
ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΓΕΝΙΚΑ

Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ:
Η παρουςία ςτθν ατμόςφαιρα ρφπων, δθλαδι κάκε είδουσ 
ουςιϊν, κορφβου ι ακτινοβολίασ ςε ποςότθτα, ςυγκζντρωςθ 
ι διάρκεια τζτοια ϊςτε να είναι δυνατόν να προκλθκοφν 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ και τα οικοςυςτιματα

Ρφποσ:
Κάκε ουςία, θ οποία διοχετεφεται άμεςα ι ζμμεςα ςτον αζρα 
και ενδζχεται να ζχει επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ 
υγεία ι/και ςτο περιβάλλον ςτο ςφνολό του 



ΑΕΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ

ΧΗΜΙΚΕ ΕΝΩΕΙ

Οι ρφποι χωρίηονται ςε 2 ευρείεσ κατθγορίεσ

Πρωτογενείσ ρφποι:
Αυτοί που εκπζμπονται άμεςα από τισ πθγζσ ρφπανςθσ
Π.χ. SO2, NO

Δευτερογενείσ ρφποι:
Σχθματίηονται ςτθν ατμόςφαιρα, ωσ αποτζλεςμα χθμικϊν αντιδράςεων με τθ 
ςυμμετοχι πρωτογενϊν ρφπων
Π.χ. Ο3 



Μονοξείδιο του άνκρακα (CO)

Ιδιότθτεσ:
Μθ ερεκιςτικό,  άχρωμο, άγευςτο, άοςμο, δθλθτθριϊδεσ

Πθγζσ:
Ατελισ καφςθ οργανικισ φλθσ





Μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ



Οξείδια του αηώτου (ΝΟ, ΝΟ2, NOX)

Ιδιότθτεσ:
ΝΟ: Άχρωμο, πρόδρομοσ του ΝΟ2 και το Ο3
ΝΟ2: καφζ – κίτρινο, δίνει ςτθν αικαλομίχλθ το χαρακτθριςτικό 
τθσ χρϊμα

Οξειδωτικό, άρα:
είναι βιολογικά επιβλαβζσ
ζχει καταλυτικι δράςθ

Πθγζσ:



Μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ



Δορυφορικζσ μετριςεισ του ΝΟ2



Διοξείδιο του κείου (SO2)

Ιδιότθτεσ:
Άχρωμο, με ερεκιςτικι οςμι

Πθγζσ:



Μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ



Όηον (Ο3)

Ιδιότθτεσ:

Δεν εκλφεται άμεςα ςτον αζρα

Σχθματίηεται ςτθν ατμόςφαιρα από τθ χθμικι αντίδραςθ πτθτικϊν 
οργανικϊν ενϊςεων (VOCs) με το διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2), παρουςία 
θλιακοφ φωτόσ (φωτοχθμικι αντίδραςθ)

Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ επιταχφνουν τισ αντιδράςεισ

Οξειδωτικό 



Δθμιουργία του όηοντοσ

2. Φωτόλυςθ του ΝΟ2 ςτθν τροπόςφαιρα με τθν επίδραςθ ορατισ θλιακισ 
ακτινοβολίασ:

ΝΟ2 + hf NO + O

Ο + Ο2 + Μ Ο3 + Μ

«Φωτοχθμικό νζφοσ»

1.  Αντιδράςεισ του ΝΟ με υπεροξικζσ ρίηεσ (RO2, από τθ χθμικι διάςπαςθ των 
υδρογονανκράκων) και με ιδθ υπάρχον Ο3:

ΝΟ + RO2 NO 2+ RO



Καταςτροφι του όηοντοσ

1.  Αντίδραςθ με το ΝΟ μετά τισ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ:

NΟ + Ο3 NΟ2 + O2

υμπεράςματα:

1. Για τθν παραγωγι του Ο3 είναι απαραίτθτθ θ διάςπαςθ του ΝΟ2, θ οποία
οφείλεται ςτθν θλιακι ακτινοβολία

2. Το ΝΟ2 και το Ο3 αντιδροφν ςχθματίηοντασ ΝΟ2. Κατά ςυνζπεια, ςε περιοχζσ με
υψθλά επίπεδα ΝΟ (π.χ. ςε ζνα δρόμο με υψθλι κυκλοφορία οχθμάτων) το Ο3

εμφανίηει χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ.



Ημεριςια διακφμανςθ των ςυγκεντρώςεων των ρφπων του φωτοχθμικοφ νζφουσ



Μζςεσ ετιςιεσ τιμζσ



Η αζρια ρφπανςθ από χθμικζσ ενώςεισ ςτον Ελλαδικό χώρο



Η αζρια ρφπανςθ από χθμικζσ ενώςεισ ςτον Ελλαδικό χώρο



Η αζρια ρφπανςθ από χθμικζσ ενώςεισ ςτον Ελλαδικό χώρο



Η αζρια ρφπανςθ από χθμικζσ ενώςεισ ςτον Ελλαδικό χώρο



Ο «κακαριςτισ» τθσ ατμόςφαιρασ (ΟΗ)



Αιωροφμενα ςωματίδια:
Διακριτζσ ουςίεσ του ατμοςφαιρικοφ αζρα ςε υγρι ι ςτερει
μορφι.
Από τουσ πιο επικίνδυνουσ ρφπουσ λόγω καρκινογόνων ουςιϊν-
Pb.
Μεγαλφτερο μζροσ τθσ μάηασ ςτθν κατϊτερθ τροπόςφαιρα

Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ:
Πλικοσ διαφορετικών ςωματιδίων με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ

Διάμετροσ ςωματιδίων:
δ < 10 μm: PM10,
δ < 2.5 μm: PM2.5

Αιωροφμενα ςωματίδια (aerosols)



Διαχωριςμόσ των αιωροφμενων ςωματιδίων με βάςθ τθ 
διάμετρό τουσ



Mικρότερα ςωματίδια:
Πιο επικίνδυνα από τα μεγαλφτερα
Βακφτερθ διείςδυςθ και εγκατάςταςθ ςτουσ πνεφμονεσ
Για ςυγκεκριμζνο βάροσ ςωματιδίων παρζχουν μεγαλφτερθ
ςυνολικι επιφάνεια για τθν πραγματοποίθςθ χθμικών
αντιδράςεων.
Παραμονι ςτον αζρα για εβδομάδεσ ι μινεσ και μεταφορά ςε
μεγάλεσ αποςτάςεισ

Μεγαλφτερα ςωματίδια:
Προζλευςθ: μεταλλεφματα, καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ,
πυρκαγιζσ και ατμοςφαιρικι ςκόνθ. Γρθγορότερθ εναπόκεςθ,
κίνδυνοσ κυρίωσ κοντά ςτθν πθγι

TSP: ολικά αιωροφμενα ςωματίδια (total suspended
particulates) 0.001-500 μm



Χημική ςφςταςη:
Επίδραςθ των ρυπαντών ςτθν ανκρώπινθ υγεία ανάλογα με 
τθ χθμικι τουσ ςυμπεριφορά και ιδιότθτεσ 
Αναγνώριςθ τθσ πθγισ των αερολυμάτων από τθ χθμικι τουσ 
ςφςταςθ

Κατανομι μάηασ των κυριοτζρων ςυςτατικών 
των αιωρουμζνων ςωματιδίων



1990 – ςήμερα: ημαντική μείωςη (>40%) των ςυνολικών
εκπομπών μικροςκοπικών ςωματιδίων ςτην Ε.Ε.

Αιτίεσ:
•Μείωςθ των εκπομπϊν των προδρόμων των ςωματιδίων
•Μείωςθ των πρωτογενϊν εκπομπϊν των PM10 από τθν
ενεργειακι βιομθχανία

Πθγζσ των αιωροφμενων ςωματιδίων

Πηγζσ Ποςοςτό επί των ςυνολικών
εκπομπών

Βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ 38

Παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ

25

Μζςα μεταφοράσ 20

Άλλεσ πθγζσ 17



Παραδείγματα φυςικϊν πθγϊν αιωροφμενων ςωματιδίων





Πυρκαγιζσ ςτθν Πελοπόννθςο κατά τον Αφγουςτο του 2007



Επίδραςθ των θφαιςτειακών εκριξεων ςτθ ςυγκεντρώςεισ των αιωροφμενων 
ςωματιδίων 

**



Επίπεδα ςυγκζντρωςθσ - Ζκκεςθ

Παιδιά: θ πιο ευαίςκθτθ ομάδα του πλθκυςμοφ λόγω 
βακφτερθσ διείςδυςθσ και κατανάλωςθσ περιςςότερου 
χρόνου ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ

Μεγαλφτερη ζκθεςη ςε αςτικζσ περιοχζσ και γφρω από 
ςημειακζσ πηγζσ ρφπανςησ

Παραβιάςεισ των ορίων αςφαλείασ παγκοςμίωσ
2004: 23-45% του αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν Ευρϊπθ 
εκτεκειμζνο ςε ςυγκεντρϊςεισ PM10 ψθλότερεσ του 
Ευρωπαϊκοφ ορίου προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ (50 
mg/m3 PM10 –μζςθ θμεριςια τιμι, όχι περιςςότερεσ από 
35 υπερβάςεισ το χρόνο)



Κατακόρυφθ κατανομι αιωροφμενων ςωματιδίων



Επιπτώςεισ ςτθν υγεία:
• Επιδείνωςθ τθσ βρογχίτιδασ ςε ενιλικεσ και παιδιά
• Διαφοροποίθςθ ςτθ λειτουργία των πνευμόνων ςε μικρά
παιδιά
• Αιφνίδιοσ κάνατοσ ςε θλικιωμζνουσ
• Προβλιματα ςε αςκματικοφσ και ςε ανκρϊπουσ με
αλλεργίεσ

Βραχυπρόθεςμα:
Ποικιλία και ςυχνότθτα των ςυμπτωμάτων αυξάνουν με τθν
αφξθςθ των αιωροφμενων ςωματιδίων.
Μακροπρόθεςμα:
Βλάβθ ςτουσ πνευμονικοφσ ιςτοφσ οδθγϊντασ ςε χρόνια
αναπνευςτικι πάκθςθ, καρκίνο, πρόωρθ αςκζνεια και
κάνατο.



Περιβαλλοντικζσ επιπτώςεισ
Απορροφοφν και διαχζουν τθν ορατι ακτινοβολία περιορίηοντασ τθν
ορατότθτα τθσ ατμόςφαιρασ και ςυμβάλλοντασ αρνθτικά ςτο
φαινόμενο του κερμοκθπίου.
Χρθςιμεφουν ςαν πυρινεσ ςυμπφκνωςθσ για τθν δθμιουργία νεφϊν
Ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςε χθμικζσ αντιδράςεισ
Τα ςωματίδια ρυπαίνουν (λερϊνουν) τα υφάςματα, τα κτίρια και τα
αγάλματα, και προκαλοφν ηθμιζσ ςτα κτίρια και τα υλικά.

Όξινα ςωματίδια
Προζλευςθ:
Μετατροπι των αζριων εκπομπϊν του SO2 και του NO
Απομάκρυνςθ από τθν ατμόςφαιρα μζςω υγρισ (όξινθ βροχι, χιόνι)
ι ξθρισ (ςωματίδια) εναπόκεςθσ
Αλλαγι ςτθν χθμεία των γλυκϊν νερϊν, αφαίρεςθ μετάλλων από το
ζδαφοσ, καταςτροφι των δαςϊν.



Οπτικό βάκοσ των αιωροφμενων ςωματιδίων



Αιωροφμενα ςωματίδια και κλιματικι αλλαγι

Άμεςθ επίπτωςθ

Ζμμεςθ επίπτωςθ

Τα αιωροφμενα ςωματίδια 
ςκεδάηουν προσ το 
διάςτθμα (φαινόμενο 
ψφξθσ) ι απορροφοφν 
(φαινόμενο κζρμανςθσ) 
τθν θλιακι ακτινοβολία 
που ειςζρχεται ςτθν 
ατμόςφαιρα . 
Οι οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ 
προςδιορίηουν πιο από τα 
δφο φαινόμενα κυριαρχεί.



Έμμεςη επίπτωςη

Όταν υπάρχουν περιςςότερα αιωροφμενα ςωματίδια, υπάρχουν και περιςςότεροι
πυρινεσ ςυμπφκνωςθσ, με αποτζλεςμα να ςχθματίηονται περιςςότερεσ ςταγόνεσ
νεροφ
Αν όμωσ θ ποςότθτα των υδρατμϊν παραμζνει ςτακερι, οι περιςςότερεσ ςταγόνεσ
νεροφ κα είναι και μικρότερεσ.
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να αυξάνει θ ςυνολικι επιφάνεια των ςταγόνων που
μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με τθν θλιακι ακτινοβολία και να λαμβάνει χϊρα πιο
ζντονθ ςκζδαςθ



Άμεςθ (direct) και ζμμεςθ (indirect) επίπτωςθ

Άμεςθ
επίπτωςθ

Αδιατάρακτο
νζφοσ

Αφξθςθ 
τθσ ςκζδαςθσ

Μείωςθ 
τθσ βροχισ

Αφξθςθ του πάχουσ και 
του χρόνου παρουςίασ των νεφϊν



υνειςφορά διάφορων ατμοςφαιρικών παραγόντων ςτθ μεταβολι του
ιςοηυγίου τθσ ακτινοβολίασ για το ζτοσ 2000, ςε ςχζςθ με το ζτοσ 1750 .

Ζκκεςθ IPCC, 2001.



υνειςφορά διάφορων ατμοςφαιρικών παραγόντων ςτθ μεταβολι του
ιςοηυγίου τθσ ακτινοβολίασ.

Ζκκεςθ IPCC, 2007 (Nobel Ειρινθσ).



Μετρήςεισ αζριασ ρφπανςησ











Βαςικι αρχι για μετριςεισ ςε ηεφγθ μθκών κφματοσ

Γνωςτά από μετριςεισ 
του θλιακοφ 
φάςματοσ ςτο όριο 
τθσ ατμόςφαιρασ

Ολικι ςτιλθ απορροφθτι

Τα μικθ κφματοσ ζχουν 
επιλεγεί ςε 2 περιοχζσ με 

μεγάλθ και μικρι απορρόφθςθ

Χρθςιμοποιοφμε τον νόμο των 
Lambert-Beer

Η χριςθ ηεφγουσ μθκϊν 
κφματοσ ςε κοντινι περιοχι 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρχει 
παρόμοια επίδραςθ από τθ 
ςκζδαςθ Rayleigh και Mie


