
Προζλευςθ του οξυγόνου

Το οξυγόνο ςτθν ατμόςφαιρα μπορεί να δθμιουργθκεί με  2 
τρόπουσ:

1. Φωτοδιάςπαςθ των υδρατμϊν, με τθν επίδραςθ τθσ 
υπεριϊδουσ θλιακισ ακτινοβολίασ

2 H2O + hf 2 H2 + O2

2. Φωτοςφνκεςθ, με τθν επίδραςθ τθσ ορατισ θλιακισ ακτινοβολίασ

Η2Ο + CO2 + hf CH2O + O2



Προζλευςθ του όηοντοσ

1. Φωτόλυςθ του Ο2 ςτθν ςτρατόςφαιρα με τθν επίδραςθ τθσ 
υπεριϊδουσ θλιακισ ακτινοβολίασ:

Ο2 + hf (λ<240nm) Ο + Ο

Ο + Ο2 + Μ Ο3 + Μ

Μ: ουδζτερο μόριο
Αντίδραςθ των τριών ςωμάτων

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

ΝΟ2 + hf NO + O
+ αντίδραςθ με ουδζτερο μόριο

«Φωτοχθμικό νζφοσ»





Απορρόφθςθ του όηοντοσ ςτο υπεριϊδεσ



Δράςθ του όηοντοσ ςτθν ςτρατόςφαιρα

Ο3 + hf (λ<320nm) Ο + Ο2

Ο + Ο3 2Ο2

Η απορρόφθςθ υπεριώδουσ ακτινοβολίασ  κατά τθ φωτοδιάςπαςθ του 
οξυγόνου και όηοντοσ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ κζρμανςι τθσ ςτρατόςφαιρασ.



Τρόποσ καταςτροφισ του όηοντοσ

Ο3 + X XO + O2

XO + O X + O2

___________________________________

O + O3 2 O2

X: άτομα Η, OH, NO, Cl, Br

Η αντίδραςθ τθσ διάςπαςθσ είναι πιο γριγορθ 
από τθν αντίδραςθ παραγωγισ του Ο3

P. Crutzen, M. Molina, S. Rowland
Nobel Χθμείασ 1995

Cl2CF2 + UV light --> ClCF2 + Cl







Οι χλωροφκοράνκρακεσ (CFCs), που δεν διαλφονται ςτο νερό και δεν
παρουςιάηουν ζντονθ χθμικι δραςτθριότθτα, διαχζονται ςτθν κατϊτερθ
ατμόςφαιρα και ειςζρχονται τελικά ςτθ ςτρατόςφαιρα, όπου, λόγω των
πεδίων του ανζμου ςε αυτά τα φψθ, μετακινοφνται προσ τουσ πόλουσ.
Κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ςτθν Ανταρκτικι (Ιοφνιοσ – Αφγουςτοσ), όπου
δεν υπάρχει θλιακό φωσ, θ κερμοκραςία ςτθν ςτρατόςφαιρα μειϊνεται ςτουσ
-80οC και ςχθματίηονται τα πολικά ςτρατοςφαιρικά νζφθ (PSCs). Επίςθσ, κατά
τθν περίοδο αυτι, θ ςτρατόςφαιρα ςτθν Ανταρκτικι απομονϊνεται λόγω τθσ
εμφάνιςθσ μίασ φυςικισ προζλευςθσ κυκλικισ ατμοςφαιρικισ κίνθςθσ, που
ονομάηεται πολικόσ ςτρόβιλοσ,
Τα PSCs παρζχουν τθν ιδεατι καταλυτικι επιφάνεια, ϊςτε κατά τθν διάρκεια
τθσ άνοιξθσ ςτθν Ανταρκτικι (Σεπτζμβριοσ – Νοζμβριοσ), το χλϊριο που
ελευκερϊνεται (με τθν επίδραςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ) να αντιδρά με το
όηον και να το καταςτρζφει. Συγχρόνωσ, ο πολικόσ ςτρόβιλοσ εμποδίηει τθν
ανάμειξθ τθσ ατμόςφαιρασ ςτουσ πόλουσ με αυτι που βρίςκεται ςτα
μικρότερα γεωγραφικά πλάτθ, με αποτζλεςμα θ μείωςθ του όηοντοσ να είναι
πολφ μεγάλθ.
Η «τρφπα του όηοντοσ» εξαφανίηεται προσ το τζλοσ τθσ άνοιξθσ, όταν ο αζρασ
ζχει κερμανκεί αρκετά.

Τρόποσ δθμιουργίασ τθσ «τρφπασ του όηοντοσ» ςτθν Ανταρκτικι







Παρόλο που μείωςθ του όηοντοσ ςυμβαίνει και ςτθν Αρκτικι κατά τθ διάρκεια 
τθσ άνοιξθσ (Μάρτιοσ – Μάιοσ), οι διαφορετικζσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ 
εμποδίηουν τθν εμφάνιςθ τόςο μεγάλων μειϊςεων όςο ςτθν Ανταρκτικι.

Σε αντίκεςθ με τθν Ανταρκτικι, μία ιπειρο που περιβάλλεται από κάλαςςα, θ 
Αρκτικι είναι μία κάλαςςα που περιβάλλεται από θπείρουσ. Αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα, θ περιςτροφικι κίνθςθ των αερίων μαηϊν ςτθν ςτρατόςφαιρα να 
μθν είναι τόςο ςτακερι, ενϊ θ κερμοκραςία δεν μειϊνεται ϋτοςο πολφ κατά 
τον χειμϊνα. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, δεν είναι τόςο ςυνθκιςμζνθ θ φπαρξθ πολικϊν 
ςτρατοςφαιρικϊν νεφϊν, κάτι που εμποδίηει τθ μεγάλθ μείωςθ του όηοντοσ 
κατά τθν άνοιξθ.

Διαφορζσ τθσ «τρφπασ του όηοντοσ» ςτθν Ανταρκτικι και ςτθν Αρκτικι



Πρϊτθ εικόνα τθσ 
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Η επίδραςθ του όηοντοσ ςτθ μελλοντικι κνθςιμότθτα από καρκίνο του δζρματοσ



Διεκνείσ ςυμφωνίεσ προςταςίασ του όηοντοσ



Οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ ςτα περιςτατικά καρκίνου από τισ Διεκνείσ ςυμφωνίεσ 
προςταςίασ του όηοντοσ



Εκνικό Δίκτυο Μζτρθςθσ τθσ Υπεριώδουσ Ηλιακισ Ακτινοβολίασ

www.uvnet.gr

Όηον και υπεριϊδθσ ακτινοβολία ςτθν Ελλάδα



www.uvnet.gr

Μετριςεισ όηοντοσ και υπεριϊδουσ ακτινοβολία ςτθν Ελλάδα



Πρόγνωζη ηοσ δείκηη προζηαζίας



Επίγειεσ μετρήςεισ



Παγκόςμιο Κζντρο Χαρτογράφθςθσ του Όηοντοσ για το Β. Ημιςφαίριο -
lap.physics.auth.gr/ozonemaps2



Παράδειγμα απόκλιςθσ των τιμϊν του ολικοφ όηοντοσ από τισ αναμενόμενεσ



Το Ο3 είναι περιςςότερο ςτισ πολικζσ περιοχζσ



Σε ποια περιοχι του κόςμου θ πυκνότθτα ροισ τθσ υπεριώδουσ θλιακισ  
ακτινοβολίασ αναμζνεται να είναι μζγιςτθ;


