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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σα αιωροφμενα ςωματίδια τθσ ατμόςφαιρασ ι αεροηόλ μποροφν να επιδράςουν αρνθτικά τόςο
ςτθν υγεία των ανκρώπων αλλά και των υπόλοιπων ηωντανών οργανιςμών του πλανιτθ. θμαντικι
επίςθσ είναι και θ ςυμβολι τουσ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο του πλανιτθ, κακώσ μζςω μθχανιςμών
ςκζδαςθσ και απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ καταφζρνουν και επθρεάηουν το κλίμα.

Σα ςωματίδια αυτά ζχουν διαμζτρουσ που ξεκινοφν από μερικά νανόμετρα και φτάνουν μζχρι λίγεσ
δεκάδεσ μικρόμετρα, ενώ οι αναλφςεισ τθσ χθμικισ τουσ ςφςταςθσ ζχουν δείξει ότι τα πιο άφκονα
ςυςτατικά που βρίςκονται ςε αυτά ειναι οι οργανικζσ ενώςεισ, τα κειικά, νιτρικά, αμμωνιακά και
χλωριοφχα ιόντα, ςκόνθ και νερό, με τισ οργανικζσ ενώςεισ να αποτελοφν ςυχνά το μεγαλφτερο
ποςοςτό τθσ μάηασ των ςωματιδίων.
Ιδιαίτερο ρόλο ςτθν επίδραςθ των ςωματιδίων ςτο κλίμα διαδραματίηουν οι υδατοδιαλυτζσ
οργανικζσ ενώςεισ, λόγω τθσ ικανότθτασ τουσ να προςροφοφν νερό, το οποίο είναι ικανό να
ςκεδάςει τθν θλιακι ακτινοβολία. Επιπλζον, οι ενώςεισ αυτζσ φαίνεται ότι ςυχνά αποτελοφν μζτρο
του χρόνου παραμονισ των ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα, αφοφ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν
ατμόςφαιρα οι οργανικζσ ενώςεισ οξειδώνονται προσ πιο υδατοδιαλυτζσ και με αυτό τον τρόπο
μπορεί να γίνει εκτίμθςθ των πθγών τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ.
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κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ μιασ μεκόδου για τθ ςυνεχι μζτρθςθ αυτισ τθσ ομάδασ
των οργανικών ενώςεων. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιείται ζνα ςφςτθμα με κυκλώνεσ για τθ ςυλλογι
του ατμοςφαιρικοφ δείγματοσ, το οποίο αναμιγνφεται με ατμό. Σο δείγμα ςτθ ςυνζχεια οδθγείται ςε
ζναν αναλυτι ολικοφ οργανικοφ άνκρακα, όπου και ποςοτικοποιείται. Η ανάπτυξθ, ο ζλεγχοσ
λειτουργίασ και οι πρώτεσ εφαρμογζσ κα παρουςιαςτοφν. Η μζκοδόσ μασ κα ςυγκρικεί με τισ
υπάρχουςεσ αςυνεχείσ μεόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο πεδίο.

