
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:
Πλήθοσ διαφορετικών ςωματιδίων με διαφορετικζσ ιδιότητεσ

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
Βαθφτερη διείςδυςη και εγκατάςταςη ςτουσ πνεφμονεσ
Για ςυγκεκριμζνο βάροσ ςωματιδίων παρζχουν μεγαλφτερη
ςυνολική επιφάνεια για την πραγματοποίηςη χημικών
αντιδράςεων.
Παραμονή ςτον αζρα για εβδομάδεσ ή μήνεσ και μεταφορά ςε
μεγάλεσ αποςτάςεισ

Μεγαλφτερα ςωματίδια:
Προζλευςη: μεταλλεφματα, καταςκευαςτικζσ δραςτηριότητεσ,
πυρκαγιζσ και ατμοςφαιρική ςκόνη. Γρηγορότερη εναπόθεςη,
κίνδυνοσ κυρίωσ κοντά ςτην πηγή

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



Χημική ςφςταςη:
Επίδραςη των ρυπαντών ςτην ανθρώπινη υγεία ανάλογα με 
τη χημική τουσ ςυμπεριφορά και ιδιότητεσ 
Αναγνώριςη τησ πηγήσ των αερολυμάτων από τη χημική τουσ 
ςφςταςη

Κατανομι μάηασ των κυριοτζρων ςυςτατικών 
των αιωρουμζνων ςωματιδίων



1990 – ςήμερα: Σημαντική 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



«Αςιατική ςκόνη»







Πυρκαγιζσ ςτθν Πελοπόννθςο κατά τον Αφγουςτο του 2007



Επίδραςη των ηφαιςτειακών εκρήξεων ςτη 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)



Μθχανιςμοί δθμιουργίασ, εξζλιξθσ και εναπόκεςθσ των 
αιωροφμενων ςωματιδίων

Πρόδρομα
αζρια

Πυρηνοποίηςη

Πολφ μικρά
ςωματίδια

Συμπφκνωςη
Συςςώρευςη

Μικρά 
ςωματίδια

Νζφη

Ζκπλυςη

Μεγάλα 
ςωματίδια

Παγίδευςη
Εξάτμιςη

Εκπομπή Εκπομπή Ξηρή 
εναπόθεςη



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.



Αρικμθτικι ςυγκζντρωςθ

Σχθματιςμόσ νεφϊν

Επιφάνεια

Ορατότθτα

Όγκοσ

Μάηα

Μάηα και αρικμθτικι ςυγκζντρωςθ = επιπτϊςεισ ςτθν υγεία



Τυπικζσ κατανομζσ ςυγκζντρωςθσ για διάφορουσ τφπουσ 
αιωροφμενων ςωματιδίων

Fresh
urban

Aged
urban

rural

remote

Fresh urban: ςωματίδια αςτικισ 
προζλευςθσ που εκπζμφκθκαν 
πρόςφατα
Aged urban: ςωματίδια αςτικισ 
προζλευςθσ αρκετό χρόνο μετά 
τθν εκπομπι τουσ
Remote: ςωματίδια με πθγι 
εκπομπισ μία απομακρυςμζνθ 
περιοχι



Μακθματικι εξιγθςθ τθσ κατανομισ των αιωροφμενων 
ςωματιδίων



Ζςτω dN α αρικμόσ των φωτονίων που απορροφϊνται, μεταξφ των ςθμείων 
x και x+dx κατά μικοσ τθσ διαδρομισ l τθσ δζςμθσ τθσ ακτινοβολίασ:

dN/dx = –Nnς

όπου:

Ν: αρικμόσ φωτονίων

n: αρικμόσ απορροφθτϊν ανά μονάδα όγκου

ς: ενεργόσ διατομι απορρόφθςθσ

Με λύση της εξίσωσης:

Iλ(l) = Iλο exp(–bλl)

όπου: bλ = nςλ ο ςυντελεςτήσ απορρόφηςησ

Οπτικό βάκοσ (τ): άκροιςμα των αλ κακ’ φψοσ

Ειδικά για τα αιωροφμενα ςωματίδια ιςχφει θ εμπειρικι ςχζςθ του Angstrom: 
τ(λ)=β.λ-α



Οπτικζσ ιδιότθτεσ των αιωροφμενων ςωματιδίων και ορατότθτα

Η ορατότθτα ορίηεται ωσ το θ απόςταςθ ςτθν οποία ζνα
«ςκοτεινό» αντικείμενο (ζνασ λόφοσ, ζνα κτίςμα κτλ) μπορεί μόλισ
να διακρίνεται. Ζνασ ποιο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ μπορεί να
δοκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μεταβολι ςτθν ζνταςθ του φωτόσ
που ανακλάται από ζνα αντικείμενο ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςκζδαςθσ
που λαμβάνει χϊρα ςτθν ατμόςφαιρα:

ΔI/I = e(-bΔX)

όπου Ι είναι ζνταςθ του φωτόσ, b ο ςυντελεςτισ εξαςκζνιςθσ (ςε
μονάδεσ m-1) και ΔX θ απόςταςθ ςε m. Για το ανκρϊπινο μάτι, το
όριο για να είναι ζνα αντικείμενο ορατό είναι αν διαφζρει θ
ζνταςθ του φωτόσ που προζρχεται από αυτό κατά 2% ςε ςχζςθ με
το φόντο:

ΔI/I = 0.02



Ο ςυντελεςτισ εξαςκζνιςθσ (extinction) αντιπροςωπεφει το άκροιςμα τθσ 
εξαςκζνιςθσ από τα αζρια (gas) και τα ςωματίδια (particles), είτε από 
απορρόφθςθ (absorption) είτε από ςκζδαςθ (scattering).

bext = bgas + bparticles

bext = babs + bscatt

babs (gases) = Νόμοσ του Beer
bscatt (gases) = Σκζδαςθ Rayleigh

babs (particles) = Συνικωσ < 10% τθσ εξαςκζνιςθσ
bscatt (particles) = Σκζδαςθ Μie

Σε μία ιδεατι ατμόςφαιρα χωρίσ αιωροφμενα ςωματίδια υπάρχει μόνο 
ςκζδαςθ Rayleigh, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ όμωσ ςυνικωσ κυριαρχεί θ 
ςκζδαςθ Mie.

Η ανακλαςτικότθτα μεμονωμζθσ ςκζδαςθσ (Single scattering albedo, w), 
ορίηεται ωσ το κλάςμα τθσ ςκζδαςθσ από τα αιωροφμενα ςωματίδια ςε ςχζςθ 
με τθ ςυνολικι εξαςκζνιςθ:

w = bsp/(bsp + bap) 
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Παράδειγμα επίδραςθσ των αιωροφμενων ςωματιδίων 
ςτθν θλιακι ακτινοβολία



m = n + ik

m = ςυντελεςτισ διάκλαςθσ

n = ςυντελεςτισ ςκζδαςθσ (πραγματικό μζροσ)

k = ςυντελεςτισ απορρόφθςθσ (φανταςτικό μζροσ)

Το πραγματικό μζροσ ζχει πολφ μικρι εξάρτθςθ από το μικοσ κφματοσ 
τθσ ακτινοβολίασ, ςε αντίκεςθ με το φανταςτικό μζροσ.

Οπτικζσ ιδιότθτεσ των αιωροφμενων 
ςωματιδίων



Συντελεςτζσ διάκλαςθσ των αιωροφμενων 
ςωματιδίων για ακτινοβολία με  = 589 nm

m = n + ik

Substance n k

Water 1.333 10-8

Ice 1.309 10-8

NaCl 1.544 0

H2SO4 1.426 0

NH4HSO4 1.473 0

(NH4)2SO4 1.521 0

SiO2 1.55 0

Black Carbon (soot) 1.96 0.66

Mineral dust ~1.53 ~0.006



Η ενεργόσ διατομι τθσ ςκζδαςθσ είναι το γινόμενο τθσ πυκνότθτασ 
των αιωροφμενων ςωματιδίων (m) επί το εμβαδό τθσ επιφάνειάσ 
τουσ (S). Για ln(0.02)= -3.9, προκφπτει:

Ορατότθτα ≈ 3.9(bsp)-1

bsp = Sm

όπου
bsp: ςυντελεςτισ ςκζδαςθσ (m-1)

m: πυκνότθτα (g m-3)
S : εμβαδόν επιφάνειασ ανά μονάδα μάηασ (m2g-1)

Παράδειγμα: Για ςωματίδια κείου, S = 3.2 m2 g-1 για ςχετικι υγραςία 
= 70%

Ορατότθτα = 3.9/(3.2 m)
= 1.2 /(m)



PM2.5 = 65.3 g/m3



PM2.5 = 21.7 g/m3



PM2.5 = 7.6 g/m3



Οπτικό βάκοσ των αιωροφμενων ςωματιδίων



DIESEL

DOMESTIC
COAL BURNING

BIOMASS
BURNING

Παγκόςμιεσ εκπομπζσ καπνοφ



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.



Ζμμεςη 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



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

Ζκθεςη IPCC, 2001.



Συνειςφορά διάφορων ατμοςφαιρικών παραγόντων ςτθ μεταβολι του
ιςοηυγίου τθσ ακτινοβολίασ.

Ζκθεςη IPCC, 2007 (Nobel Ειρήνησ).


