µόνα µέλη, τα οποία ανιχνεύτηκαν στη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς. Οι συγκεντρώσεις στην αέρια
φάση ήταν πολύ µικρές και στα περισσότερα δείγµατα ήταν κάτω από το όριο
ανίχνευσης της µεθόδου (Κεφ 4.3.4.1.1). Οι ενώσεις αυτές, αν και παράγονται από
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αντιδράσεις στην αέρια φάση, λόγω της µικρής τάσης ατµών κατανέµονται στα
σωµατίδια.
Η συγκέντρωση του 2-NF και του 2-ΝP στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
κυµάνθηκε από 3.35 έως 70.88 pg m-3 (µέση τιµή 28.97) και από 2.22 έως 21.98 pg m-3
(µέση τιµή 10.41) αντίστοιχα (Πίνακας 8.4). Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έχουν
µετρηθεί σε αστικές περιοχές (Πίνακας 8.4). Η µέση συγκέντρωση του 2-NF και του 2NP στην Αθήνα ήταν 90 και 40 pg m-3 (Marino et al., 2000). Σηµαντικά µεγαλύτερες
ήταν οι συγκεντρώσεις στη Ρώµη (Πίνακας 8.4). Στην ηµιαστική περιοχή του Ford
Meade κατά τη διάρκεια του χειµώνα οι µέσες συγκεντρώσεις του 2-NF και 2-ΝP ήταν
49 και 4 pg m-3 αντίστοιχα (Πίνακας 8.4). Μικρότερες συγκεντρώσεις µετρήθηκαν το
καλοκαίρι στην ίδια περιοχή (Πίνακας 8.4).
Πίνακας 8.4 Σύγκριση των συγκεντρώσεων (pg m-3) των Ν-ΠΑΥ στη περιοχή της Φινοκαλιάς και
σε άλλες περιοχές του κόσµου
Περιοχή
Φινοκαλιά
Athens, Greece
Rome, Italy
Madrid, Spain
Baltimore, USA
Baltimore, USA
Fort Meade, USA
Fort Meade, USA
Copenhagen, Danmark

Χαρακτηριστικά
Θαλάσσια περιοχή
Urban
Urban
Urban
Winter, Urban
Summer, Urban
Winter, Suburban
Summer, Suburban
Urban

2-NF
29
90
470
70
60
99
49
28
91

2-NP
21
40
70
20
7
2.7
4
0.8
20

Αναφορά
Παρούσα διατριβή
Marino et al., 2000
Ciccioli et al., 1996
Ciccioli et al., 1996
Bamford and Baker, 2003
Bamford and Baker, 2003
Bamford and Baker, 2003
Bamford and Baker, 2003
Feilberg et al., 2001

Οι συγκεντρώσεις του 2-ΝF και του 2-NP στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς
παρουσίασαν µέγιστο κατά τις µεσηµβρινές ώρες (Εικόνα 8.4). Ο λόγος της
συγκέντρωσης του 2-ΝF το µεσηµέρι (11:00-15:00, τοπική ώρα) προς τη συγκέντρωση
κατά τη διάρκεια της νύχτας (23:00-03:00) ήταν 13.0 (Εικόνα 8.4). Οι αντίστοιχοι λόγοι
για το διάστηµα 19-20/8/01 και 20-21/8/01 ήταν 5.7 και 6.2 αντίστοιχα (Εικόνα 8.4). Η
ύπαρξη µεγίστου συγκέντρωσης των Ν-ΠΑΥ κατά τις µεσηµβρινές ώρες είναι ενδεικτική
της παραγωγής τους από την αντίδραση των ΠΑΥ µε τις ρίζες ΟΗ. Ο µηχανισµός αυτός
είναι ίσως η µόνη διεργασία που µπορεί να συµβάλει στην αύξηση των συγκεντρώσεων
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η απουσία τοπικών πηγών καθώς και η σταθερή
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προέλευση της αέριας µάζας (Εικόνα 8.1) δεν µπορούν να εξηγήσουν το ηµερήσιο
πρότυπο της διακύµανσης των Ν-ΠΑΥ.
Η συγκέντρωση των ριζών ΝΟ3 παρουσιάζει ένα καλά επαναλαµβανόµενο
ηµερήσιο πρότυπο στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς (Vrekoussis et al., 2003). Η
µέγιστες συγκεντρώσεις παρουσιάζονται τις νυχτερινές ώρες ενώ κατά τη διάρκεια της
ηµέρας είναι αµελητέες. Η µέση συγκέντρωση των ριζών ΝΟ3 στη ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστηµα 28/7/01-17/08/01 ήταν 4.5 pptv ενώ η µέγιστη ήταν
37 pptv (Vrekoussis et al., 2003). Αν και οι Ν-ΠΑΥ µπορούν επίσης να παραχθούν στην
ατµόσφαιρα και από την αντίδραση των ΠΑΥ µε τις ρίζες ΝΟ3 (Finlayson-Pitts and Pitts,
2000) δεν παρατηρήθηκε παραγωγή Ν-ΠΑΥ κατά τις νυχτερινές ώρες (Εικόνα 8.4). Ο
χρόνος ηµιζωής του φλουρανθενίου και του πυρενίου λόγω των αντιδράσεων µε τις ρίζες
ΝΟ3 υπολογίζεται σε ~365 και ~120 ηµέρες αντίστοιχα (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000).
Οι µικρές ταχύτητες αντιδράσεων δεν µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το ηµερήσιο
πρότυπο των Ν-ΠΑΥ. Η συνεισφορά των ηµερήσιων αντιδράσεων µε τις ρίζες ΟΗ στην
παραγωγή Ν-ΠΑΥ σε σχέση µε τις αντιδράσεις µε ρίζες ΝΟ3 µπορεί να υπολογιστεί
χρησιµοποιώντας το σχετικό λόγο του 2-ΝF/2-NP. Η ποσοστιαία συµµετοχή των δύο
µηχανισµών µπορεί να υπολογιστεί µε την ακόλουθη µαθηµατική εξίσωση (Feilberg et
al., 2001):
αΟΗ = (Robs- RN0 3 )/(ROH-RN0 3 )

(8.1)

Όπου αΟΗ είναι η ποσοστιαία συµµετοχή των ριζών ΟΗ στην παραγωγή των Ν-ΠΑΥ,
Robs είναι ο παρατηρούµενος λόγος 2-NF/2-NP, ROH και RN0 3 είναι οι εκτιµούµενοι
λόγοι για την αντίδραση µε ρίζες ΟΗ (=10) και για τις ρίζες ΝΟ3 (>100). Για όλα τα
δείγµατα που συλλέχθηκαν η τιµή του αΟΗ ήταν ≥1 το οποίο δείχνει ότι η αντίδραση των
ριζών ΟΗ µε τους ΠΑΥ είναι ο κύριος µηχανισµός παραγωγής των Ν-ΠΑΥ στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν παρατηρηθεί και
στην αστική περιοχή της Αθήνας (Marino et al., 2000), καθώς επίσης στην πόλη της
Ρώµης (Ciccioli et al., 1996).
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Σηµαντική µείωση των συγκεντρώσεων των Ν-ΠΑΥ παρατηρήθηκε µετά τις
µεσηµβρινές ώρες (Εικόνα 8.4). Αυτό µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στη
ξηρή εναπόθεση, που συµβάλλει στην αποµάκρυνσή τους από την ατµόσφαιρα και
δεύτερον, στη αποσύνθεσή τους από την ηλιακή ακτινοβολία (Kamens et al. 1988, Fan et
al., 1996, Feilberg and Nielsen, 2000).
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Εικόνα 8.4 Ηµερήσια διακύµανση των συγκεντρώσεων του 2-NF και του 2-NP στα σωµατίδια
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8.4.8 Παραγωγή οξειδωµένων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων
Ένα µεγάλο πλήθος οξειδωνοµένων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων (ΟΠΑΥ) όπως αρωµατικές κετόνες, αλδεύδες, κινόνες, και καρβοξυλικά οξέα έχει
ταυτοποιηθεί σε περιβαλλοντικά δείγµατα (Ramdahl, 1983, Rogge et al., 1993a-b, Wilson
et al., 1995, Gogou et al., 1996, Tsapakis et al., 2002). Το µεγαλύτερο ποσοστό τους
παράγεται κατά τη διάρκεια της καύσης και εκλύονται στην ατµόσφαιρα ως συστατικό
του σωµατιδιακού οργανικού υλικού καύσης (Rogge et al., 1993a-b). Επίσης, οι Ο-ΠΑΥ
παράγονται από τις ετερογενείς αντιδράσεις των σωµατιδιακών ΠΑΥ µε το όζον κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς της αέριας µάζας (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Ο van
Cauwenberghe (1985) πρότεινε δυο µηχανισµούς αντίδρασης των µη-υποκατεστηµένων
ΠΑΥ µε το όζον. Ο πρώτος περιλαµβάνει την ηλεκτονιόφιλη προσβολή σε ολεφινικό
δεσµό πλούσιο σε ηλεκτρόνια και σχηµατισµό ενός ασταθούς οζονιδίου, το οποίο εν
συνεχεία διασπάται προς αλδεύδες ή/ και καρβοξυλικά οξέα. Ο δεύτερος µηχανισµός
είναι δυο σταδίων ηλεκτονιόφιλης προσβολής και σχηµατισµό ενός σ συµπλέγµατος,
παράγοντας τελικά κινόνες. Επίσης, και η φωτοδιάσπαση των ΠΑΥ στα σωµατίδια της
ατµόσφαιρας συµµετέχει στην παραγωγή των Ο-ΠΑΥ (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000).
Η συγκέντρωση των περισσοτέρων µελών Ο-ΠΑΥ στην περιοχή της Φινοκαλιάς
ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης της µεθόδου, και µόνο η 9,10 ανθρακενοδιόνη και η
9-φλουρενόνη ανιχνεύθηκαν σε όλα τα δείγµατα. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έχουν
προσδιοριστεί σε αστικές περιοχές. Η µέση συγκέντρωση της 9,10 ανθρακενοδιόνης και
της 9-φλουρενόνης στη σωµατιδιακή φάση των αερολυµάτων της Φινοκαλιάς ήταν 34.2
και 46.3 pg m-3 αντίστοιχα. Η 7Η-βένζο[de]ανθρακεν7-όνη και η βάνζο[a]ανθρακεν7,12διόνη ήταν τα περισσότερο άφθονα µέλη (1.88 και 4.01 ng m-3) στη σωµατιδιακή φάση
της ατµόσφαιρας του Ηρακλείου το 1991 (Gogou et al., 1996). Στο Temuco η µέση
συγκέντρωση της 9,10 ανθρακενοδιόνης και της 9-φλουρενόνης ήταν 237.7 και 1550.5
pg m-3 αντίστοιχα ενώ στο Santiago ήταν 223.5 και 597 pg m-3 αντίστοιχα (Tsapakis et
al., 2002). Οι χαµηλές συγκεντρώσεις που ανιχνεύθηκαν στο σταθµό της Φινοκαλιάς
είναι χαρακτηριστικό της απουσίας τοπικών πηγών. Οι Ο-ΠΑΥ λόγω της χαµηλής τους
πτητικότητας κατανέµονται σχεδόν αποκλειστικά στα σωµατίδια και συνεπώς
εναποτίθενται πολύ κοντά στο σηµείο εκποµπής τους (Κεφ 7.4.4). Επίσης, ένας
ανασταλτικός παράγοντας της µεταφοράς τους από µεγάλη απόσταση είναι η µεγάλη
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ταχύτητα φωτοδιάσπασής τους (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Λόγω της υψηλής
ηλιοφάνειας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου η διεργασία της φωτοδιάσπασης
αναµένεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
80

pg m

-3

60

40
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Εικόνα 8.4 Ηµερήσια διακύµανση της 9,10-ανθρακενοδιόνης και της 9-φλουρενόνης στην
σωµατιδιακή φάση της Φινοκαλιάς

Η συγκέντρωση των Ο-ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση της Φινοκαλιάς δεν
παρουσίασε

ηµερήσια

µεταβολή

(Εικόνα

8.4).

Η

συγκέντρωση

της

9,10-

-3

ανθρακενοδιόνης κυµάνθηκε από 21.6 έως 46.3 pg m ενώ η συγκέντρωση της 9φλουρενόνης κυµάνθηκε από 72.4 έως 18.6 pg m-3 (Εικόνα 8.4). Η συγκέντρωση του
όζοντος στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου δεν παρουσιάζει ηµερήσια διακύµανση
(Kouvarakis et al., 2002) και συνεπώς η παραγωγή των Ο-ΠΑΥ λόγω των ετερογενών
αντιδράσεων θα πρέπει να είναι σταθερή. Αντίθετα, λόγω της φωτοδιάσπασης η
συγκέντρωση των Ο-ΠΑΥ θα έπρεπε να παρουσιάζει σηµαντική µείωση κατά τις
µεσηµβρινές ώρες. Ωστόσο, τέτοια µεταβολή δεν παρατηρήθηκε σε καµία ηµέρα
δειγµατοληψίας (Εικόνα 8.4). Αυτό ίσως οφείλεται στη παρουσία του στοιχειακού
άνθρακα στα σωµατίδια. Έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση στη ταχύτητα
φωτοδιάσπασης των ΠΑΥ και των Ο-ΠΑΥ όταν αυτοί είναι προσροφηµένοι σε
σωµατίδια στοιχειακού άνθρακα (Finlayson-Pitts, and Pitts, 2000).
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9 Ατµοσφαιρικές διεργασίες εναπόθεσης

9.1 Περίληψη
Η ξηρή και η υγρή εναπόθεση των ΠΑΥ στην αποµακρυσµένη περιοχή της
Φινοκαλιάς µετρήθηκε για ένα χρόνο (σε µηνιαία βάση) από το Νοέµβριο του 2000
µέχρι και τον Οκτώβριο του 2001. Συνολικά, 7 δείγµατα ξηρής εναπόθεσης και 4
δείγµατα υγρής αναλύθηκαν και η συγκέντρωση των ΠΑΥ προσδιορίστηκε. Για την
εκτίµηση της εναλλαγής αέρα/ θάλασσας, ελήφθησαν πέντε (5) εποχιακά δείγµατα
επιφανειακού νερού από την παράκτια περιοχή της Φινοκαλιάς και η διαλυτή
συγκέντρωση των ΠΑΥ προσδιορίστηκε. Μέσω της µελέτης των διεργασιών εναπόθεσης
διαφαίνεται ότι η απορρόφηση είναι η σηµαντικότερη οδός εισαγωγής τους στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολικής Μεσογείου. Οι µέσες ετήσιες ροές της ξηρής, της
υγρής και της αέριας απορρόφησης είναι 0.176, 0.43 και 1.94 µg-1 m-2 d-1 αντίστοιχα.

9.2 Εισαγωγή
Υψηλές συγκεντρώσεις πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων έχουν ανιχνευτεί στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα της Μεσογείου (Baumard et al., 1998). Οι Eljarrat et al. (2001)
υπολόγισαν τους ισοδύναµους συντελεστές τοξικότητας (TEQ) των ΠΑΥ να είναι
αρκετές φορές µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων
(PCBs) και των πολυχλωριωµένων διοξινών/ φουρανίων (PCDD/Fs), σε ιζήµατα στη
βορειοδυτική Μεσόγειο. Οι ΠΑΥ εισέρχονται στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και
εναποτίθενται στα ιζήµατα µέσω ποικίλων διεργασιών. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση, οι
αστικοί και οι βιοµηχανικοί βιολογικοί καθαρισµοί, τα ποτάµια, καθώς και τα ατυχήµατα
κατά τη µεταφορά των ορυκτών καυσίµων είναι οι σηµαντικότερες πηγές τους στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα (Dachs at al., 1996). Εκτός της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης, όλες
οι πηγές ΠΑΥ έχουν εστιασµένο χαρακτήρα και οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο
οικοσύστηµα έχουν περιορισµένη έκταση σε µια σχετικά µικρή περιοχή. Επίσης,
περιβαλλοντικές τεχνικές πρόληψης και ελέγχου των επιπτώσεών τους είναι σχετικά
ευκολότερα εφαρµόσιµες. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση είναι η σηµαντικότερη µη

∆ιεργασίες ατµοσφαιρικής εναπόθεσης

128

εστιασµένη πηγή των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων στις ανοικτές θάλασσες και στις
αποµακρυσµένες παράκτιες περιοχές.
Σχετικά λίγες είναι οι µελέτες εκτίµησης της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης στη
Μεσόγειο και οι περισσότερες έχουν πραγµατοποιηθεί στην δυτική λεκάνη (Grimalt et
al., 1988, Lipiatou et al., 1997). Αντίθετα, στην ανατολική λεκάνη µόνο µία µελέτη έχει
πραγµατοποιηθεί (Hatzara, 1998). Όλες όµως αυτές οι µελέτες έχουν εστιαστεί στη
µέτρηση της ξηρής και της υγρής εναπόθεσης ενώ σε καµία δεν έχει µετρηθεί η ροή των
ΠΑΥ στο θαλάσσιο οικοσύστηµα λόγω της απορρόφησης (αέρια/ θαλάσσια ανταλλαγή)
από τα επιφανειακά νερά. Η τελευταία διαδικασία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Οι Nelson et al. (1998) υπολόγισαν ότι η απορρόφηση του φλουρενίου και του
φαινανθρενίου από τη στήλη του νερού στον κόλπο του Chesapeake συµβάλει στο 93
και 95% της συνολικής ατµοσφαιρικής εναπόθεσης αντίστοιχα.
Στόχοι αυτοί της εργασίας ήταν: (1) Η µέτρηση της ξηρής εναπόθεσης στην
ανατολική Μεσόγειο, 2) η µέτρηση της υγρής εναπόθεσης, και 3) η µέτρηση για πρώτη
φορά (σε ολόκληρη την Μεσόγειο) της εναλλαγής των ΠΑΥ στο σύστηµα αέρα/
θάλασσας σε εποχιακή βάση.

9.3 Μεθοδολογία
Για τη µελέτη των διεργασιών εναπόθεσης των ΠΑΥ στο θαλάσσιο οικοσύστηµα
της ανατολικής Μεσογείου πραγµατοποιήθηκαν εποχιακές δειγµατοληψίες στο σταθµό
της Φινοκαλιάς (Εικόνα 4.1). Το είδος και η διάρκεια των δειγµατοληψιών
παρουσιάζεται στο Πίνακα 9.1.
Πίνακας 9.1 Είδος και διάρκεια δειγµατοληψιών για τη µελέτη των διεργασιών της ατµοσφαιρικής
εναπόθεσης των ΠΑΥ.
∆είγµα

Εναλλαγή

Υγρή εναπόθεση

Ξηρή εναπόθεση

1

0

27-29/11/00

26/2-9/3/01

15/9/01

16-17/9/01

2

0

11-18/12/00

9-31/3/01

11/10/01

7-8/10/01

3

0

11-13/2/01

13/5-8/6/01

16/2/02

10-11/2/01

4

0

Θαλασσινό νερό

Ατµόσφαιρα

30/4-13/5/01

8/6-11/7/01

6/4/02

24-25/3/01

50

-

11/7-11/8/01

6/7/02

4-5/7/01

6

0

-

11/8/14/9/01

-

-

7

0

-

14/9-12/10/01

-

-
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εναπόθεσης

των

σωµατιδιακών

ΠΑΥ

χρησιµοποιήθηκαν ανοξείδωτα µεταλλικά χωνιά, τα οποία κατέληγαν σε γυάλινο
µπουκάλι συλλογής δείγµατος (Κεφ 4.2.2). ∆εδοµένης της µικρής ξηρής εναπόθεσης
(αποµακρυσµένη περιοχή) η διάρκεια των δειγµατοληψιών κυµάνθηκε από 11 έως και 34
µέρες. Συνολικά επτά (7) δείγµατα συλλέχθηκαν στην περιοχή της Φινοκαλιάς από
16/2/2001 έως 12/10/01 (Πίνακας 9.1).
Η υγρή εναπόθεση των ΠΑΥ στο σταθµό της Φινοκαλιάς µελετήθηκε σε µηνιαία
βάση από 27/11/00 έως 13/5/01 (Πίνακας 9.1). Συνολικά συλλέχθηκαν τέσσερα (4)
δείγµατα υγρής εναπόθεσης. Για τη συλλογή τους χρησιµοποιήθηκε η ίδια
δειγµατοληπτική συσκευή µε της ξηρής εναπόθεσης (Κεφ 4.2.3). Η διαλυτή και η
σωµατιδιακή συγκέντρωση των ΠΑΥ µετρήθηκε σε όλα τα δείγµατα σύµφωνα µε την
αναλυτική µεθοδολογία που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 4.3
Πέντε (5) δείγµατα επιφανειακού νερού από παράκτιο σταθµό του Κρητικού
Πελάγους συλλέχθηκαν σε εποχιακή βάση από το Σεπτέµβριο του 2001 µέχρι και τον
Ιούλιο του 2002 (Εικόνα 4.1). Η συλλογή των δειγµάτων έγινε µε φιάλη Niskin και η
µεθοδολογία ανάλυσή τους έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.3. Για την
εκτίµηση της εναλλαγής των ΠΑΥ µεταξύ αέρα και θάλασσας συλλέχθηκαν
ατµοσφαιρικά δείγµατα στο σταθµό της Φινοκαλιάς. Για τις περιόδους που δεν ήταν
εφικτός ο προσδιορισµός των ΠΑΥ στην αέρια φάση χρησιµοποιήθηκε η συγκέντρωσή
τους την αντίστοιχη περίοδο του 2001 (Πίνακας 9.1).

9.4 Αποτελέσµατα
9.4.1 Ξηρή εναπόθεση των σωµατιδιακών ΠΑΥ
Η µέγιστη, η ελάχιστη και η µέση ξηρή εναπόθεση των πολυκυκλικών
αρωµατικών υδρογονανθράκων παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.2. Τα αφθονότερα µέλη
ήταν το Chr/T, το Phe και το Fluo τα οποία συνεισέφεραν το 14.5%, το 12.0% και το
10.5% της συνολικής ξηρής εναπόθεσης αντίστοιχα (Πίνακας 9.1). Το BaP το οποίο είναι
το περισσότερο τοξικό µέλος συνεισφέρει στη συνολική εναπόθεση µόλις το 2.8 %
(Πίνακας 9.2).
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Πίνακας 9.2 Μέγιστη, ελάχιστη και µέση ροή (µg-1 m-2 d-1) ξηρής εναπόθεσης στην περιοχή της
Φινοκαλιάς για την περίοδο 16/2/2001-12/10/2001. Συνεισφορά του κάθε µέλους στο σύνολο της
ξηρής εναπόθεσης.
Ένωση
Fl
Phe
An
Σ C1-Phe
Flu
Σ DMPs
Py
Σ C2-202
Ret
4H-CY
B[a]A
Chr/T
Σ C1-Chr
B[b]F
B[k]F
B [b/j/k]F
B[e]P
B[a]P
Per
Anthr
IP
DBA
BgP
Cor
ΣΠΑΥ
* Όριο ανίχνευσης µεθόδου

Μέγιστη
0.022
0.092
0.015
0.010
0.039
0.015
0.025
0.010
0.002
0.026
0.034
0.065
0.005
0.067
0.025
0.004
0.031
0.017
0.004
0.002
0.007
0.001
0.006
<0.0005
0.484

Ελάχιστη
0.001
0.005
0.001
0.001
0.002
0.001
0.002
<0.0005*
<0.0005
<0.0005
<0.0005
0.002
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
0.004
<0.0005
<0.0005
0.001
<0.0005
<0.0005
0.025

Μέση
0.006
0.021
0.004
0.002
0.018
0.006
0.009
0.002
0.001
0.006
0.011
0.026
0.001
0.014
0.008
0.001
0.008
0.005
0.004
0.001
0.002
0.001
0.002
<0.0005
0.176

% συνεισφορά
3.3
12.0
2.2
1.3
10.5
3.5
5.0
1.3
0.4
3.7
6.1
14.5
0.8
7.8
4.6
0.4
4.7
2.8
2.0
0.4
1.1
0.4
1.0
100

Παρατηρήθηκε, πολύ καλή συµφωνία µε αποτελέσµατα προγενέστερων µελετών
στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Η Χατζάρα (1999) πραγµατοποιώντας άµεσες
δειγµατοληψίες υπολόγισε τη µέση ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ στην περιοχή της
Φινοκαλιάς για την περίοδο Φεβρουαρίου (1997)–Αυγούστου (1998) σε 0.467 µg m-2 d-1
(Πίνακας 9.3). Μικρότερες ροές υπολόγισε η Γώγου (1998), η οποία εκτίµησε την
ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης µε έµµεσο τρόπο. Πρώτα µελετήθηκε η κατανοµή των
ΠΑΥ στα διαχωρισµένα ανά µέγεθος αερολύµατα του σταθµού της Φινοκαλιάς και
κατόπιν, µε τη χρήση των αντίστοιχων ταχυτήτων εναπόθεσης υπολογίστηκε η ολική
ξηρή ροή για τον Ιούλιο (1995) και Ιανουάριο (1996), σε 0.069 και 0.031 µg m-2 d-1
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(Πίνακας 9.2). Σχετικά λίγες µελέτες υπολογισµού της ξηρής εναπόθεσης έχουν
πραγµατοποιηθεί στη Μεσόγειο (Πίνακας 9.3). Οι Lipiatou et al. (1997) υπολόγισαν τη
ροή των 11 περισσότερο σηµαντικών ΠΑΥ στη περιοχή της Μαγιόρκας να κυµαίνεται
από 0.033 έως 0.081 µg m-2 d-1 (Πίνακας 9.3). Παρόµοιες ροές έχουν µετρηθεί και σε
άλλες αποµακρυσµένες περιοχές του πλανήτη (Πίνακας 9.3). Αντίθετα, σηµαντικά
µεγαλύτερες τιµές έχουν παρατηρηθεί σε αστικές περιοχές (Πίνακας 9.3).
Πίνακας 9.3 Ροές ξηρής εναπόθεσης σε διάφορες περιοχές.
Περιοχή

Είδος

Τεχνική

Έτος

Ξηρή
εναπόθεση
(µg m-2 d-1)

Chesapeake
Bay, USA

Αποµακρυσµένη

Άµεση

1990-91

0.61

Σ14ΠΑΥ

Leister and
Baker, 1994

Mallorca,
Mediterranean

Αποµακρυσµένη

Έµµεση

1990,
91, 92

0.026-0.081

Σ11ΠΑΥ

Lipiatou et al.,
1997

Western
Mediterranean

Θαλάσσια

Έµµεση

1983

0.033-0.15

Σ11ΠΑΥ

Grimalt et al.,
1988

Lake Michigan,
USA

Λίµνη

Άµεση

1993-95

0.73

Σ17ΠΑΥ

Franz et al.,
1998
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Αναφορά

9.4.1.1

Συσχέτιση των σωµατιδιακών ΠΑΥ και της ξηρής εναπόθεσης
Πολύ καλή συσχέτιση (r2=0.61, p<0.001) µετρήθηκε µεταξύ της µέσης ξηρής

εναπόθεσης (Fp) και της µέσης συγκέντρωσης των ΠΑΥ της σωµατιδιακής φάσης στα
αερολύµατα της Φινοκαλιάς (Εικόνα 9.1). Η κλίση της ευθείας γραµµικής
παλινδρόµησης (170.99 m d-1 ή 0.198 cm s-1, Εικόνα 9.1) δίνει µία ένδειξη για τη
συνολική ταχύτητα εναπόθεσής τους στην περιοχή. Η τιµή αυτή είναι σε πολύ καλή
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συµφωνία µε τις τιµές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τους πολυαρωµατικούς
υδρογονάνθρακες σε αποµακρυσµένες περιοχές (Bidleman, 1988, Odabasi et al., 1999,
Halsall et al., 2001). Οι Leister and Baker (1994) υπολόγισαν την ταχύτητα ξηρής
των ΠΑΥ στον κόλπο του Chesapeake, των ΗΠΑ, σε 0.46 cm s-1.

εναπόθεσης

Παρόµοιες τιµές (0.37 cm s-1) έχουν υπολογιστεί και από τoυς Pirrone et al. (1995) στη
λίµνη του Michigan.
30
y = 170.99x + 1.48
2

20

-2

-1

Fp (ng m d )

R = 0.61

10

0
0.00
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-3

Cp (ng m )

Εικόνα 9.1. Συσχέτιση της µέσης συγκέντρωσης (Cp) των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση µε τη µέση
ροή (Fp) ξηρής εναπόθεσης για το διάστηµα 16/2/2001-12/10/2001 στο σταθµό της Φινοκαλιάς.

9.4.2 Υπολογισµός της ταχύτητας ξηρής εναπόθεσης του κάθε µέλους
Η ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ στα αεροµεταφερόµενα σωµατίδια πάνω σε µια
επιφάνεια εξαρτάται από το µέγεθος των σωµατιδίων, τον τύπο της επιφάνειας, την
αντίσταση του αέρα πάνω από την επιφάνεια απόθεσης και τα µίκρο/ µάκρο
µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας (Κεφ 2.3).
Ο υπολογισµός της ταχύτητας της ξηρής εναπόθεσης είναι µια σηµαντική
παράµετρος στη µελέτη του γίγνεσθαι των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα. Η ταχύτητα
εναπόθεσης Vd,p συνδέεται µε τη ροή ξηρής εναπόθεσης Fp (ng cm-2 s-1) και µε τη
συγκέντρωση Cp (ng cm-3) των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση, µέσω της µαθηµατικής
εξίσωσης:
Vd,p=Fp/Cp (cm s-1)

(9.1)
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Για τις περισσότερες επιφάνειες, είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν η οργανική ροή
οφείλεται µόνο στην εναπόθεση σωµατιδίων ή σε έναν συνδυασµό της αέριας και της
σωµατιδιακής φάσης. Οι ταχύτητες εναπόθεσης, που καθορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο
(Εξ 9.1), είναι λειτουργικές, αλλά δε µπορούν να εκτιµήσουν µε ακρίβεια τη πραγµατική
ξηρή ροή των σωµατιδιακών ΠΑΥ στη φύση. Για τη µελέτη της ξηρής σωµατιδιακής
εναπόθεσης, υπολογίστηκε η εναπόθεση των ΠΑΥ που βρίσκονται αποκλειστικά στη
σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς (βλ Κεφ. 7).
Στην εικόνα 9.2 παρουσιάζονται οι µέσες ταχύτητες εναπόθεσης και η
διακύµανσή τους στα δείγµατα της Φινοκαλιάς. Παρόµοιες ταχύτητες εναπόθεσης
προσδιορίσθηκαν για όλους τους «σωµατιδιακούς» ΠΑΥ (Εικόνα 9.2). Η µέση ροή
κυµάνθηκε από 0.2 cm s-1 για το BkF έως 0.37 cm s-1 για το BaA (Εικόνα 9.2).
Οι πολύ µικρές ταχύτητες που µετρήθηκαν είναι χαρακτηριστικές των
αποµακρυσµένων περιοχών. Κατά τη διάρκεια της πορείας της αέριας µάζας, τα µεγάλου
µεγέθους σωµατίδια εναποτίθενται κοντά στις πηγές (<15km) και µόνο οι ΠΑΥ που
βρίσκονται στα λεπτά (fine) σωµατίδια (διαµέτρου <1µm), µπορούν και ταξιδεύουν σε
µεγάλες αποστάσεις (Van Vaeck and Van Cauwenberghe, 1985, Franz et al., 1998,
Offenberg and Baker, 1999).
Η µελέτη της κατανοµής ανά µέγεθος των ΠΑΥ έδειξε ότι οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν για τα σωµατίδια διαµέτρου 1.5 έως 0.96µm (Γώγου,
1998). Όµοια κατανοµή έχει παρατηρηθεί και σε αερολύµατα της δυτικής Μεσογείου
(Sicre et al., 1987, Lipiatou and Albaiges, 1994), καθώς επίσης πάνω από τη λίµνη
Michigan των ΗΠΑ (Offenberg and Baker, 1999).
Οι ταχύτητες εναπόθεσης για τα σωµατίδια µεγέθους 2.25, 1.23, 0.73 και 0.1µm
είναι 0.03, 0.01, 0.006 και 0.0012 cm s-1 αντίστοιχα (Slinn and Slinn, 1980).
Χρησιµοποιώντας την κατανοµή των ΠΑΥ στα σωµατίδια (Γώγου, 1998) οι ταχύτητες
εναπόθεσης πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ 0.3 και 0.006 cm s-1. Παρόµοιες ταχύτητες
(0.006-0.15 cm s-1) έχουν υπολογιστεί για τους σωµατιδιακούς ΠΑΥ από τους van Pul et
al. (1998). Οι τιµές αυτές βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τις τιµές που
υπολογίστηκαν µε τη χρήση της σχέσης 9.1 (Εικόνα 9.2).
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-1

Ταχύτητα Ξηρής εναπόθεσης (cm s )

1.2
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Εικόνα 9.2. Ταχύτητες ξηρής εναπόθεσης των σωµατιδιακών ΠΑΥ στην περιοχή της
Φινοκαλιάς.

9.4.3 Εποχιακή διακύµανση της ξηρής εναπόθεσης
Η µεγάλη χρονική διάρκεια των δειγµατοληψιών ξηρής εναπόθεσης δεν επιτρέπει
την ακριβή µελέτη των παραµέτρων εκείνων που ελέγχουν την ξηρή εναπόθεση στην
περιοχή της Φινοκαλιάς. Σύµφωνα µε τα µέσα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της κάθε
δειγµατοληπτικής περιόδου έγινε προσπάθεια να εκτιµηθεί ο ρόλος της θερµοκρασίας,
της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου στη ροή των ΠΑΥ στο σταθµό της
Φινοκαλιάς.
0.6

30
dry deposition
temperature

Θερινή Περίοδος

20

0

-2

T ( C)

-1

Fp (µg m d )

0.4

0.2

10

0

0
26/2-9/3/2001

9-31/3/2001

13/5-8/6/2001

8/6-11/7/2001

11/7-11/8/2001

11/8-14/9/2001 14/9-12/10/2001

Εικόνα 9.3 Εποχιακή µεταβολή της συνολικής ξηρής εναπόθεσης των ΠΑΥ και της µέσης
θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Με γραµµή παρουσιάζεται η
µεταβολή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος.
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Αν και δεν παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση (r2=0.3) µεταξύ της µέσης
θερµοκρασίας περιβάλλοντος και της ξηρής εναπόθεσης, οι µεγαλύτερες ροές
προσδιορίστηκαν τους θερινούς µήνες (Εικόνα 9.3). Η ροή την περίοδο 8/6/200114/9/2001 κυµάνθηκε από 0.24-0.48 µg m-2 d-1. Σηµαντικά χαµηλότερες τιµές
µετρήθηκαν στις υπόλοιπες δειγµατοληψίες, όπου η ροή ξηρής εναπόθεσης κυµάνθηκε
από 0.044-0.121 µg m-2 d-1. Αντίθετη εποχιακή διακύµανση για τη ξηρή εναπόθεση έχει
παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές, όπου οι µεγαλύτερες ροές παρουσιάζονται τους
χειµερινούς µήνες (Lipiatou et al., 1997). Αυτό εξηγείται λόγω των µεγαλύτερων
συγκεντρώσεων

των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή

φάση που παρατηρήθηκε

στις

συγκεκριµένες µελέτες κατά τη χειµερινή περίοδο. Κάτι αντίστοιχο όµως στην
περίπτωση της Φινοκαλιάς δεν παρατηρήθηκε (Εικόνα 7.3) και οι συγκεντρώσεις των
ΠΑΥ στην σωµατιδιακή φάση δεν ακολουθούν συγκεκριµένο εποχιακό πρότυπο.
∆εν παρατηρήθηκε επίσης σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ξηρής εναπόθεσης
του Chr/T, του Phe, του Fluo και του BaP µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος (Εικόνα
9.4). Ο συντελεστής συσχέτισης (r2) µετρήθηκε 0.115, 0.240, 0.363 και 0.212 για το
Chr/T, Phe, Fluo και BaP (Εικόνα 9.4).
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Εικόνα 9.4 Συσχέτιση της ξηρής εναπόθεσης του Phe, του Flou, του Chr/T και του BaP µε τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος
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Λόγω της µικρότερης χρονικής διάρκειας της δειγµατοληψίας των αερολυµάτων
(24 ώρες) σε σχέση µε την δειγµατοληψία για τον προσδιορισµό της ξηρής εναπόθεσης
(11-34 µέρες), τυχαία γεγονότα µπορούν να ευθύνονται για τις αυξηµένες ροές την
θερινή περίοδο. Οι πυρκαγιές που συµβαίνουν κατά την θερινή περίοδο στην ευρύτερη
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου έχει παρατηρηθεί ότι συµβάλλουν στην αύξηση
ρυπαντών όπως το όζον και το µονοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς (Κουβαράκης, 2002).

Εικόνα 9.5 Εποχιακή µεταβολή στην ξηρή
εναπόθεση του ρετενίου (Ret) στην περιοχή της
Φινοκαλιάς.
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Στην εικόνα 9.5 παρουσιάζεται η ξηρή εναπόθεση του ρετενίου (Ret). Το Ret
εκλύεται στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια καύσης των κωνοφόρων δένδρων (Κεφ
1.5). Μεγαλύτερες ροές ρετενίου µετρήθηκαν τους θερινούς µήνες (Εικόνα 9.5). το
µέγιστο 2.4 ng m-2 d-1 εµφανίζεται την περίοδο 8/6-11/7/2001. Τα αποτελέσµατα
συνδέονται µε τις πυρκαγιές δασών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Αυξηµένες ροές ρετενίου στα θαλάσσια ιζήµατα του Κρητικού Πελάγους κατά τους
θερινούς µήνες µετρήθηκαν και από την Γώγου (1998). Την ίδια περίοδο παρουσιάστηκε
και το µέγιστο του λόγου 1,7DMP/ΣDMPs (Εικόνα 9.6). Το 1,7 DMP (1,7 διλέθυλοφαινανθρένιο) εκτός από την πετρογενή έχει και βιογενή προέλευση (Κεφ 1.5). Η
αυξηµένη συγκέντρωσή του είναι ενδεικτική της καύσης ξύλου.

9.4.4 Κατανοµή των ΠΑΥ στα δείγµατα ξηρής εναπόθεσης
Η ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ και γενικά των ηµιπτητικών ενώσεων είναι το
άθροισµα της εναπόθεσης της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης της ένωσης στην
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επιφάνεια της γης (Κεφ 2.3). Η ροή λόγω της ξηρής εναπόθεσης περιγράφεται από τη
µαθηµατική εξίσωση:
Fd= VdpCφ+ VdgC(1-φ)

(9.2)

Όπου Vdp και Vdg είναι οι ταχύτητες εναπόθεσης της σωµατιδιακής και της αέρια φάσης,
και Cφ, C(1-φ) είναι το κλάσµα της ένωσης στη σωµατιδιακή και την αέρια φάση
αντίστοιχα. Η κατανοµή των συγκεντρώσεων των µελών στο δείγµατα της ξηρής
εναπόθεσης µπορεί να είναι ενδεικτικό της συνεισφοράς του κάθε µηχανισµού στη
συνολική εναπόθεση. Στην εικόνα 9.7 παρουσιάζεται η % κατανοµή των διάφορων
µελών στα δείγµατα εναπόθεσης που ελήφθησαν κατά το διάστηµα 9/3-31/3/2001 και
11/8-14/9/01. Στα δείγµατα αυτά µετρήθηκε η µικρότερη και η µεγαλύτερη ροή ξηρής
εναπόθεσης

(Εικόνα

9.3).

Σηµαντική

διαφορά

παρατηρήθηκε

στη

κατανοµή

συγκεντρώσεων των ΠΑΥ σ’ αυτά (Εικόνα 9.7). Οι περισσότερο πτητικοί ΠΑΥ
(ΜΒ<202) ήταν και οι περισσότερο άφθονοι στο δείγµα του Μαρτίου. Στη συνολική
εναπόθεση που µετρήθηκε, οι πτητικοί ΠΑΥ βρέθηκαν να συµβάλλουν στο 82.9% το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ενώ µόνο στο 21.4% για το µήνα Αύγουστο.
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Εικόνα 9.7 % συνεισφορά των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στη συνολική ξηρή
εναπόθεση.
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9.4.5 Επίδραση της ταχύτητας του ανέµου στη ροή ξηρής εναπόθεσης.
Η επίδραση της ταχύτητας του ανέµου είναι µία βασική παράµετρος ελέγχου της
ταχύτητας της ξηρής εναπόθεσης των ΠΑΥ στην επιφάνεια της γης, καθώς η αύξησή της
συµβάλλει στην αύξηση της ροής (Seinfeld and Pandis, 1998). Οι Bae et al. (2002)
έδειξαν ότι η ταχύτητα του ανέµου είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας ελέγχου την
ξηρής εναπόθεσης των ΠΑΥ σε τρεις περιοχές στην Κορέα. Στην εικόνα 9.8
παρουσιάζεται θετική γραµµική συσχέτιση της ταχύτητας του ανέµου και της συνολικής
ξηρής εναπόθεσης στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Όλες οι τιµές εκτός µίας, συσχετίζονται
µε όριο εµπιστοσύνης 95% (Εικόνα 9.8).
FP = -0.5351 + 0.17858 * WS
r = .59241
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Εικόνα 9.8. Συσχέτιση της ξηρής εναπόθεσης (cm s-1) µε την ταχύτητα του ανέµου
(m s-1).

Οι Pirrone et al. (1995) από µετρήσεις µοντέλου υπολόγισαν διαφορετική
εξάρτηση της ταχύτητας εναπόθεσης σωµατιδίων διαφορετικού µεγέθους από την
ταχύτητα του ανέµου. Η µεγαλύτερη διακύµανση παρατηρήθηκε για τα σωµατίδια
µεγέθους 1µm όπου η ταχύτητα εναπόθεσης µεταβλήθηκε από 0.01 σε 0.1 cm s-1 στη
µεταβολή της ταχύτητας του ανέµου από 1.4 σε 4.6m s-1. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης.
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9.4.6 Επίδραση της προέλευσης της αέριας µάζας στη ξηρή εναπόθεση
Για τη µελέτη της επίδρασης της προέλευσης των αέριων µαζών στην ξηρή
εναπόθεση στην περιοχή της Φινοκαλιάς υπολογίστηκαν µε τη χρήση του
µετεωρολογικού µοντέλου Ηyysplit 4, οι αντίστροφες πορείες τους κάθε δεύτερη µέρα,
οι οποίες διακρίθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονταν 48
ώρες, πριν καταλήξουν στη Φινοκαλιά.
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Εικόνα 9.9. Προέλευση της αέριας µάζας κατά τη διάρκεια της µελέτης της ξηρής
εναπόθεσης στην περιοχή της Φινοκαλιάς.

Στην εικόνα 9.9 παρουσιάζεται η % συνεισφορά της προέλευσης των αέριων
µαζών κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών ξηρής εναπόθεσης. Η προέλευσή τους έχει
σηµαντική επίδραση στην ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο. Τους
καλοκαιρινούς µήνες, όπου και η ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ ήταν µεγαλύτερη (Εικόνα
9.3), οι αέριες µάζες είχαν αποκλειστική προέλευση τη βόρεια Ευρώπη. Αντίθετα, στα
δείγµατα που συλλέχθηκαν κατά τοις περιόδους 26/2-9/3/2001, 9-31/3/2001 και 14/912/10/2001, παρατηρήθηκαν οι µικρότερες ροές εναπόθεσης. Στα δείγµατα αυτά για ένα
σηµαντικό τµήµα του χρόνου δειγµατοληψίας, οι αέριες µάζες είχαν προέλευση από
περιοχές που βρίσκονταν νοτιοδυτικά και νοτιανατολικά της Φινοκαλιάς.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε την παρουσία των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα και τη διακύµανση που παρουσιάζει η συγκέντρωσή τους σε σχέση µε την
πορεία των αέριων µαζών. Η συγκέντρωση τους στην ατµόσφαιρα, ήταν σηµαντικά
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µεγαλύτερη, όταν η προέλευση της αέριας µάζας ήταν από την κεντρική Ευρώπη (Κεφ
7.4.2.4).

9.5 Υγρή εναπόθεση
Η µέση και το εύρος της συνολικής (διαλυτής και σωµατιδιακής) συγκέντρωσης
-1

(ng l ) των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στην βροχή παρουσιάζεται
στον πίνακα 9.4. Η µέση συγκέντρωσή τους στη βροχή ήταν 343.2 ng l-1, ενώ η µέγιστη
και η ελάχιστη συγκέντρωση ήταν 321.8 και 366.2 ng l-1 αντίστοιχα (Πίνακας 9.4).
Πίνακας 9.4. Μέση, µέγιστη και ελάχιστη συγκέντρωση (ng lt-1) των ΠΑΥ στη βροχή. Συνεισφορά
της κάθε ένωσης στη συνολική συγκέντρωση
Ένωση
Ελάχιστη
Μέγιστη
Μέση
% συνεισφορά
2.5
4.4
3.2
0.9
Fl
42.1
93.3
61.2
17.8
Phe
5.8
9.9
8.1
2.4
An
16.6
32.8
26.8
7.8
Σ C1-Phe
41.6
89.1
59.6
17.4
Fluo
6.9
24.7
17.2
5.0
Σ DMPs
24.7
39.0
31.5
9.2
Py
2.2
5.5
3.5
1.0
Σ C2-202
0.4
1.3
0.8
0.2
Ret
11.0
15.7
12.7
3.7
4H-Cy
4.0
11.7
8.2
2.4
B[a]A
40.7
53.2
46.9
13.7
Chr/T
1.5
1.7
1.6
0.5
Σ C1-Chr
4.7
19.7
14.1
4.1
B[b]F
8.8
24.0
15.9
4.6
B[k]F
1.1
1.7
1.3
0.4
B [b/j/k]F
3.7
14.8
10.9
3.2
B[e]P
0.8
7.9
4.5
1.3
B[a]P
1.8
1.8
1.8
0.5
Per
2.9
4.7
3.8
1.1
Anthr
1.5
9.3
6.2
1.8
IP
0.3
0.3
0.3
0.1
DBA
2.8
6.3
5.1
1.5
BgP
<0.0005*
<0.0005
<0.0005
Cor
321.8
366.2
343.2
100.0
ΣΠΑΥ
* Όριο ανίχνευσης µεθόδου

Παρόµοιες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ έχουν µετρηθεί στην ίδια περιοχή το
χρονικό διάστηµα 1997-98 (Χατζάρα, 1999). Η µέση, η ελάχιστη και η µέγιστη
συγκέντρωσή τους για το διάστηµα 1997-98, βρέθηκε να είναι 126.7, 19.8 και 361.8 ng
lt-1 αντίστοιχα (Χατζάρα, 1999). Συγκρίσιµες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ σε δείγµατα
βροχής έχουν µετρηθεί σε δειγµατοληπτικούς σταθµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Manoli
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et al. (2000) µέτρησαν τις συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη βροχή να κυµαίνονται από 143
έως 1397 ng lt-1. Παρόµοιες τιµές έχουν αναφερθεί για άλλες αποµακρυσµένες περιοχές
της Ευρώπης: η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ κυµάνθηκε από 164 έως 1993 ng lt-1
σε αγροτική περιοχή της Ουγγαρίας (Kiss et al., 2001). Οι Garban et al. (2002) µέτρησαν
τις συγκεντρώσεις σε τέσσερις αγροτικές περιοχές να κυµαίνονται από 7.6-130 ng lt-1
(Ouessant), 1.5-65 ng lt-1 (Pleumeur-Bodou), 5-28 ng lt-1 (Eclaron) και 4.8-81 ng lt-1
(Abreschviller). Πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις µετρήθηκαν σε δυο παράκτιες
περιοχές στον κόλπο της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ). Στη Nahant οι συνολικές
συγκεντρώσεις των ΠΑΥ κυµάνθηκαν από 550-47730 ng lt-1 ενώ στο Wolf Neck από
690-48460 ng lt-1 (Golomb et al., 2001). Οι µεγάλες αυτές ροές δικαιολογούνται από τη
γειτνίαση (~15km) των περιοχών αυτών µε την πόλη της Βοστόνης.
Η ποσοστιαία συµµετοχή του κάθε µέλους στη συνολική υγρή εναπόθεση στην
περιοχή της Φινοκαλιάς παρουσιάζεται στον πίνακα 9.4. Τα πιο άφθονα µέλη ήταν το
Phe, το Fluo και το Chr/T, η συνεισφορά των οποίων αντιστοιχεί στο 17.8, 17.4 και
13.7% της συνολικής αντίστοιχα (Πίνακας 9.3). Τα έξι πιο τοξικά µέλη (BaA, BbF, BkF,
BaP, DBA και IP), όπως αυτά έχουν περιγραφεί από το International Agency for
Research on Cancer (IARC) αντιπροσωπεύουν το 14.3% των συνολικών ΠΑΥ, ενώ το
1.3% είναι βένζο(a)πυρένιο. Η µικρή αυτή συνεισφορά οφείλεται στη µεγάλης απόσταση
του σταθµού µελέτης από τις πηγές των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα και στις µεγάλες
ταχύτητες αποµάκρυνσης που παρουσιάζουν (Κεφ 7.4.4).
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Εικόνα 9.10 Εποχιακή διακύµανση της συνολικής (διαλυτής και σωµατιδιακής)
συγκέντρωσης των ΣΠΑΥ στα δείγµατα βροχής,
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Παρατηρήθηκε µικρή µεταβολή της συγκέντρωσης των συνολικών ΠΑΥ στα
δείγµατα της βροχής. Η ελάχιστη τιµή (321.8 ng lt-1) µετρήθηκε τον Φεβρουάριο, ενώ η
µέγιστη (366.2 ng lt-1) τον Μάιο του 2001 (Εικόνα 9.10). Η διακύµανση αυτή είναι
αναµενόµενη για την περιοχή της Φινοκαλιάς όπου οι συγκεντρώσεις την ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα δεν παρουσιάζουν εποχιακή µεταβολή (Εικόνα 7.3). Σε µελέτες εναπόθεσης
που έχουν πραγµατοποιηθεί σε αστικές περιοχές, έχουν µετρηθεί µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις κατά τους χειµερινούς µήνες (Golomb et al., 2001, Kiss et al., 2001,
Ollivon et al., 2002). Η εποχιακή αυτή διακύµανση οφείλεται στις µεγαλύτερες εκποµπές
των ΠΑΥ κατά τη χειµερινή περίοδο.

9.5.1 Συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση
Η µέση συγκέντρωση (ng l-1) των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση παρουσιάζεται στην
εικόνα 9.1. Τα αφθονότερα µέλη ήταν τα Phe, Fluo, Chr/T και Py, των οποίων η µέση
συγκέντρωση ήταν 35.4, 18.7, 15.7 και 9.6 ng l-1 αντίστοιχα (Εικόνα 9.11). Η
συνεισφορά των µελών αυτών στη συνολική διαλυτή συγκέντρωση ήταν 68.3%. Όµοια
κατανοµή έχει παρατηρηθεί στις περισσότερες µελέτες υγρής εναπόθεσης των ΠΑΥ, οι
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές (Dickhut and
Gustafson, 1995, Poster and Baker, 1996b, Golomb et al., 2001).
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Εικόνα 9.11 Μέση συγκέντρωση των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση

Η διάλυση των αέριων ΠΑΥ στις σταγόνες της βροχής µπορεί να υπολογιστεί
από τη συγκέντρωση της ένωσης στην αέρια φάση και από τη σταθερά του Henry (atm
m3 mol-1), µε την υπόθεση ότι η σταγόνα φτάνει σε ισορροπία µε την περιβάλλουσα
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ατµόσφαιρα. Η σταθερά του Henry περιγράφει την ισορροπία της κάθε ένωσης µεταξύ
της διαλυτής και της αέριας φάσης σύµφωνα µε τη µαθηµατική εξίσωση:
RT/H=Cd/Cg

(9.3)

Όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών αερίων (8.21 10-5 m3 atm-3 mol-1 K-1), T
είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος (Κ), Η είναι η σταθερά του Henry (m3 atm-1 mol-1),
Cd είναι η συγκέντρωση της ένωσης στη διαλυτή φάση (ng m-3) και Cg είναι η
συγκέντρωση στην αέρια φάση (ng m-3). Για την ακριβή µέτρηση της αέριας/ διαλυτής
κατανοµής των ΠΑΥ θα πρέπει να είναι γνωστή η σταθερά του Henry για την
επικρατούσα θερµοκρασία περιβάλλοντος. Γενικά, οι περισσότερες τιµές που υπάρχουν
στη βιβλιογραφία παρουσιάζουν τον συντελεστή Η στους 25 0C. O Tateya et al. (1988)
έχει περιγράψει την εξάρτηση του συντελεστή Η από τη θερµοκρασία µε την εξίσωση:
lnH= 18.58-7859T-1
Στην παρούσα εργασία οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ την διαλυτή και στην αέρια
φάση µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων γεγονότων βροχόπτωσης στην περιοχή
της Φινοκαλιάς. Οι συντελεστές Henry υπολογίστηκαν στους 25 0C µε τη χρήση από τη
βιβλιογραφία τη διαλυτότητας και της τάσης ατµών κάθε πολυαρωµατικού
υδρογονάνθρακα και διορθώθηκαν στη µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος (Tateya et
al., 1988).
Οι συγκεντρώσεις στη διαλυτή φάση της βροχής, που υπολογίστηκαν βάσει των
περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην αέρια φάση και του συντελεστή
Henry, είναι σε µέσες τιµές, µικρότερες κατά 400 φορές από αυτές που πραγµατικά
µετρήθηκαν (Εικόνα 9.12). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διαλυτή φάση είναι
υπερκορεσµένη σε σχέση µε την αέρια φάση.

Μετρούµενη/Θεωρητική Συγκέντωση

Υγρή εναπόθεση

144

1600

1200

800

400

0
FlU

PH

AN

Fl

PY

BaA

CHRY

BbF

BkF

BeP

BaP

Εικόνα 9.12. Μετρούµενη συγκέντρωση των ΠΑΥ στην διαλυτή φάση της βροχής προς την θεωρητικά
αναµενόµενη συγκέντρωση.

Εκατό (100) φορές µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των PCBs και των ΠΑΥ από τις
θεωρητικά αναµενόµενες έχουν παρατηρηθεί και από τους Poster and Baker (1996b).
Επίσης, oι Capel et al. (1991) επισήµαναν ότι µόνο το 1% των PCBs, διοξινών, καλκανίων και ΠΑΥ βρίσκεται σε πραγµατικά διαλυτή µορφή.
Οι θεωρητικά αναµενόµενες τιµές θεωρούν ότι η σταγόνα της βροχής φτάνει σε
ισορροπία µε την ατµόσφαιρα κατά την διάρκεια της κατακρήµνισης και, επίσης, ότι οι
µετρήσεις της αέριας φάσης των ΠΑΥ στην επιφάνεια της γης είναι χαρακτηριστικές
όλης της στήλης της τροπόσφαιρας. Ο Scott (1981) υποστήριξε ότι ο χρόνος της
µεταφοράς των αέριων ενώσεων µεταξύ της επιφάνειας της σταγόνας είναι πολύ µικρός
και ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την επίτευξη της ισορροπίας είναι <1s. Επίσης, οι
Poster and Baker (1996a,b) υπολόγισαν ο χρόνος αυτός είναι <10min. Αν και δεν
υπάρχουν µελέτες κατακόρυφης διακύµανσης, των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην
τροπόσφαιρα είναι µάλλον απίθανο να υπάρχει αύξηση στη συγκέντρωση µε την αύξηση
του υψόµετρου. Αυτό είναι απίθανο για δύο λόγους. Πρώτον, οι πηγές των ΠΑΥ
εντοπίζονται στην επιφάνεια της γης. ∆εύτερον, η µείωση της θερµοκρασίας µε την
αύξηση του ύψους έχει αποτέλεσµα στην προσρόφηση των αέριων ΠΑΥ στα σωµατίδια.
Τέλος, ο εµπλουτισµός σε ΠΑΥ της διαλυτής φάσης της βροχής µπορεί να είναι
αποτέλεσµα της ταυτόχρονης έκπλυσης άλλων οργανικών ενώσεων, οι οποίες
δηµιουργούν ένα στρώµα οργανικής επίστρωσης γύρω από τις σταγόνες. Ωστόσο, οι
Ligocki et al. (1985) υποστήριξαν ότι το οργανικό στρώµα γύρω από τις σταγόνες της
βροχής δε µπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση των αέριων ΠΑΥ.
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Πιο πρόσφατες µελέτες (Poster and Baker, 1996a,b) υποστήριξαν ότι οι πολύ
µεγάλες συγκεντρώσεις των ΠΑΥ και των PCBs στη διαλυτή φάση της βροχής
οφείλονται κυρίως σε πειραµατικές αδυναµίες της µεθόδου. Ο διαχωρισµός της διαλυτής
από τη σωµατιδιακή φάση των οργανικών ενώσεων πραγµατοποιείται µε διήθηση του
δείγµατος από φίλτρο 0.45µm. Με την τεχνική όµως αυτή τα υπόµικρα σωµατίδια που
υπάρχουν στο νερό της βροχής, δεν κατακρατούνται από το φίλτρο διήθησης. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα το ποσοστό των οργανικών ενώσεων οι οποίες είναι συσδεδεµένες µε τα
σωµατίδια αυτά, να προσµετράται στην διαλυτή φάση.
Η µελέτη ανά µέγεθος της κατανοµής των ΠΑΥ στα αερολύµατα της Φινοκαλιάς
έδειξε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό βρίσκεται προσκολληµένο σε σωµατίδια διαµέτρου
<0.5µm (Γώγου, 1998). Η διαφυγή των µικρών σωµατιδίων (<0.5µm) από το φίλτρο
διήθησης έχει µεγαλύτερη επίδραση στους ΠΑΥ πυρογενούς προέλευσης (Εικόνα 9.12),
οι οποίοι παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης και συγκεντρώνονται σε αυτά. Λόγω
της µικρής τους πτητικότητας παραµένουν προσκολληµένοι στα σωµατίδια κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς (Gogou et al., 1998).
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε συµπεράσµατα άλλων µελετών που
έδειξαν τη µεγάλη σηµασία των λεπτών (<1µm) σωµατιδίων στην υγρή εναπόθεση των
ανθεκτικών οργανικών ρυπαντών σε αποµακρυσµένες περιοχές (Murphy and Rzeszutko,
1977, Schomburg et al, 1991, Murray and Adren, 1992, Poster and Baker, 1996a,b). Το
µεγαλύτερο ποσοστό των σωµατιδιακών ΠΑΥ στα δείγµατα βροχής αποµακρυσµένων
περιοχών οφείλεται στους ΠΑΥ που βρίσκονται προσκολληµένοι στα λεπτά σωµατίδια
της ατµόσφαιρας.

9.5.2 Συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση της βροχής
Η µέση συγκέντρωση (ng l-1) των ΠΑΥ στην σωµατιδιακή φάση της βροχής
παρουσιάζεται στην εικόνα 9.13. Τα περισσότερο άφθονα µέλη ήταν το Phe (12.6%), το
Fluo (15.9%), και το Chr/T (14.9%) (Εικόνα 9.13). Η συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ
στα δείγµατα της βροχής κυµάνθηκε από 130.7 έως 242.9 ng l-1, ενώ η µέση τιµή ήταν
203.8 ng l-1. Παρόµοιες συγκεντρώσεις έχουν µετρηθεί στον κόλπο του Galveston
(ΗΠΑ) (5.5-161.3 ng l-1, Park et al., 2001).
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Εικόνα 9.13. Μέση συγκέντρωση των ΠΑΥ στη σωµατιδιακή φάση της βροχής

Σηµαντική συσχέτιση (R2=0.68, P<0.001) µεταξύ της µέσης σύστασης των ΠΑΥ
στα σωµατίδια του αέρα και στα σωµατίδια της βροχής µετρήθηκε στην περιοχή της
Φινοκαλιάς (Εικόνα 9.14). Αν και η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στα σωµατίδια
της βροχής εξαρτάται και από την κατανοµή ανά µέγεθος των ΠΑΥ στα σωµατίδια της
ατµόσφαιρας, η µεγάλη οµοιότητα µεταξύ της ατµόσφαιρας και της βροχής είναι
ενδεικτική της έκπλυσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια των
γεγονότων κατακρήµνισης.
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Εικόνα 9.14. Συσχέτιση της σύστασης των ΠΑΥ στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας και της βροχής

9.5.3 Υπολογισµός των σταθερών έκπλυσης Wp και WG των ΠΑΥ
Αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει εναλλαγή των ΠΑΥ από τη διαλυτή στη
σωµατιδιακή (και αντίστροφα) φάση της βροχής, η συνολική σταθερά έκπλυσης W
δίνεται από τον τύπο (Bidleman, 1988):

Υγρή εναπόθεση

W= WG (1-Φ) + WP Φ

147

(9.4)

Όπου WG και WP είναι οι σταθερές έκλπυσης των αερίων και των σωµατιδιακών ΠΑΥ
της ατµόσφαιρας (Κεφ. 2.5) και Φ είναι το ποσοστό της ένωσης που είναι συνδεδεδεµένο
µε τα σωµατίδια της ατµόσφαιρας (Junge, 1977).
Οι σταθερές έκπλυσης WG και WP υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων
γεγονότων κατακρήµνισης στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Οι µέσες τιµές τους
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.5.
Οι µετρούµενες τιµές WP (x105) κυµάνθηκαν από 0.9 µέχρι 15.8, µε µέση τιµή
5.0. Οι µεγαλύτερες τιµές παρουσιάστηκαν για τους πτητικούς ΠΑΥ και αυτό µπορεί να
οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στην υποεκτίµηση της σταθεράς WP για του ΠΑΥ
µεγάλου µοριακού βάρους λόγω της διαφυγής των υπόµικρων σωµατιδίων από το φίλτρο
διήθησης (Κεφ 9.4.1) και δεύτερον, στην κατανοµή των µελών Οι πτητικοί ΠΑΥ έχουν
την τάση να ανά-διανέµονται στα σωµατίδια µεγαλύτερου µεγέθους στην ατµόσφαιρα
(Allen et al., 1998), ενώ αντίθετα οι λιγότερο πτητικοί να παραµένουν στα σωµατίδια, τα
οποία εκπέµπονται. Στην περιοχή της Φινοκαλιάς συµβαίνουν και τα δύο. Σε
προηγούµενες µελέτες έχει παρατηρηθεί ότι οι πτητικά ΠΑΥ κατανέµονται σε
µεγαλύτερα σωµατίδια (Γώγου, 1998, Allen et al., 1998).
Οι µετρούµενες τιµές WG (x103) κυµάνθηκαν από 5.2 µέχρι 1505.4, ενώ η µέση
τιµή ήταν 358.0. Τα µέλη µε µεγάλο µοριακό βάρος (>228) παρουσίασαν πολύ
µεγαλύτερες σταθερές W G από τα αντίστοιχα µε µικρό µοριακό βάρος. Η µέση τιµή για
το Phe και το BeP ήταν 13915 και 1505372 αντίστοιχα (Πίνακας 9.5). Η τάση της
µεταβολής της σταθεράς WG βρίσκεται σε συµφωνία µε τη θεωρητικά αναµενόµενη
διακύµανση. Η σταθερά WG µπορεί να υπολογιστεί από το νόµο του Herny µε τη χρήση
της µαθηµατικής εξίσωσης 9.2. Επειδή η σταθερά Η των ΠΑΥ µεγάλου µοριακού
βάρους είναι µικρότερη, οι ατµοί των µελών αυτών αναµένεται να αποµακρύνονται
ευκολότερα από την ατµόσφαιρα. Επίσης, η διαφυγή των σωµατιδίων µεγέθους <0.5µm
από το φίλτρο διήθησης φαίνεται να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση της σταθεράς
WG για τους λιγότερο πτητικούς ΠΑΥ.
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Πίνακας 9.5. Μέσες σταθερές έκλπυσης, WG, WP, W και το ποσοστό Φ των ΠΑΥ στην περιοχή της
Φινοκαλιάς
Κυρίαρχος
WG (x 103)
WP (x 105)
W(x 105)
µηχανισµός
Ένωση
Φ*
0.06
7.4
2.7
0.2
P
Fl
0.03
13.9
5.5
0.3
P
Phe
0.02
6.5
15.8
0.5
P
An
0.02
5.2
6.9
0.2
P
Σ C1-Phe
0.10
105.9
8.3
1.8
G
Fluo
0.05
17.3
5.9
0.5
P
Σ DMPs
0.13
71.0
5.1
1.3
P
Py
0.16
94.4
6.1
1.8
P
Ret
0.25
221.1
4.3
2.7
G
CycPyr
0.53
145.5
2.6
2.1
P
B[a]A
0.46
269.0
8.8
5.5
P
Chr/T
0.90
715.5
1.7
2.2
P
B[b]F
0.85
1413.7
2.3
4.1
G
B[k]F
0.90
287.8
0.9
1.1
P
B [b/j/k]F
0.89
1505.4
1.6
3.1
G
B[e]P
0.90
848.5
1.2
1.9
P
B[a]P
1.00
Μ∆
2.0
2.0
P
Anthr
0.97
Μ∆
2.4
2.4
P
IP
0.93
Μ∆
1.7
1.5
P
BgP
Μ∆= Μη διαθέσιµος, * Το Φ εκφράζει το ποσοστό της ένωσης που βρίσκεται στη σωµατιδιακή φάση (Junge,
1977).

Ο κυρίαρχος µηχανισµός αποµάκρυνσης των ΠΑΥ από την ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου εξαρτάται από το σχετικό µέγεθος των WG(1-Φ) και WPΦ (Εξ.
9.4, Bidleman, 1988). Το ποσοστό Φ υπολογίστηκε µε τη χρήση των συγκεντρώσεων
των ΠΑΥ στην αέρια και τη σωµατιδιακή φάση την περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν οι
δειγµατοληψίες υγρής εναπόθεσης. Για τα περισσότερα µέλη η σωµατιδιακή
αποµάκρυνση φαίνεται να είναι ο κυρίαρχος µηχανισµός (Πίνακας 9.5). H αέρια
αποµάκρυνση συνεισφέρει σχετικά πολύ λίγο στη συνολική υγρή εναπόθεση, αν και οι
ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της Φινοκαλιάς βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στην αέρια
φάση (Κεφ 7.1). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν παρατηρηθεί και από τους Poster and
Baker (1996a,b) καθώς και τους Dickhut and Gustafson (1995), στο Chesapeake Bay.

9.5.4 Ροή υγρής εναπόθεσης των ΠΑΥ
Η ροή των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων υπολογίστηκε στην περιοχή της
Φινοκαλιάς κατά τη διάρκεια τεσσάρων γεγονότων βροχόπτωσης. Ο υπολογισµός έγινε
µε πολλαπλασιασµό των συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στη βροχή µε τη συνολική

Υγρή εναπόθεση

149

βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας και διαίρεση µε τις µέρες
δειγµατοληψίας σύµφωνα µε την εξίσωση (9.5):

Fw=

Cw * R
D

(9.5)

Όπου Fw είναι η ροή υγρής εναπόθεσης (µg m-2 d-1), Cw είναι η συγκέντρωση της ένωσης
στη βροχή (µg lt-1), R είναι το ύψος της βροχόπτωσης (mm) και D είναι οι µέρες
δειγµατοληψίας.
Για τον υπολογισµό της υγρής εναπόθεσης των ΠΑΥ στην περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου κατά τους µήνες που δεν πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες,
χρησιµοποιήθηκε η µέση συγκέντρωσή τους στη βροχή. Αυτό ήταν εφικτό, καθώς η
διακύµανση των συγκεντρώσεών τους στα τέσσερα δείγµατα βροχής ήταν πολύ µικρή
(Εικόνα 9.10). Στην εικόνα 9.15 παρουσιάζεται συνοπτικά η εποχιακή διακύµανση της
υγρής εναπόθεσης των συνολικών ΠΑΥ. Η µεγαλύτερη ροή 1.1 µg m-2 d-1 µετρήθηκε τον
Ιανουάριο, ενώ η µικρότερη 0.01 µg m-2 d-1 τον Αύγουστο (Εικόνα 9.15). Αυτό οφείλεται
στη χαµηλής βροχόπτωσης που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο (0.74 mm) σε σχέση µε τον
Ιανουάριο (92.9 mm).
1.2

µg m -2 d-1

0.8

0.4

0.0
Νοε-00

∆εκ-00

ΙΑΝ-01 Φεβ-01

Μαρ-01

Απρ-01

ΜΑΙ-01

Ιουν-01

Ιουλ-01

Αυγ-01

Σεπ-01

Ο κτ-01

Εικόνα 9.15. Εποχιακή διακύµανση της υγρής εναπόθεσης των ΠΑΥ. Με µαύρο είναι οι µετρούµενες
ροές ενώ µε λευκό είναι οι υπολογιζόµενες..
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Η µέση ροή υγρής εναπόθεσης των συνολικών ΠΑΥ ήταν 0.43 µg m-2 d-1 για την
περίοδο Νοέµβριος 2000 - Οκτώβριος 2001. Λίγο µικρότερες ροές που κυµαινόταν από
0.082 έως 0.16 µg m-2 d-1, υπολογίστηκαν στη δυτική Μεσόγειο (Lipiatou et al., 1997). Η
συγκεκριµένη όµως µελέτη βασίστηκε σε µοντέλα εναπόθεσης µε τη χρήση των
ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων 11 µόνο µελών (Lipiatou, et al., 1997). Από τους Leister
and Baker (1994) µετρήθηκε η συνολική υγρή εναπόθεση (Σ14-ΠΑΥ) στα 0.21 µg m-2 d-1
στο Chesapeake Bay για το χρονικό διάστηµα 1990-91. ενώ υπολογίστηκε στα 0.36 µg
m-2 d-1 στο Galveston Bay (Park et al., 2001).
Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά της σηµασίας της υγρής εναπόθεσης
στην ανατολική Μεσόγειο. Παρά τη µικρή βροχόπτωση και την απουσία τοπικών πηγών
εκποµπής ΠΑΥ στην περιοχή της Φινοκαλιάς, η ροή της υγρής εναπόθεσης είναι
συγκρίσιµη µε άλλες αποµακρυσµένες περιοχές της γης.

9.6 Εναλλαγή µεταξύ ατµόσφαιρας – θάλασσας (Air - Sea exchange)
Η ανταλλαγή των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων (SOCs) µεταξύ ατµόσφαιρας
και νερού διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην εισροή των ενώσεων αυτών σε
µεγάλα υδάτινα οικοσυστήµατα, όπως οι Great Lakes των ΗΠΑ (Mackay et al., 1986,
Baker and Eisenreich, 1990, Achman et al., 1993, Hornbukle et al., 1994, Totten et al.,
2001, Gigliotti et al., 2002). Η αέρια/ θαλάσσια ανταλλαγή έχει αναγνωριστεί ως η
κυριότερη διεργασία εισαγωγής των SOCs στο θαλάσσιο περιβάλλον (GESAMP, 1989,
Iwata et al., 1993). Παρά τη σηµασία της όµως, ελάχιστες εργασίες έχουν
πραγµατοποιηθεί σε αυτό (Iwata et al, 1993, Nelson et al., 1998, Gigliotti et al., 2002),
ενώ οι περισσότερες έχουν πραγµατοποιηθεί στις Great Lakes των ΗΠΑ (Baker and
Eisenreich, 1990, Hornbukle et al., 1994, Honrath et al., 1997, Totten et al., 2001), ενώ
καµία µελέτη δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στο περιβάλλον της Μεσογείου.
Το φαινανθρένιο ήταν το αφθονότερο µέλος στο επιφανειακό θαλασσινό νερό
(Πίνακας 9.6). Η συγκέντρωσή του κυµάνθηκε από 0.72 ng l-1 (δείγµα Οκτωβρίου) ενώ
µικρότερη µετρήθηκε στο δείγµα του Απριλίου 2002 (0.23 ng l-1) (Πίνακας 9.6).
Ελάχιστες είναι οι αναφορές συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στο θαλασσινό νερό της
ανατολικής Μεσογείου. Οι Erhardt and Petrick (1993) µέτρησαν µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις διαλυτών ΠΑΥ για την κεντρική Μεσογειακή λεκάνη. Παρόµοιες
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συγκεντρώσεις έχουν προσδιοριστεί στο Κρητικό Πέλαγος κατά την χρονική περίοδο
1995-1996 (Γώγου, αδηµοσίευτα δεδοµένα).
Πίνακας 9.6. ∆ιακύµανση στην συγκέντρωση (ng l-1) των διαλυτών ΠΑΥ στο επιφανειακό στρώµα
νερού στο Κρητικό Πέλαγος.
Ένωση

Σεπ-01

Οκτ-O1

Φεβ-02

Απρ-02

Ιούλ-02

Fl

0.16

0.28

0.17

0.05

0.24

Phe

0.36

0.72

0.48

0.23

0.47

AN

0.05

0.04

0.07

0.01

0.06

Σ C1-Phe

0.33

0.42

0.17

0.02

0.44

Fluo

0.11

0.16

0.12

0.13

0.21

Py

0.09

0.15

0.13

0.07

0.17

BaA

0.04

0.04

0.03

0.03

0.06

Chr/T

0.08

0.13

0.41

0.08

0.14

ΣΠΑΥ

1.27

1.93

1.57

0.64

1.86

Η εκτίµηση του ρυθµού µεταφοράς των ΠΑΥ µεταξύ της διεπιφάνειας του νερού
και της ατµόσφαιρας πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του µοντέλου που έχει περιγραφεί
από τους Liss and Slater (1974):
FA-W = Kol(CW-CA/H´)
Όπου FA-W

είναι η ροή (ng m-2 d-1) µεταξύ αέρα και νερού, CW και CA είναι οι

συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στο νερό (ng m-3) και στον αέρα (ng m-3) αντίστοιχα. H′ είναι η
αδιάστατη έκφραση της σταθεράς του Henry (Κεφ 1.3.3), και Kol είναι ο γενικός
συντελεστής µεταφοράς µάζας (m day-1).
Ο συνολικός συντελεστής µεταφοράς Kol, χαρακτηρίζει την αντίσταση µεταφοράς
διαµέσου του στρώµατος νερού και της ατµόσφαιρας και υπολογίζεται σύµφωνα µε τη
σχέση:
1
1
1
=
+
K OL K water
K air H '

Οι συντελεστές µεταφοράς µάζας (Kwater και Kair) για τους ΠΑΥ έχουν εµπειρικά
καθορισθεί βασιζόµενοι σε πειραµατικές εργασίες ιχνηθετηµένων αερίων (Kanwisher,
1963, Liss, 1971, Broecker and Peng, 1984, Wanninkhoff, 1985, Wanninkhoff et al.,
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1985, Wanninkhoff et al., 1987, Upstill-Goddard, 1990, Watson et al., 1991)
χρησιµοποιώντας τις διαφορές στις ταχύτητες διάχυσης. Στη παρούσα εργασία οι τιµές
ΚOL κυµάνθηκαν από 0.02 έως 0.89 m d-1.
Πρόσφατα, οι Wanninkhoff and McGills (1999) συσχέτισαν την επίδραση της
ταχύτητας του ανέµου στη σταθερά Kwater. Η συγκεκριµένη εξίσωση εφαρµόζεται µε
µεγαλύτερη ακρίβεια για υψηλές ταχύτητες ανέµου (>6m s-1). Στη συγκεκριµένη µελέτη
οι ταχύτητες του ανέµου ήταν σηµαντικά χαµηλότερες και έτσι χρησιµοποιήθηκε η
σχέση:
1.64  SC PAH 
K water , PAH = 0.45 u10


 600 

−0.5

όπου, u10 είναι η ταχύτητα του ανέµου (m/s) σε ύψος 10m, SC είναι ο Schmidt αριθµός
για τον κάθε ΠΑΥ, και 600 απεικονίζει τον αριθµό Schmidt για το CO2 στους 20 0C. Οι
υπολογισµοί των σταθερών Kwater και Kair περιγράφονται αναλυτικά από τους Eisenreich
et al. (1997) και Achman et al. (1993).
Η θερµοκρασιακή διόρθωση της σταθεράς του Henry πραγµατοποιήθηκε
σύµφωνα µε τη πρόσφατη εργασία των Bamford et al. (1999) ενώ η διόρθωση
αλατότητας

πραγµατοποιήθηκε

σύµφωνα

µε

την

εξίσωση

του

Setschenow

(Schwarzenbach et al., 1993).
Για τον υπολογισµό της ροής FA-W είναι απαραίτητη η γνώση των
συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην αέρια φάση της ατµόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Αυτό όµως δεν ήταν εφικτό στο πλαίσια της εργασίας αυτής. Για τον
υπολογισµό της ροής, χρησιµοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στην αέρια φάση
του παράκτιου σταθµού της Φινοκαλιάς. Αυτό δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά
τους υπολογισµούς, καθώς δεν παρατηρήθηκε χωρική διαφοροποίηση στη συγκέντρωση
των αέριων ΠΑΥ πάνω από τη θάλασσα και το σταθµό της Φινοκαλιάς (Κεφ 7.4.2). Η
αδυναµία της ταυτόχρονης δειγµατοληψίας αέρα και θαλασσινού νερού µπορεί να
επηρεάσει σε κάποιο βαθµό την ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Ωστόσο, το σφάλµα δεν
αναµένεται να είναι σηµαντικό καθώς η συγκέντρωση των ΠΑΥ στην αέρια φάση της
ατµόσφαιρας της Φινοκαλιάς δεν παρουσιάζει σηµαντική χρονική µεταβολή (Κεφ 7).
Οι ροές ποίκιλλαν µεταξύ των διαφορετικών µελών και εποχών (Πίνακας 9.7). Το
αρνητικό πρόσηµο υποδηλώνει ότι η απορρόφηση των αερίων ΠΑΥ από τη στήλη του
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νερού είναι η κυρίαρχη διαδικασία. Η συνολική ταχύτητα ανταλλαγής των αέριων ΠΑΥ
κυµάνθηκε από -3578.6 (ng m-2 d-1) µέχρι –871.1 (ng m-2 d-1), ενώ η µέση τιµή ήταν 1935.2 (ng m-2 d-1) (Πίνακας 9.7). Οι µεγαλύτερες τιµές προσδιορίστηκαν το φθινόπωρο
και την άνοιξη, ενώ κατά τη διάρκεια του χειµώνα παρατηρήθηκε η µικρότερη ροή
απορρόφησης (Πίνακας 9.7).
Η ταχύτητα απορρόφησης της αέριας φάσης των ΠΑΥ από το θαλάσσιο
οικοσύστηµα εξαρτάται από τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης κατά µήκος της
διεπιφάνειας του νερού και της ατµόσφαιρας, καθώς και από τις επικρατούσες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η διακύµανση της αέριας φάσης τους στην ατµόσφαιρα της
Φινοκαλιάς δεν παρουσίασε σηµαντική εποχιακή µεταβολή (Κεφ 7), ενώ σχετικά
σταθερές ήταν και οι συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση (Πίνακας 9.6). Αν
θεωρηθεί ότι η ταχύτητα του ανέµου δεν παρουσιάζει εποχιακή διακύµανση, τότε η
µεταβολή της θερµοκρασίας του νερού είναι η καθοριστική παράµετρος ελέγχου της
εποχιακής διακύµανσης της αέριας/ θαλάσσιας ανταλλαγής στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου.
Πρόσφατα έχει αναφερθεί ότι το φυτοπλαγκτόν διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στη µεταφορά των ηµιπτητικών οργανικών ενώσεων από την ατµόσφαιρα στο θαλάσσιο
περιβάλλον (Eisenreich and Dachs, 1999). Προτάθηκε ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις
του φυτοπλαγκτού µπορούν να µεταβάλλουν την ισορροπία µεταξύ νερού και
ατµόσφαιρας και να επιφέρουν αύξηση στην ροή των SOCs στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Πίνακας 9.7. Εποχιακή διακύµανση της ροής FA-W (ng m-2 d-1 ) των πτητικών ΠΑΥ
Ένωση

Σεπ-01

Οκτ-O1

Φεβ-02

Απρ-02

Ιούλ-02

Μέση τιµή

Fl

-186.2

-31.5

42.1

-58.3

-59.7

-58.7

Phe

-1668.8

-319.0

-325.7

-1079.5

-1210.5

-920.7

AN

-115.0

-51.6

-4.9

-158.2

-116.1

-89.2

Σ C1-Phe

-278.5

-573.9

-539.6

-621.5

151.4

-372.4

Fluo

-711.4

-168.1

-17.1

-117.7

-181.8

-239.2

Py

-422.2

-75.3

-27.4

-186.3

-225.8

-187.4

BaA

-31.5

1.3

1.3

-20.4

2.1

-9.5

Chr/T

-165.1

-10.6

0.2

-62.8

-52.5

-58.2

ΣΠΑΥ

-3578.6

-1228.7

-871.1

-2304.7

-1692.9

-1935.2
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Η ροή του φαινανθρενίου ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα
µέλη. Η µέση ετήσια ροή FA-W του Phe, του Fluo, και του BaA ήταν -920.7, -239.2 και 9.5 ng m-2 d-1 αντίστοιχα (Πίνακας 9.7). Παρόµοιες συγκεντρώσεις έχουν προσδιοριστεί
και στον κόλπο Chesapeake στις ΗΠΑ (Nelson et al., 1998). Η µέση (εύρος) ροή για το
Fl, το Phe, το Fluo και το Py ήταν -90 ng m-2 d-1 (-2500 έως +1350), -686 ng m-2 d-1 (4320 έως 430), -162 ng m-2 d-1 (-890 έως 240) και -86 ng m-2 d-1 (-520 έως +160).

9.7 Σχετική συνεισφορά των διεργασιών εναπόθεσης
Η σχετική συνεισφορά της κάθε διεργασίας εναπόθεσης στη συνολική εναπόθεση
των ΠΑΥ στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαρτάται τόσο από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες
των ενώσεων καθώς και από την αέρια/ σωµατιδιακή κατανοµή τους. Η συνεισφορά της
υγρής εναπόθεσης, της ξηρής εναπόθεσης και της εναλλαγής µεταξύ αέρα και θάλασσας
υπολογίστηκε για κάθε µέλος σε ετήσια βάση.
Η µέση ετήσια συνολική ροή της υγρής εναπόθεσης, της ξηρής και της αέριας/
θαλάσσιας ανταλλαγής είναι 162.7, 65.4 και 706.4 µg m-2 y-1 αντίστοιχα. Η απορρόφηση
των αερίων ΠΑΥ από το θαλάσσιο περιβάλλον είναι η σηµαντικότερη διεργασία εισροής
τους στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολικής Μεσογείου. Η απορρόφηση των αερίων
ΠΑΥ εισάγει στο θαλάσσιο περιβάλλον 4.3 και 10.8 φορές µεγαλύτερη ποσότητα σε
σχέση µε την ποσότητα που εισάγεται µέσω της υγρής και της ξηρής εναπόθεσης
αντίστοιχα (Πίνακας 9.8). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε εργασίες που
έχουν πραγµατοποιηθεί στις Great Lekes των ΗΠΑ και στον κόλπο του Chesapeake
(Nelson et al., 1998). Η εναλλαγή αέρα/ νερού έχει αναφερθεί ως η σηµαντικότερη
διεργασία εισόδου των ανθεκτικών οργανικών ρυπαντών (POPs) σε πολλά υδάτινα
οικοσυστήµατα (Totten et al., 2001). Η ξηρή και η υγρή εναπόθεση είναι σηµαντικές
διεργασίες ατµοσφαιρικής εναπόθεσης των POPs µόνο σε υδάτινα οικοσυστήµατα που
βρίσκονται είτε σε περιοχές µε µεγάλη βροχόπτωση είτε κοντά σε αστικά κέντρα µε
µεγάλη συγκέντρωση ατµοσφαιρικού σωµατιδιακού υλικού (Franz et al., 1998).
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Πίνακας 9.8 Μέσες ετήσιες ατµοσφαιρικές ροές (µg m-2 y-1) των ΠΑΥ
Μέλος
Υγρή
Ξηρή
Απορρόφηση*
1.4
2.1
-21.4
Fl
26.8
7.7
-336.1
Phe
3.5
1.4
-32.5
An
11.7
4.3
-135.9
C1-PH
26.1
6.7
-87.3
Fluo
19.2
6.5
∆.Υ.
C2-PH
13.8
3.2
-68.4
Py
1.6
0.8
∆.Υ.
C1-202
0.4
0.3
∆.Υ.
Ret
5.5
2.4
∆.Υ.
4H-CY
3.6
3.9
-3.5
BaA
20.5
9.3
-21.2
Chr/T
0.7
0.5
∆.Υ.
Me-Chr
6.2
5.0
∆.Υ.
BbF
7.0
3.0
∆.Υ.
BkF
0.6
0.2
∆.Υ.
BbjkF
4.8
3.0
∆.Υ.
BeP
2.0
1.8
∆.Υ.
BaP
0.8
1.3
∆.Υ.
Per
1.7
0.2
∆.Υ.
Anthr
2.7
0.7
∆.Υ.
IP
0.1
0.2
∆.Υ.
DBA
2.2
0.6
∆.Υ.
BghiP
162.7
65.4
-706.4
ΣΠΑΥ
∆Υ: ∆εν υπολογίστηκε, * Μέσω της εναλλαγής αέρα- θάλασσας

Η συνολική ετήσια ροή της υγρής εναπόθεσης είναι 2.5 φορές µεγαλύτερη από
την αντίστοιχη ξηρή εναπόθεση. Η µεγαλύτερη υγρή από τη ξηρή εναπόθεση των ΠΑΥ
είναι χαρακτηριστικό των αποµακρυσµένων περιοχών (Golomb et al., 1997). Οι Lipiatou
et al. (1997) προσδιόρισαν τη ροή της υγρής εναπόθεσης να είναι 2.6 φορές µεγαλύτερη
από τη ροή της ξηρής πάνω από τη θάλασσα της δυτικής Μεσογείου.
∆ιαφορετική ήταν η συµµετοχή των διεργασιών εναπόθεσης στη ροή των
ανεξαρτήτων µελών (Εικόνα 9.16). Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες µικρού
µοριακού βάρους εισάγονται στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως µέσω της απορρόφησης.
Η συµµετοχή της αέριας απορρόφησης στη συνολική ροή του Fl, του Phe, και του Chr
ήταν 85.9, 90.7 και 22.9 % αντίστοιχα (Εικόνα 9.16). Οι Nelson et al. (1998) υπολόγισαν
ότι στον κόλπο Chesapeake (USA) η απορρόφηση συµβάλλει κατά 93 και κατά 95% της
συνολικής ατµοσφαιρικής ροής του φλουορενίου και του φαινανθρενίου αντίστοιχα.
Αντίθετα, οι ΠΑΥ µεγάλου µοριακού βάρους εισάγονται στο θαλάσσιο περιβάλλον
κυρίως µέσω της υγρής και της ξηρής εναπόθεσης (Εικόνα 9.16).
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Εικόνα 9.16 % συµµετοχή των διεργασιών εναπόθεσης στην συνολική ροή των ΠΑΥ στην ανατολική
Μεσόγειο

9.8 Ταχύτητα ιζηµαταπόθεσης
Οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες λόγω της µικρής τους διαλυτότητας
(µεγάλη λιποφιλία) αµέσως µε την εισαγωγή τους στο θαλάσσιο οικοσύστηµα
απορροφώνται από τα πλούσια σε οργανικό υλικό σωµατίδια (πχ πλαγκτόν, περιττώµατα
και κολλοειδή)(Gustafsson et al., 2001b). Η συγκέντρωση των συνολικών ΠΑΥ στο
καθιζάνον σωµατιδιακό υλικό στα βάθη 250m και 1440m ήταν 467. 9 και 259.11 ng g-1
ξηρού βάρους αντίστοιχα (Πίνακας 9.9).
Λόγω δυσκολιών κατά την ανάλυση δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισµός της
συγκέντρωσης των ΠΑΥ στην παγίδα των 2820 m. Το φαινανθρένιο ήταν το αφθονότερο
µέλος και στα δύο βάθη (Πίνακας 9.9). Σε βάθος 250m η συγκέντρωσή του Phe ήταν
140.92 ng g-1 και σε βάθος 1440 m ήταν 91.56 ng g-1 (Πίνακας 9.9).
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Πίνακας 9.9 Συγκέντρωση (ng g-1) των ΠΑΥ στο καθιζάνον σωµατιδιακό υλικό
Μέλος
Fl
Phe
An
Me-Phe
Me-Phe
Me-Phe
Me-Phe
3,6DMP
2,6DMP
2,7DMP
1,3/2,10/3,9/3,10DMP
1,6/2,9DMP
Fluo
1,7DMP
2,3DMP
1,9/4,9DMP
1,8DMP
Py
Me-202
Me-202
Me-202
Ret
4H-CY
Chr/T
Me-Chr
BbF
BkF
BbjkF
BeP
BaP
Per
Anthr
IP
DBA
BghiP
Cor
ΣΠΑΥ
nd: ∆εν ανιχνεύθηκε

250m
28.92
140.92
nd
31.96
27.73
23.37
34.89
3.24
3.65
4.32
16.07
11.75
55.86
9.12
4.92
5.74
4.50
17.11
2.58
1.46
1.59
nd
9.56
5.74
1.43
nd
9.15
nd
9.598
nd
2.674
nd
nd
nd
nd
nd
467.87

1440m
6.83
91.56
nd
6.67
5.57
5.99
9.00
0.44
0.33
0.47
2.65
2.23
26.80
1.43
0.59
1.03
nd
15.77
0.47
0.21
nd
nd
0.63
11.77
nd
nd
7.06
nd
3.893
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
259.11

Στην Εικόνα 9.17 παρουσιάζεται η ροή των ΠΑΥ στο βενθικό οικοσύστηµα της
ανατολικής Μεσογείου. ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στην ροή των ΠΑΥ
στα δύο βάθη (Εικόνα 9.17). Η ροή των συνολικών ΠΑΥ ήταν 28.20 και 22.66 ng m-2 d-1
στο βάθη 250m και 1440m αντίστοιχα. Σηµαντικά µεγαλύτερες ροές έχουν µετρηθεί
στην δυτική Μεσόγειο. Οι Dachs et al. (1996) µέτρησαν την συνολική ροή
ιζηµαταπόθεσης να κυµαίνεται µεταξύ από 220 έως 240 ng m-2 d-1 στη θάλασσα του
Alboran στη νοτιοδυτική Μεσόγειο. Ακόµα µεγαλύτερες ροές έχουν µετρηθεί στη
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βορειοδυτική Μεσόγειο όπου οι Lipiatou et al. (1993) µέτρησαν τη ροή των συνολικών
ΠΑΥ να κυµαίνεται από 670 έως 910 m-2 d-1. Οι µεγαλύτερες ροές ιζηµαταπόθεσης
µεταξύ της δυτικής και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου δεν ήταν αποτέλεσµα της
µεγαλύτερης ατµοσφαιρικής εναπόθεσης (Κεφάλαιο 9). Σηµαντικός είναι ρόλος της
πρωτογενούς παραγωγικότητας στον καθορισµό ταχύτητας ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ.
Οι αυξηµένες ροές που έχουν παρατηρηθεί στη δυτική Μεσόγειο µπορεί να οφείλονται
στη µεγαλύτερη παραγωγικότητα της περιοχής.
Οι ροές του Phe, του Flou και του Py στο βάθος 250m ήταν 6.25, 4.58 και 1.45
-2

d-1 αντίστοιχα (Εικόνα 9.17). Παρόµοιες ήταν και οι ροές στο βάθος 1440m

ng m

(Εικόνα 9.17).
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Εικόνα 9.17 Ροή ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο
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10 Παρουσία των ΠΑΥ στα θαλάσσια ιζήµατα

10.1 Περίληψη
∆είγµατα επιφανειακών θαλάσσιων ιζηµάτων συλλέχθηκαν από έξι παράκτιους
σταθµούς στην ανατολική Μεσόγειο. Όλα τα δείγµατα ιζηµάτων αναλύθηκαν για τον
προσδιορισµό

των

πολυκυκλικών

αρωµατικών

υδρογονανθράκων

(ΠΑΥ),

του

στοιχειακού άνθρακα (BC) και του οργανικού άνθρακα (OC). Η συγκέντρωση των
συνολικών ΠΑΥ στα ιζήµατα ποίκιλλε από 2.2 έως 1056.2 ng g-1 ξηρού ιζήµατος. Η
συγκέντρωση του στοιχειακού άνθρακα (BC) και του οργανικού άνθρακα (ΟC)
κυµάνθηκε από 0.3 έως 5.6 mg g-1 και από 2.9 έως 21.4 mg g-1 ξηρού βάρους αντίστοιχα.
H σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των πυρογενών ΠΑΥ και του στοιχειακού άνθρακα
(R2=0.94, P<0.001) στα θαλάσσια ιζήµατα υποδεικνύει τη σηµαντική συνεισφορά της
ατµοσφαιρικής οδού στη ροή των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στη ανατολικής
Μεσογείου.

10.2 Εισαγωγή
Οι ΠΑΥ εισέρχονται στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και εναποτίθενται στα ιζήµατα
µέσω ποικίλων διεργασιών. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση, οι δηµοτικοί και οι
βιοµηχανικοί βιολογικοί καθαρισµοί, τα ποτάµια, καθώς και τα ατυχήµατα κατά τη
µεταφορά του αργού πετρελαίου, είναι οι σηµαντικότερες πηγές τους. Η εισροή τους στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα συµβαίνει τόσο µέσω της ξηρής όσο και της υγρής εναπόθεσης
(Κεφ 2). Η ξηρή εναπόθεση µπορεί να διακριθεί στην µεταφορά λόγω της απορρόφησης
αερίων ΠΑΥ (αέρια/ θαλάσσια ανταλλαγή) στη στήλη του νερού καθώς και στη
εναπόθεση σωµατιδίων λόγω της βαρύτητας.
Τη συσσώρευση των ΠΑΥ στο θαλάσσιο ίζηµα την ελέγχουν σε µεγάλο βαθµό τα
γεωχηµικά χαρακτηριστικά τους ιζήµατος. Το οργανικό περιεχόµενο, η περιεκτικότητα
σε µαύρο άνθρακα, η πολικότητα, και η υφή του ιζήµατος (grain size) είναι οι
σηµαντικότερες παράµετροι (Weber et al., 1992, Gustafsson et al., 1997a, Burgess et al.,
2001). Εποµένως, η συσσώρευση των ΠΑΥ στα θαλάσσια ιζήµατα εξαρτάται τόσο από
τη ροή µάζας όσο και από τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, οι πυρογενοί ΠΑΥ, οι
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οποίοι συνδέονται κυρίως µε τον στοιχειακό άνθρακα, είναι ανθεκτικότεροι στις
βιολογικές και χηµικές διεργασίες καταστροφής τους.
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αντικείµενο εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας, αλλά και διεθνών συµβάσεων. Το παράκτιο οικοσύστηµα είναι
ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία, την ποιότητα ζωής αλλά και για την ίδια την
ύπαρξη της ζωής. Μελέτες ισοζυγίου µάζας στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου έχουν
δείξει ότι στα παράκτια ιζήµατα εναποτίθεται το µεγαλύτερο ποσοστό των ΠΑΥ (Tolosa
et al., 1996, Lipiatou et al., 1997). Αυτό οφείλεται κυρίως στην µεγαλύτερη
παραγωγικότητα (πρωτογενή και δευτερογενή) των παράκτιων υδάτων, καθώς και στην
κυκλοφορία των ρευµάτων παράλληλα µε την ακτογραµµή (Lipiatou et al., 1997).
Επίσης, η απόσταση από τα αστικά και βιοµηχανικά κέντρα είναι καθοριστικής
σηµασίας. Μια γρήγορη κάµψη στις ροές των ΠΑΥ από τα λιµάνια, τις παράκτιες, και
τις ανοικτές ωκεάνιες περιοχές έχει παρατηρηθεί. Ακόµα µεγάλη µείωση (> 20 φορές)
στη ροή του πυρενίου σε µια απόσταση 100 χλµ από τα αστικά κέντρα έχει αναφερθεί
(Gustafsson, et al., 1997b).
Αντίθετα µε τη δυτική Μεσόγειο, λίγα είναι τα δηµοσιευµένα στοιχεία για την
ανατολική λεκάνη (Gogou et al., 2000). Τα περισσότερα από αυτά είναι κοντά σε
εστιασµένες πηγές ρύπανσης (αστικά και βιοµηχανικά κέντρα, εκβολές ποταµών κλπ). Ο
προσδιορισµός των ΠΑΥ στην ανατολική Μεσόγειο θα επιτρέψει τον καθορισµό των
ποιοτικών προτύπων (quality standards) των ιζηµάτων. Οι Eljarrat et al. (2001)
υπολόγισαν τους ισοδύναµους συντελεστές τοξικότητας (TEQ) των ΠΑΥ να είναι
αρκετές

φορές
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από

τους
41
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στη βορειοδυτική Μεσόγειο.
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Εικόνα 10.1. Περιοχή µελέτης και σταθµοί
δειγµατοληψίας.
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Μεσόγειου. Το περιεχόµενο σε οργανικό και µαύρο άνθρακα αυτών των ιζηµάτων
µελετήθηκε, προκειµένου να αξιολογηθεί η σηµασία της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης.

10.3 Αποτελέσµατα
10.3.1 Σταθµοί δειγµατοληψίας
Έξι σταθµοί δειγµατοληψίας επιλέγηκαν στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου
(Εικόνα 10.1). Όλοι, εκτός από έναν (S5, Εικόνα 10.1), ήταν µακριά από εστιασµένες
πηγές και η ατµοσφαιρική µεταφορά είναι η σηµαντικότερη πηγή των ΠΑΥ. Οι σταθµοί
µελέτης επιλέγηκαν σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις, προκειµένου να υπάρξει ένα
ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε όλους τους σταθµούς, εκτός από τον S5,
που είναι κοντά στα µεγαλύτερα διυλιστήρια της Ελλάδας, η κυκλοφορία των πλοίων
θεωρήθηκε αµελητέα. Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε σταθµού
παρουσιάζονται στον πίνακα 9.1. Το βάθος για όλες τις περιοχές ποίκιλε από 18 σε 40m.
Ο τύπος των ιζηµάτων ήταν ιλυώδης για τους S3, S5 και S6 σταθµούς και αδρός για τους
S1, S2 και S4 (Πίνακας 10.1).
Πίνακας 10.1 Γενικά χαρακτηριστικά των σταθµών δειγµατοληψίας
Σταθµός

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό µήκος

Βάθος (m)

Ίζηµα

S1

35.26619

26.14773

29

Λεπτόκοκκοι άµµος

S2

36.26682

27.63082

39

Χονδρόκοκκοι άµµος

S3

38.51413

26.2428

40

Ιλύς

S4

37.31666

23.31463

33

Μεσόκοκκο

S5

38.33369

22.11675

35

Ιλύς

S6

38.21886

20.48153

18

Ιλύς

10.3.2 Συγκεντρώσεις των ΠΑΥ στα θαλάσσια ιζήµατα
Εικοσιτέσσερα

(24)

µέλη

προσδιορίστηκαν

στα

θαλάσσια

ιζήµατα.

Παρατηρήθηκαν σηµαντικές ποιοτικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών περιοχών
δειγµατοληψίας (Πίνακας 10.2). Η µέση συνολική (και σταθερή απόκλιση) συγκέντρωση
στους σταθµούς S5 και S3 ήταν 1056.21 (112.41) και 751.94 (45.51) ng g-1 αντίστοιχα
(Πίνακας 10.2). Χαµηλότερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν στους σταθµούς S4 και S6
µε τις µέσες τιµές 23.28 (11.79) και 143.38 (οι 24.15) ng g-1 αντίστοιχα (Πίνακας 10.2).
Οι σταθµοί S1 και S2 παρουσίασαν τις χαµηλότερες τιµές 2.22 (0.09) και 6.31 (0.46) ng
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g-1 αντίστοιχα (Πίνακας 10.2). Παρόµοιες συγκεντρώσεις έχουν αναφερθεί από τους
Gogou et al. (2000) µε τις συνολικές τιµές (Σ28 ΠΑΥ) στα παράκτια ιζήµατα του
Κρητικού Πελάγους να κυµαίνονται µεταξύ 14.6 και 158.5 ng g-1. Επίσης, οι Baumard et
al. (1998) µέτρησαν τις µέσες συγκεντρώσεις (Σ18ΠΑΥ) να µεταβάλλονται από 0.3 έως
100 ng g-1 σε ιζήµατα στη Μαγιόρκα (δυτική Μεσόγειος).
Πίνακας 10.2. Συγκέντρωση (SD) των ΠΑΥ (ng g-1), του OC (mg g-1) και του BC (mg g-1) σε επιφανειακά
ιζήµατα της ανατολικής Μεσογείου.
Ένωση

S1 (n=3)

S2 (n=3)

S3 (n=3)

S4 (n=3)

S5 (n=3)

S6( n=3)

Fl
Phe
An
Σ C1-Phe
Fluo
Σ DMPs
Py
Σ C2-202
Ret
4H-Cy
B[a]A
Chr/T
Σ C1-Chr
B[b]F
B[k]F
B [b/j/k]F
B[e]P
B[a]P
Per
Anthr
IP
DBA
BgP
Cor
ΣΠΑΥ
MP/P
An/178
Fl/[Fl+Py]
IP/[IP+BgP]
TOC
BC
BC/TOC

0.04 (0.007)

0.46 (0.165)

3.16 (0.167)

0.93 (0.574)

37.58 (7.167)

2.88 (0.371)

0.49 (0.119)

2.74 (0.156)

31.41 (3.691)

4.94 (3.459)

127.66 (24.922)

11.25 (0.102)

0.04 (0.001)

0.20 (0.042)

3.57 (0.333)

0.34 (0.223)

4.75 (1.403)

0.90 (0.055)

0.23 (0.011)

1.01 (0.069)

9.87 (0.827)

2.66 (2.441)

138.82 (18.388)

6.52 (0.671)

0.13 (0.013)

0.14 (0.016)

44.05 (7.692)

0.86 (0.142)

60.86 (1.432)

15.67 (3.524)

0.07 (0.007)

0.33 (0.230)

4.43 (0.915)

1.32 (1.216)

84.834(11.781)

4.52 (1.896)

0.14 (0.011)

0.25 (0.142)

44.51 (7.903)

0.92 (0.028)

60.73 (12.103)

4.22 (0.311)

0.01 (0.001)

0.01(0.013)

3.68 (0.206)

0.21 (0.141)

17.41 (2.401)

0.96 (0.147)

0.01 (0.001)

0.01(0.004)

0.29 (0.108)

0.04 (0.004)

5.82 (2.241)

0.17 (0.065)

0.02 (0.001)

0.04(0.022)

13.74 (0.215)

0.18 (0.038)

7.67 (0.682)

1.33 (0.313)

0.03 (0.003)

0.09(0.033)

93.30 (3.764)

0.49 (0.169)

48.56 (2.319)

7.44 (1.162)

0.09(0.001)

0.20(0.093)

109.48 (3.331)

1.32 (0.899)

102.45 (4.892)

10.38 (2.198)

nd*

nd

6.69 (0.929)

0.20 (0.205)

19.17 (0.915)

0.63 (0.475)

0.05 (0.002)

0.05(0.052)

72.73 (9.156)

0.89 (0.006)

58.87 (2.811)

10.31 (2.359)

0.17 (0.055)

0.13(0.157)

60.69 (4.991)

0.70 (0.069)

32.19 (1.537)

9.99 (0.225)

0.02 (0.003)

0.02(0.017)

12.44 (0.525)

0.29 (0.093)

7.81 (0.373)

1.56 (0.167)

0.10 (0.001)

0.03(0.026)

30.16 (3.27)

0.93 (0.614)

50.22 (2.398)

5.36 (0.493)

0.05 (0.009)

0.03(0.022)

42.32 (4.595)

0.51 (0.089)

44.12 (5.471)

5.69 (0.392)
4.33 (0.526)

nd

nd

13.10(2.398)

0.21 (0.048)

18.12 (0.865)

0.01 (0.009)

0.18(0.242)

12.38 (0.781)

0.35 (0.051)

9.56 (0.456)

3.65 (0.995)

0.21 (0.003)

0.18(0.237)

68.59 (6.189)

1.88 (0.005)

50.10 (4.381)

16.45 (2.923)

nd

nd

6.89 (0.257)

0.17 (0.047)

4.58 (0.219)

1.44 (0.577)

0.38 (0.019)

0.22(0.281)

64.46(2.251)

2.96 (1.398)

64.33 (3.581)

17.74 (4.208)

nd

nd

4.17 (0.613)

0.65 (0.113)

5.97 (0.285)

4.51 (0.945)

2.22 (0.095)

6.31(0.466)

751.94 (45.515)

23.28 (11.789)

1056.21 (112.407)

143.38 (24.149)

0.5

0.4

0.3

0.5

1.1

0.6

0.07

0.07

0.10

0.06

0.04

0.07

0.48

0.36

0.50

0.48

0.5

0.79

0.35

0.46

0.52

0.39

0.44

0.48

2.9

4.2

21.4

8.5

6.1

17

0.3

0.4

5.6

1.5

0.9

3.2

10.1

9.8

26.2

17.4

15.2

18.6

nd = ∆εν ανιχνεύθηκε

Θαλάσσια ιζήµατα

163

Η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στα περιβαλλοντικά δείγµατα µπορεί σε
κάποιο βαθµό να είναι χαρακτηριστικό των πηγών εκποµπής τους (Sicre et al, 1987,
Rogge et al., 1993a-d, Benner et al., 1995, Wang et al., 1999). Το προφίλ αυτό
απεικονίζει την υψηλή συµβολή των πυρολητικών πηγών λόγω της υπεροχής των µη
υποκατεστηµένων έναντι των άλκυλο υποκατεστηµένων παραγώγων (Prahl and
Carpenter, 1983, Garrigues et al., 1995). Ο λόγος των µέθυλ-φαινανθρενίων προς το
φαινανθρένιο (MePh/Ph) ήταν <1 για όλους τους σταθµούς εκτός από το σταθµό S5,
όπου σχεδόν ίσες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν (Πίνακας 10.2, Εικόνα 10.2Α). Για τη
µάζα 178, ο λόγος του ανθρακενίου προς το άθροισµα ανθρακενίου και φαινανθρενίου
(An/178) <0.10, θεωρείται ως ένδειξη της πετρογενούς προέλευσης ενώ τιµές >0.10
δείχνουν κυριαρχία των διαδικασιών καύσης (Yunker et al., 2002). Στο σταθµό S5
µετρήθηκε η χαµηλότερη αναλογία An/178 ίση µε 0.04 (Πίνακας 10.2), που υποδηλώνει
την εισροή από άκαυστα πετρελαιοειδή. Οι λόγοι του φλουαρανθενίου προς το άθροισµα
φλουαρανθενίου και πυρενίου Fl/(FL+Py), που µετρήθηκαν στα ιζήµατα της ανατολικής
Μεσογείου παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.2. Στα περισσότερα δείγµατα ο λόγος αυτός
ήταν ≤0.50 και αναδεικνύει την καύση των ορυκτών καυσίµων ως την σηµαντικότερη
πηγή των πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στα θαλάσσια ιζήµατα της ανατολικής
Μεσογείου.
Οι λόγοι του ίνδενο[1,2,3,-cd]πυρενίου προς το άθροισµα του ίνδενο[1,2,3,cd]πυρενίου και του Βένζο[ghi]πυρενίου (IP/(IP+BgP)) κυµάνθηκαν από 0.35 έως 0.52
(Πίνακας 10.2) και αναδεικνύουν την πυρολυτική προέλευση ως σηµαντική πηγή των
ΠΑΥ. Το ρετένιο, (η παρουσία του οποίου υποδηλώνει ως πηγή την καύση κωνοφόρων),
ανιχνεύτηκε σε όλα τα δείγµατα και η συγκέντρωσή του κυµάνθηκε από 0.01 (S1 και S2)
µέχρι 5.82 (S5) ng g-1 (Πίνακας 10.2).
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Εικόνα 10.2 % κατανοµή του Phe, MPs και DMPs στα θαλάσσια ιζήµατα (Α) και στα
σωµατίδια της ατµόσφαιρας (Β) στην ανατολική Μεσόγειο.

10.3.3 Οργανικός & στοιχειακός άνθρακας στα θαλάσσια ιζήµατα
Οι συγκεντρώσεις του συνολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC) και του στοιχειακού
άνθρακα (BC) στα επιφανειακά ιζήµατα των έξι επιλεγµένων, περιοχών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 10.2. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν στο σταθµό S3 µε µέσες
τιµές 21.4 και 5.6 mg g-1 για τον ΟC και τον BC, αντίστοιχα. Αντιθέτως, οι µικρότερες
τιµές προσδιορίστηκαν στο σταθµό S1 (Πίνακας 10.2) και οι µέσες τιµές ήταν 2.9 και 0.3
για τον ΟC και τον BC, αντίστοιχα. Παρόµοιες συγκεντρώσεις για τον ΟC έχουν
δηµοσιευτεί για άλλες παράκτιες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου (Karakassis et al.,
2000, Gogou et al., 2000). Έχουν δηµοσιευτεί ελάχιστα δεδοµένα σχετικά µε την
παρουσία του στοιχειακού άνθρακα στα θαλάσσια ιζήµατα της Μεσογείου µέχρι τώρα.
Οι Middelburg et al. (1999) µέτρησαν τη συγκέντρωση του BC να είναι 1.42 mg g-1 σε
επιφανειακά ιζήµατα της ανατολικής Μεσογείου.
Η παρουσία του στοιχειακού άνθρακα είναι ένας άµεσος δείκτης εκτίµησης των
ανθρωπογενών πηγών καύσης. Η αναλογία του BC/OC στα ατµοσφαιρικά αερολύµατα
βρέθηκε να ποικίλλει ανάλογα µε την απόσταση των πηγών. Ο Heintzenberg (1989)
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µέτρησε τη σύνθεση αερολύµατος στις διαφορετικές περιοχές της τροπόσφαιρας: η %
αναλογία BC/OC ήταν 2.7, 20.8 και 29.0 για τις αποµακρυσµένες, µη αστικέςηπειρωτικές και αστικές περιοχές αντίστοιχα. Αν και η παρουσία του οργανικού υλικού
στα θαλάσσια ιζήµατα είναι αποτέλεσµα της παραγωγής του από αυτόχθονες διεργασίες
(πχ. φωτοσύνθεση) και της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης, η αναλογία BC/OC σε αυτά
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της σχετικής
συµβολής των δύο διεργασιών (Bird and Cali, 1998). Οι µικρότερες τιµές BC/OC 10.1
και 9.8 (%) ανιχνεύτηκαν στους σταθµούς S1 και S2 αντίστοιχα. Η µικρή συνεισφορά
των ανθρωπογενών πηγών σε αυτούς τους σταθµούς φαίνεται και από τις χαµηλές
συγκεντρώσεις των ΠΑΥ (Πίνακας 10.2). Αντιθέτως, ο σταθµός S3 που βρίσκεται κοντά
στη δυτική ακτή της Τουρκίας (Εικόνα 10.1), παρουσίασε τη µεγαλύτερη αναλογία
BC/OC και τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ΠΑΥ 26.2 % και 751.94 ng dw-1 αντίστοιχα.
Ενδιάµεσες τιµές 17.4, 15.2, και 18.6 (%) µετρήθηκαν για τους σταθµούς S4, S5 και S6
αντίστοιχα (Πίνακας 10.2).
Σηµαντική συσχέτιση (R2=0.92, p<0.001) του λόγου BC/OC και της
συγκέντρωσης των ΠΑΥ µετρήθηκε στα θαλάσσια ιζήµατα της ανατολικής Μεσογείου
(Εικόνα 10.3Α). Η συσχέτιση µεταξύ του OC και του BC µε το logΣΠΑΥ παρουσιάζεται
στην εικόνα 10.3B και στην 10.3Γ αντίστοιχα. Όλοι οι σταθµοί (εκτός από τον S5)
παρουσίασαν έναν υψηλό συντελεστή συσχέτισης (R2=0.98, p<0.001 Εικόνα 10.3B)
µεταξύ της συγκέντρωσης του OC και του logΣΠΑΥ και της συγκέντρωσης του BC µε
τον logΣΠΑΥ (R2=0.95, p<0.001, Εικόνα 10.3C). ∆ιαφορετικά µοντέλα έχουν
χρησιµοποιηθεί για να ερµηνεύσουν την κατανοµή των ΠΑΥ µεταξύ του ιζήµατος και
του νερού. Σε αυτά τα µοντέλα ο οργανικός άνθρακας θεωρήθηκε ως το υπόστρωµα
προσρόφησης (Karickhoff et al., 1979) και προτάθηκε ότι η αύξηση του οργανικού
υλικού στα ιζήµατα επιφέρει αύξηση στην ικανότητα προσρόφησης (Karickhoff et al.,
1979).
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Εικόνα 10.3 Συσχέτιση Α) του BC (mg g-1), Β) του OC(mg g-1) και C) του
λόγου BC/OC µε το δεκαδικό λογάριθµο της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στα
ιζήµατα της ανατολικής Μεσογείου.

Πρόσφατες µελέτες έχουν προτείνει ότι και άλλα χαρακτηριστικά του ιζήµατος,
όπως τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, η πολικότητα του οργανικού υποστρώµατος, και η
παρουσία του στοιχειακού άνθρακα είναι κρίσιµοι παράµετροι που καθορίζουν τη
συσσώρευση των οργανικών ενώσεων (Rutherford et al., 1992, Huang et al., 1997,
Huang and Weber, 1997, Burgess et al., 2001). Ο σταθµός S5 απέκλινε ουσιαστικά από
τις ανωτέρω γραµµές συσχέτισης µε µετρούµενη συγκέντρωση των ΠΑΥ να είναι πολύ
µεγαλύτερη από την αναµενόµενη. Ο διαφορετικός µηχανισµός προσρόφησης, καθώς και
η πιθανή έλλειψη ισορροπίας στην κατανοµή των ΠΑΥ µεταξύ του νερού και του
ιζήµατος µπορεί να ευθύνονται για την απόκλιση αυτή. Ο σταθµός S5 βρίσκεται κοντά
σε

εγκαταστάσεις

διυλιστηρίων

και

οι

εισροές

πετρογενών

ΠΑΥ

(άλκυλο-
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υποκατεστηµένα οµόλογα) είναι ιδιαίτερα σηµαντικές (Εικόνα 10.2A, Πίνακας 10.2). Η
εξάρτηση των ΠΑΥ από την παρουσία του στοιχειακού άνθρακα είναι µεγαλύτερη από
την εξάρτηση από την συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα (Εικόνα 10.3Α, και 10.4Β).
Η κλίση της γραµµής συσχέτισης µεταξύ του logΠΑΥ και της συγκέντρωσης του BC και
του OC ήταν 0.45 (Εικόνα 10.3Γ) και 0.12 (Εικόνα 10.3Β) αντίστοιχα.
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε το γεγονός ότι οι συντελεστές
κατανοµής των ΠΑΥ µεταξύ νερού και στοιχειακού άνθρακα είναι πολύ µεγαλύτεροι
από τους αντίστοιχους συντελεστές κατανοµής µεταξύ νερού και οργανικού άνθρακα
(Gustafsson et al., 1997a, Bucheli και Gustafsson, 2000). Η συσχέτιση των πυρογενών
ΠΑΥ µε το στοιχειακό άνθρακα στα ιζήµατα ήταν µεγαλύτερη από αυτή των πετρογενών
(Εικόνα 10.4Β, 10.4Γ). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν παρατηρηθεί από τους Simo et al.
(1997). Επίσης, σηµαντική συσχέτιση (p<0.001) παρατηρήθηκε και στην σωµατιδιακή
φάση της Φινοκαλιάς (Κεφ 8.4.4).
Η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στα θαλάσσια ιζήµατα βρίσκεται σε
συµφωνία µε τη σχετική ταχύτητα αποµάκρυνσής τους από την ατµόσφαιρα (Κεφ 7.4.4).
Τα µέλη µε µεγάλο µοριακό βάρος αποµακρύνονται γρήγορα από την ατµόσφαιρα και
εναποτίθενται σε µικρή απόσταση από το σηµείο εκποµπής τους. Η σχετική αφθονία του
φαινανθρενίου, το οποίο παρουσιάζει τη µικρότερη ταχύτητα αποµάκρυνσης, είναι
µεγαλύτερη στους σταθµούς που βρίσκονται σε πολύ µεγάλη απόσταση από αστικά
κέντρα (Πίνακας 10.2). Η σχετική αφθονία του Phe, σε σχέση µε τη συνολική
συγκέντρωση των ΠΑΥ, στους σταθµούς S1, S2 και S3 είναι 21.9, 43.4 και 21.2%.
Αντίθετα, σηµαντικά χαµηλότερη (4.2 έως 12.1%) είναι η αφθονία του στους σταθµούς
που βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα (Πίνακας 10.2). Η διακύµανση αυτή είναι
ενδεικτική της µεγάλης σηµασίας της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης στην εισαγωγή των
ΠΑΥ στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολικής Μεσογείου.
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Εικόνα 10.4. Συσχέτιση της συγκέντρωσης του µαύρου άνθρακα (mg g-1) µε το δεκαδικό λογάριθµο της
συγκέντρωσης των πυρογενών (logΣpyrΠΑΥ) και πετρογενώΝ-ΠΑΥ (logΣµεΠΑΥ) στα ιζήµατα της ανατολικής
Μεσογείου (Α). Συσχέτιση των πυρογενών ΠΑΥ µε τους πετρογενούς (Β).
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11 Ισοζύγιο µάζας

11.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά
11.1.1 Κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
Το προφίλ των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζεται
στη εικόνα 11.1. Το φαινανθρένιο ήταν το περισσότερο άφθονο µέλος και η συνεισφορά
του στην συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ ήταν 37.5% (Εικόνα 11.1). Σηµαντική ήταν
και η συνεισφορά των µελών µε µικρό µοριακό βάρος ενώ η συνεισφορά των µελών µε 5
και 6 δακτυλίους ήταν ασήµαντη. Η συνολική των συνεισφορά των µελών µε µοριακό
βάρος <206 ήταν 93.7% (Εικόνα 11.1). Η πολύ µεγάλη αφθονία των αερίων ΠΑΥ
οφείλεται στη µικρότερη ταχύτητα αποµάκρυνσής τους από την ατµόσφαιρα σε σχέση µε
τα µέλη που βρίσκονται προσκολληµένα στα σωµατίδια της ατµόσφαιρας (Κεφ 7.4.4).
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Εικόνα 11.1. Σχετική αφθονία των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου
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11.1.2 Κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στη συνολική ατµοσφαιρική
εναπόθεση
Το προφίλ των ΠΑΥ στη συνολική ατµοσφαιρική εναπόθεση (ξηρή, υγρή και
εναλλαγή αέρα- θάλασσας) στο θαλάσσιο οικοσύστηµα της ανατολικής Μεσογείου
παρουσιάζεται στην εικόνα 11.2.
45.0
40.0
% αφθονία

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

F
Ph l
e
C An
1PH
Fl
C uo
2PH
C Py
120
2
R
4H et
-C
Y
Ba
A
C
M hr /
e- T
Ch
r
Bb
F
B
B b kF
jk
F
Be
P
Ba
P
Pe
A r
nt
hr
IP
D
B
Bg A
hi
P

0.0

Εικόνα 11.2. Σχετική αφθονία των ΠΑΥ στη συνολική εναπόθεση

Το φαινανθρένιο ήταν το µέλος µε την µέγιστη αφθονία (39.7 %) ενώ σηµαντική
ήταν η συµµετοχή των ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους (ΜΒ<206), των συµµετείχαν σε
ποσοστό 87.6% στη συνολική εναπόθεση (Εικόνα 11.2).
Παρατηρήθηκε σηµαντική οµοιότητα στο προφίλ των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα
και στη συνολική εναπόθεση (Εικόνα 11.3). Ο συντελεστής συσχέτισης R2 µεταξύ της
σχετικής αφθονίας των ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα και στην εναπόθεσή τους στο θαλάσσιο
περιβάλλον ήταν 0.87 (p<0.001) (Εικόνα 11.3).
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Εικόνα 11.3 Ευθεία γραµµικής παλινδρόµησης της σχετικής αφθονίας των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα και στη συνολική εναπόθεση.

11.1.3 Κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στο θαλασσινό νερό
Το προφίλ των ανεξάρτητων µελών στην συνολική συγκέντρωση των ΠΑΥ στην
διαλυτή φάση του επιφανειακού θαλασσινού νερού στη ανατολική Μεσόγειο
παρουσιάζεται στην εικόνα 11.4. Το Phe ήταν το αφθονότερο µέλος και η σχετική
συνεισφορά του στη συνολική παρουσία των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση ήταν 31.1%
(Εικόνα 11.4). Η συγκέντρωση των µελών µε µοριακό βάρος >228 ήταν κάτω από το
όριο ανίχνευσης της µεθόδου. Η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση
ήταν όµοιο µε αυτό στην ατµόσφαιρα (Εικόνα 11.1) ενδεικτικό της ύπαρξης ισορροπίας
µεταξύ των δύο φάσεων.
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Εικόνα 11.4. Σχετική αφθονία των ΠΑΥ στη διαλυτή φάση του επιφανειακού θαλασσινού νερού

11.1.4 Κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στο καθιζάνον σωµατιδιακό
υλικό (POC)
Η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στο καθιζάνον σωµατιδιακό υλικό (POC)
σε βάθος 250 και 1440m παρουσιάζεται στην εικόνα 11.5. Το φαινανθρένιο ήταν το
αφθονότερο µέλος στο POC που συλλέχθηκε µε τις παγίδες ιζήµατος και στα δύο βάθη
(Εικόνα 11.5). Η σχετική αφθονία του Phe στο POC που συλλέχθηκε στα βάθη 250 και
1440m ήταν 22.1 και 39.9% αντίστοιχα (Εικόνα 11.5). Η συµµετοχή των ΠΑΥ µικρού
µοριακού βάρους (ΜΒ<206) στη συνολική αφθονία τους ήταν 75.9 και 86.03% στο
σωµατιδιακό υλικό στα 250 και 1440m αντίστοιχα (Εικόνα 11.5). Η συµµετοχή των
πυρογενών ΠΑΥ στο συνολικό ποσό που υπάρχει στο POC ήταν µεγαλύτερη τόσο σε
σχέση µε τη συµµετοχή τους στη συνολική ποσότητα που υπάρχει στην ατµόσφαιρα
(Εικόνα 11.1) όσο και στη συµµετοχή τους στη συνολική ποσότητα των ΠΑΥ που
εναποτίθεται στην επιφάνεια της θάλασσας (Εικόνα 11.2).
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Εικόνα 11.5 Σχετική αφθονία των ΠΑΥ στο καθιζάνον σωµατιδιακό υλικό

Πολύ καλή συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ της αφθονίας των ΠΑΥ στο
σωµατιδιακό οργανικό υλικό (POC) και στην αφθονία τους στη συνολική ατµοσφαιρική
εναπόθεσή τους (Εικόνα 11.6). Η µεγάλη οµοιότητα των ΠΑΥ στην ατµοσφαιρική
εναπόθεση και στο σωµατιδιακό υλικό που καθιζάνει είναι ενδεικτικό της σηµασίας που
έχει η ατµοσφαιρική µεταφορά στη εισροή των ΠΑΥ στο θαλάσσιο περιβάλλον.
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Εικόνα 11.6 Ευθείες γραµµικής παλινδρόµησης της σχετικής αφθονίας των ΠΑΥ στη
συνολική εναπόθεση και στο σωµατιδιακό οργανικό υλικό (POC)

11.1.5 Κατανοµή συγκεντρώσεων ΠΑΥ στα θαλάσσια ιζήµατα
Στην εικόνα 11.7 παρουσιάζεται η κατανοµή συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στα
θαλάσσια ιζήµατα στην παράκτια περιοχή της Φινοκαλιάς (Σταθµός S1, Εικόνα 10.1). Το
φαινανθρένιο ήταν το αφθονότερο µέλος και η σχετική αφθονία του ήταν20.7% (Εικόνα
11.7). Σηµαντικά υψηλή ήταν η αφθονία του BghiP και γενικά όλων των πυρογενών
ΠΑΥ (Εικόνα 11.7). Η συνεισφορά του BghiP ήταν 16.4% ενώ των ΠΑΥ µε µοριακό
βάρος >206 ήταν 51.7% (Εικόνα 11.7). Η µεγάλη αφθονία των πυρογενών ΠΑΥ είναι
αποτέλεσµα της µειωµένης τους χηµικής και βιολογικής αποικοδόµησης λόγω της
παρουσίας του µαύρου άνθρακα (Lipiatou et al., 1997). Έχει παρατηρηθεί πολύ καλή
συσχέτιση µεταξύ των πυρογενών ΠΑΥ και της παρουσίας του στοιχειακού άνθρακα στα
σωµατίδια της ατµόσφαιρας (Simo et al., 1997, Γώγου, 1998, Κεφάλαιο 8) καθώς και
στα θαλάσσια ιζήµατα (Tsapakis et al., 2003, Κεφάλαιο 10).

Ισοζύγιο µάζας

175

25.0

% αφθονία

20.0
15.0
10.0
5.0

F
Ph l
M Ae
Me-P n
e h
M -Phe
Me-P e
h
1,
3, e-P e
3/
6 h
2,
10
2, DMe
6
/3
,9 2, DMP
/3 7
1, ,10 DMP
6/ D P
2, M
9D P
M
1, Fl P
7D uo
1, 2,3 M
9/ D P
4, M
9
1, DMP
8D P
M
M PP
e
M - 20 y
e
M -202
e- 2
20
2
4H Re
-C t
B Y
C a
M hr A
e- /T
C
h
Bb r
Bk F
Bb F
jk
Be F
BaP
P
A Per
nt
hr
D IP
Bg BA
hi
CP
or

0.0

Εικόνα 11.7. Σχετική αφθονία των ΠΑΥ στα επιφανειακά παράκτια ιζήµατα της ανατολικής
Μεσογείου.

11.2 Ροή µάζας
Για την κατασκευή του ισοζυγίου µάζας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου
θεωρήθηκε ότι η ατµοσφαιρική µεταφορά είναι η µοναδική πηγή των ΠΑΥ στο
συγκεκριµένο θαλάσσιο περιβάλλον. Άλλες πιθανές πηγές, όπως ατυχήµατα κατά τη
µεταφορά των ορυκτών καυσίµων και αστικά λύµατα δεν ελήφθησαν υπόψη λόγω
απουσίας σχετικών δεδοµένων. Επίσης, οι πηγές αυτές έχουν εστιασµένο χαρακτήρα και
δεν µπορούν να χαρακτηρίσουν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η
πολύ καλή συσχέτιση της κατανοµής συγκεντρώσεων των ΠΑΥ στο καθιζάνον
σωµατιδιακό υλικό και στη συνολική ατµοσφαιρική εναπόθεση είναι ενδεικτικό της
µεγάλης σηµασίας της ατµοσφαιρικής µεταφοράς ως µη εστιασµένη πηγής των ΠΑΥ
στην ανατολική Μεσόγειο.
Στην Εικόνα 11.8 παρουσιάζεται το ισοζύγιο µάζας για το σύνολο των ΠΑΥ στην
ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου. Για τον υπολογισµό της συνολικής ποσότητας
των ΠΑΥ που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα θεωρήθηκε ότι στο σύνολο τους βρίσκονται
µέσα στο στρώµα ανάµιξης (boundary leyer) και το ύψος του στρώµατος αυτού είναι ίσο
µε 1200m. Επίσης, θεωρήθηκε ότι η κατανοµή της συγκέντρωσης των ΠΑΥ στο στρώµα
ανάµιξης είναι οµογενής και δεν υπάρχει σηµαντική διακύµανση. Επίσης, λόγω της
µικρής χωρικής διακύµανσης των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των ΠΑΥ (Κεφ 7) η
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ατµοσφαιρική εναπόθεσή τους στο σταθµό της Φινοκαλιάς θεωρήθηκε χαρακτηριστική
για το σύνολο της ανατολικής Μεσογείου. Η συνολική εναπόθεση υπολογίστηκε µε
πολλαπλασιασµό της ετήσιας ατµοσφαιρικής ροής (µg m-2 y-1) των ΠΑΥ (Πίνακας 9.7)
επί της συνολικής επιφάνειας (1225000Km2) της θάλασσας της ανατολικής Μεσογείου.
Στην ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται 28.6 τόνοι ΠΑΥ. Η
µεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται στην αέρια φάση (27.6 τόνοι) ενώ µία πολύ µικρή
ποσότητα (1.0 τόνοι) βρίσκονται προσκολληµένοι στα ατµοσφαιρικά σωµατίδια (Εικόνα
11.8).
Σε διάστηµα ενός χρόνου 75 και 235.0 τόνοι ΠΑΥ εναποτίθονται στο θαλάσσιο
περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου µέσω της ξηρής και της υγρής εναπόθεσης
αντίστοιχα (Εικόνα 11.8). Σηµαντικά µεγαλύτερες ποσότητες εισάγονται µέσω της
αέριας/ θαλάσσιας εναλλαγής. Θεωρώντας ότι η διαλυτή συγκέντρωση των ΠΑΥ στο
επιφανειακό νερό της ανατολικής Μεσογειακής λεκάνης δεν παρουσιάζει σηµαντική
διακύµανση, υπολογίζεται ότι στο θαλάσσιο οικοσύστηµα εισάγονται 865 τόνοι ΠΑΥ
µέσω της εναλλαγής αέρα/ θάλασσας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία αυτή
εισάγει κυρίως ΠΑΥ µικρού µοριακού βάρους ενώ αντίθετα η ξηρή και η υγρή
ατµοσφαιρική εναπόθεση εισάγει κυρίως µέλη µε τέσσερις και πέντε αρωµατικούς
δακτυλίους (Κεφ 8).
Η ποσότητα των ΠΑΥ που εισάγεται στην ατµόσφαιρα της ανατολικής
Μεσογείου λόγω των τοπικών εκποµπών και της µεταφοράς από µεγάλη απόσταση
προσδιορίσθηκε χρησιµοποιώντας το µοντέλο ισοζυγίου µάζας σταθερής κατάστασης
(steady state model). Η χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου ήταν εφικτή καθώς δεν
παρατηρήθηκε µεταβολή στην ατµοσφαιρική συγκέντρωση των ΠΑΥ κατά τη διάρκεια
της παρούσας διατριβής στην περιοχή της Φινοκαλιάς (Κεφ 7). Σε ετήσια βάση στην
ατµόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου εκλύονται 1954 τόνοι ΠΑΥ. Οι ετήσιες
εκποµπές ΠΑΥ στην ατµόσφαιρα από την Ελλάδα και την Ιταλία το 1980 έχει εκτιµηθεί
να είναι 153 και 694 τόνοι αντίστοιχα (EMEP, 1998). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι
ενδεικτικά της µεγάλης σηµασίας που έχει η µεταφορά ρυπαντών από µεγάλη απόσταση
στην ανατολική Μεσόγειο.
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Μεταφορά
Αέρια
φάση
Αέρια
Φάση
-3
28 m
tonnes
19 ng

Σωµατιδιακή φάση
φάση
Σωµατιδιακή
0.7tonnes
ng m-3
28

Στρώµα ανάµιξης 1200m

1175 tonnes y-1

Υγρή Εναπόθεση
235 tonnes y-1

Ξηρή Εναπόθεση
75 tonnes y-1

Αέρια/ Θαλάσσια ανταλλαγή
865 tonnes y-1

Εικόνα 11.8 Ισοζύγιο µάζας για το σύνολο των ΠΑΥ (Σ37) στην ατµόσφαιρα της
ανατολικής Μεσογείου (για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκε µόνο η επιφάνεια
της θάλασσας).

11.3 Ατµοσφαιρική- Βαθιά θάλασσα µεταφορά
Η µεταφορά των ΠΑΥ στα βαθύτερα στρώµατα του θαλάσσιου οικοσυστήµατος
µπορεί να διακριθεί στις διεργασίες µεταφοράς που συµβαίνουν µεταξύ της ατµόσφαιρας
και του επιφανειακού στρώµατος του θαλασσινού νερού (εύφωτη ζώνη) και στις
διεργασίες µεταφοράς από την εύφωτη ζώνη στα βαθύτερα στρώµατα και την τελική
τους συσσώρευση στα θαλάσσια ιζήµατα. Η ατµοσφαιρική µεταφορά των ΠΑΥ στα
βαθιά νερά είναι αποτέλεσµα τριών διεργασιών σε σειρά: της εναλλαγής µεταξύ της
ατµόσφαιρας και της θάλασσας, της εναλλαγής µεταξύ του νερού και φυτοπλαγτού και
της σωµατιδιακής καταβύθισης. Οι δύο πρώτες διεργασίες είναι αντιστρεπτές ενώ
αντιθέτως η βύθιση των σωµατιδίων είναι η διεργασία µεταφοράς των οργανικών
ενώσεων στα βαθύτερα στρώµατα.
Τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων οικοσυστηµάτων καθορίζουν και σε
µεγάλο βαθµό τη µεταφορά των ανθεκτικών οργανικών ρυπαντών στα βαθύτερα
στρώµατα της στήλης του νερού (Dachs et al., 2002b). Σε ευτροφικές περιοχές έχει
παρατηρηθεί η ροή του οργανικού υλικού στα βαθύτερα στρώµατα να είναι µεγαλύτερη
σε σχέση µε τη ροή σε ολιγοτροφικές (Baines et al., 1994). Ως εκ τούτου, έχει
παρατηρηθεί και η ροή των POPs να είναι µεγαλύτερη στις περιοχές µε µεγάλη
συγκέντρωση χλωροφύλλης (Dachs et al., 2002b).
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Η συνολική ατµοσφαιρική εναπόθεση στη θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου
για το σύνολο των ΠΑΥ ήταν 959 µg m-2 y-1. Σηµαντικά µικρότερη ήταν η ροή της
ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ (Εικόνα 11.9). Η ροή των ΠΑΥ σε βάθος 250m από την
επιφάνεια της θάλασσας ήταν 10 µg m-2 y-1 το οποίο αντιστοιχεί στο 0.7% της συνολικής
ατµοσφαιρικής εναπόθεσης. Παρόµοια ήταν η ροή των ΠΑΥ στο βάθος 1440m (Εικόνα
11.9).
Η θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου είναι ένα καλά στρωµατοποιηµένο,
ολιγοτροφικό οικοσύστηµα που χαρακτηρίζεται από µια τροφική αλυσίδα που
αποτελείται από πολύ µικρούς φυτοπλαγκτονικούς οργανισµούς και πιθανώς ενός
κυρίαρχου µικροβιακού βρόχου και οι οποίοι έχουν µια αρνητική επίδραση στη
µεταφορά ενέργειας στα βαθύτερα στρώµατα ύδατος και το βένθος (Tselepides and
Polychronaki, 2000). Το οργανικό υλικό που καταφέρνει να διαφύγει από την εύφωτη
ζώνη στην ανατολική Μεσόγειο αντιστοιχεί στο 2.8-4.2% της πρωτογενής παραγωγής
(Tselepides and Polychronaki, 2000).
Μεγαλύτερες ροές ιζηµαταπόθεσης µέσω της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης έχει
παρατηρηθεί στη δυτική Μεσόγειο (Dachs et al., 1996). Oι Dachs et al. (1996)
χρησιµοποιώντας δεδοµένα από παγίδες ιζήµατος µέτρησαν τη συνολική ροή
ιζηµαταπόθεσης των ΠΑΥ να κυµαίνεται από 80.3 έως 87.6 µg m-2 y-1. Στην ίδια περιοχή
η ροή της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης εκτιµήθηκε να κυµαίνεται από 1.83 έως 10.22 µg
m-2 y-1 (Dachs et al., 1996). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη µελέτη η
διεργασία της εναλλαγής αέρα/ θάλασσας δεν ελήφθη υπόψη. Οι συγγραφείς
συµπέραναν ότι τα ατυχήµατα κατά την µεταφορά των ορυκτών καυσίµων είναι µία
σηµαντική πηγή εισροής ΠΑΥ
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Συνολική ατµοσφαιρική εναπόθεση

959 µg m-2 y-1
100 %

-2 -1
Dissolve 949 µg m y
Aquatic Food Webs
Particulate
Phytoplankton/
Invertebrates/
Forage fish

98.9 %
250m

10 µg m-2 y-1

Waterfowl/
Seabirds

HUMANS
Piscivorous fish

Marine mammals

1.1 %
1440m

8 µg m-2 y-1
0.7%
0.7%

Εικόνα 11.9 ∆ιάγραµµα ροής των ΠΑΥ στο θαλάσσιο περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου

Τα αποτελέσµατα της µεταφοράς οργανικού υλικο αυτά είναι σε συµφωνία µε
την παρατηρούµενη µεταφορά µάζας των ΠΑΥ (Εικόνα 11.9). Οι ΠΑΥ οι οποίοι
εναποτίθενται στο θαλάσσιο περιβάλλον, παραµένουν σχεδόν αποκλειστικά στην εύφωτη
ζώνη όπου και λόγω της µεγάλης λιποφιλίας τους βιοσυσσωρεύονται στους πελαγικούς
οργανισµούς. Οι Baumard et al. (1998) έχουν µετρήσει σηµαντικές ποσότητες
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων θαλάσσιους οργανισµούς της Μεσογείου σε όλα τα
στάδια της τροφικής αλυσίδας. Οι Marsili et al. (2001) έχουν µετρήσει υψηλές
συγκεντρώσεις σε ιστούς από φάλαινες και δελφίνια.
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0
Παράρτηµα 1. Τάση ατµών (P), τάση ατµών υπόκρυου υγρού (p l ), διαλυτότητα στο νερό (S, Cs), συντελεστής κατανοµής οκτανόλης νερού

(logKΟW), σταθερά Henry (H), συντελεστής κατανοµής οκτανόλης αέρα (logKOA) για τα σηµαντικότερα ΠΑΥa,b

Τάση ατµών

∆ιαλυτότητα

Υπολογισµένες

logKOW)

Hc
(Pa m3 mol-1)

logKOAd

CS (mmol/ m3)

7.8 * 10-2

36.8

2.76 * 10-1

31

241

3.37

43

5.13e

6.63 * 10-2

8.8

6.6* 10-2

28

197

3.87

45

5.61e

2-Μέθυλναφθαλένιο

9

11.2

8.4 * 10

25

176

3.86

51

-

2 * 10-3

1.5

1.1 * 10-3

3.8

24.6

4.00e

12.17e

6.23e

0.9

6.8 * 10-3

4.1

3.1 * 10-2

16.1

107

4.00

8.4

-

7 * 10-4

7.2 * 10-1

5.4 * 10-3

1.9

11.4

4.18

7.87e

6.68

1.5 * 10-4

1.1 * 10-1

8 * 10-4

1.1

6.17

4.57

3.24e

7.45

8 * 10-6

7.78 * 10-2

5.84 * 10-4

0.045

0.253

4.54

3.96e

7.34

-2

-5

0.132

0.652

5.18

0.92

8.43e

7 * 10

Φλουορένιο
Φαινανθρένιο

2 * 10-2

Πυρένιο

1 * 10

-3

6.0 * 10-4
-3

Φλουαρανθένιο

1.23 * 10

Χρυσένιο

5.7 * 10-7

Τριφαινυλένιο

2.3 * 10-6

Βένζο[a]ανθρανένιο

2.80 * 10-5

Βένζο[a]πυρένιο

7.0 * 10-7

Βένζο[e]πυρένιο

7.4 * 10-7

Περυλένιο

1.4 * 10-8

Βένζο[b]φλουαρανθένιο

-

Βένζο[k]φλουαρανθένιο

5.2 * 10-8

∆ιβένζο[a,h]ανθρακένιο
Κορωνένιο

4.5 * 10

8.93 * 10

8.72 * 10-3

6.55 * 10-5

0.26

1.19

5.22

1.04

8.6

-4

8.03 * 10-7

2 * 10-3e

-

5.75e

0.0122e

10.44

4.3 * 10

1.07 * 10

1.7 * 10-8

1.21 * 10-4

9.1 * 10-7

0.043

0.188
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0.012

-

2.1 * 10-7

6.06 * 10-4

4.55 * 10-6

0.011

0.048

5.91

0.581e

10.80e

5.3 * 10-9

2.13 * 10-5

1.60 * 10-7

0.0038

0.0151
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0.046

10.71e

5.6 * 10-9

2.41 * 10-5

1.81 * 10-7

0.004

0.016

-

0.02

11.23

-

-

0.0004

0.0016
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0.003
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0.006

5.8

-

11.19

1.1 * 10

-10

3.9 * 10

-10

2.8 * 10

-

4.12 * 10

-6

2.25 * 10-5

-

-10
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-9

-

3.7 * 10-10
2.0 * 10

-6

9.2 * 10-6

-

Βένζο[ghi]περυλένιο

-2

0.3

9 * 10-2

Ανθρακένιο

-2

S (mg/L)

Ακεναφθυλένιο

p0L (Pa)

P (Pa)

Ακεναφθένιο

p0L (torr)

10.4
8.84

P (Torr)

Ναφθαλένιο
1-Μέθυλναφθαλένιο

ΠΑΥ

-12

1.5 * 10-12

9.2 * 10
-

-8

3.09 * 10

-8

1.69 * 10-7
6.9 * 10
-

-10

0.0008

0.0032

6

0.016

0.00026

0.00097

6.5

0.075

0.0006

0.0022

6.75

0.00017

0.00014

0.00047

-

6.75

e

a

πηγή Mackay et al. (1992), Sonnefeld et al. (1993)

b

πηγή Mackay and Callcott (1998)

c

Ο συντελεστής H εκφράζεται µε τη σχέση Η=P/[ΠΑΥ], όπου Ρ είναι η µερική πίεση σε pascals και [ΠΑΥ] είναι η συγκέντρωση στη διαλυτή

εκφρασµένη σε moles/m3,
d

πηγή Finizio et al. (1997)

13.91e
-
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