Δράζη 2: Δημιοσργία βάζεων δεδομένων ζσγκενηρώζεων
αιωρούμενων ζωμαηιδίων (PM)
Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ: Ύζηεξα από εθηεηακέλε έξεπλα αγνξάο ηέζεθαλ νη
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ δεηγκαηνιεπηώλ. Έρεη
ππάξμεη επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ε ηειηθή απόθαζε
αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ 2011.
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λέσλ θεθαιώλ δεηγκαηνιεςίαο, γηα εθαξκνγή ηνπο κε

ππάξρνληεο δεηγκαηνιήπηεο PM, γηα ηελ ηαπηόρξνλε ζπιινγή ησλ PM10 θαη
PM2.5.
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ρξεζηκνπνηώληαο πξόηππν πιηθό αλαθνξάο (Urban particulate matter,
1648, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of
Commerce).
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εμεηάζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο μαλά ην ίδην πξόηππν πιηθό αλαθνξάο.

Αλάπηπμε ηνπ πξσηνθόιινπ κεηξήζεσλ: Οη ηξεηο εκπιεθόκελνη δηθαηνύρνη
ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ”, ΑΠΘ θαη ΠΘ) έρνπλ ζπκθσλήζεη
ζηηο ηειηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξσηνθόιινπ κεηξήζεσλ (παξάκεηξνη
αεξνιπκάησλ
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ρξεζηκνπνηεζνύλ, πιηθά θίιηξσλ, ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, δηάξθεηα θαη
ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο). Η πξώηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη θαηά ην ζέξνο ηνπ 2011.
Πξόζιεςε επηπξόζζεηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ
δεηγκάησλ PM.
Οξγάλσζε θηλεηώλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ: Έρεη ππάξμεη επαθή κε ην
Δξγαζηήξην Τερλνινγίαο Σσκαηηδίσλ θαη αεξνιπκάησλ (ΔΤΔΣΑ) ηνπ
Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο αλάπηπμεο (E.K.E.T.A.) ηεο
Θεζζαινλίθεο γηα ηηο θηλεηέο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο.
Τν Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” θαη ην ΑΠΘ έρνπλ δηεμάγεη ιεπηνκεξή βηβιηνγξαθηθή
αλαζθόπεζε

εξεπλεηηθώλ

εξγαζηώλ

πνπ
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ζπγθέληξσζεο PM ζηηο ηξεηο αζηηθέο πεξηνρέο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη
Βόινο). Τα ηζηνξηθά δεδνκέλα έρνπλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηα πξσηόθνιια
δεηγκαηνιεςίαο, ηηο κεζόδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο θαη αλάιπζεο
δεδνκέλσλ. Αθνινπζώληαο απζηεξέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηόηεηαο, ηα
ζπιιερζέληα δεδνκέλα έρνπλ εηζαρζεί ζε κηα ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε
νπνία έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Τκήκα ησλ εμαρζέλησλ απνηειεζκάησλ
από απηή ηελ εξγαζία έρεη ππνβιεζεί ζην European Aerosol Conference
2011, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζην Μάληζεζηεξ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ην
Σεπηέκβξην ηνπ 2011.
Η ζπιινγή ησλ ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ έρεη νινθιεξσζεί ζε ζπκθσλία κε ην
πξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα. Τν πξώην νξόζεκν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή
ηε δξάζε (ζπιινγή ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαζθάιηζε πνηόηεηαο
ειέγρνπ) έρεη νινθιεξσζεί εκπξόζεζκα.

Η 1ε ζπλάληεζε – ζεκηλάξην πεξί ρξήζεο ησλ δεηγκαηνιεπηώλ έιαβε ρώξα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκόθξηηνο ζηηο 22 Ινπιίνπ 2011.
Η 2ε ζπλάληεζε – ζεκηλάξην πεξί ρξήζεο ησλ δεηγκαηνιεπηώλ έιαβε ρώξα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκόθξηηνο θαη ζην ζηαζκό ειέγρνπ ηεο
Ν. Σκύξλεο ζηηο 29 Ινπιίνπ 2011.
Τν ιεπηνκεξέο πξόγξακκα κεηξήζεσλ γηα θάζε πόιε παξνπζηάδεηαη
παξαθάησ:

Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Αζήλαο
Τνπνζεζίεο: (1) Αζηηθόο ζηαζκόο ηνπ Γεκόθξηηνπ (κέινο ηνπ GAW
δηθηύνπ), ζην Βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Μεηξνπνιηηηθήο
Πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη
(2) Σηαζκόο ηεο Νέαο Σκύξλεο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Διέγρνπ
ζηα Νόηηα ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηνρήο ηεο Αζήλαο.
Περίοδος μέηρηζης:
7/7 – 3/8/2011 και 12/9 – 2/10/2011 και
για ηις δσο ηοποθεζίες.
Γεηγκαηνιήπηεο:

Σηελ ηνπνζεζία ηνπ Γεκόθξηηνπ:

Πξνζαξκνζκέλνη δεηγκαηνιήπηεο PM10 θαη PM2.5
Derenda LVS
Tecora Echo PM δεηγκαηνιήπηεο
EC/OC αλαιπηήο πεδίνπ (Sunset Laboratory Inc.)
SMPS (Πξνζαξκνζκέλνο θαη TSI Inc.) γηα ηελ θαηαλνκή
κεγέζνπο ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ
Αηζαιόκεηξν (Magee Scientific) γηα κεηξήζεηο ηεο αηζάιεο
Νεθειόκεηξν (Ecotech)
Φνξεηό θαζκαηόκεηξν αεξνιπκάησλ (Grimm Technologies
Inc.) γηα ηηο θαηαλνκέο αξηζκώλ θαη κεγέζνπο κάδαο
Μεηεσξνινγηθνί αηζζεηήξεο
Γεηγκαηνιήπηεο:

Σηελ ηνπνζεζία ηεο Νέαο Σκύξλεο:

Γηαδνρηθόο δεηγκαηνιήπηεο κεζαίνπ όγθνπ, MCZ GmbH
MicroPNS Type LVS16MCZ δηαδνρηθόο δεηγκαηνιήπηεο, MCZ
GmbH

PM10/2.5 SEQ 47/50, κε 8m3- αληιία, Sven Leckel GmbH
PM10/2.5 SEQ 47/50-CD κε Peltier ςύθηε / 8m³-αληιία,
Sven Leckel GmbH
Μεηεσξνινγηθνί αηζζεηήξεο

Φίιηξα:

θίιηξα δηακέηξνπ 47-mm:
Teflon θίιηξα (PTFE Μεκβξάλε WTP πνξώδνπο κεγέζνπο: 1
κm and Zefluor Μεκβξάλε, πνξώδνπο κεγέζνπο: 1κm) γηα
δηαδνρηθή αλάιπζε ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ
θαη ηνληθώλ εηδώλ
Quartz θίιηξα (PALL FLEX Tissuquartz) γηα κεηέπεηηα
αλάιπζε ησλ OC θαη EC θαη ηνληθώλ εηδώλ.

Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο
Τνπνζεζίεο: (1) Αζηηθή ηνπνζεζία ζην εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, πνπ
επεξεάδεηαη άκεζα από ηηο θπθινθνξηαθέο εθπνκπέο
(2) Αζηηθή ηνπνζεζία ζην αλώηεξν ηκήκα ηεο πόιεο
Περίοδος Μέηρηζης:
30/6 – 25/9/2011 για ηην (1) και 14/7 –
1/10/2011 για ηην (2)
Γεηγκαηνιήπηεο:
Γεηγκαηνιήπηεο ρακεινύ όγθνπ (LVS3.2, Derenda,
Berlin) εμνπιηζκέλνη κε PM10 θαη PM2.5 εηζόδνπο ξπζκνύ ξνήο 2.3 m3/h

Φίιηξα:

θίιηξα δηακέηξνπ 47-mm:
Teflon θίιηξα (ZefluorTM κεκβξάλεο, Pall 2κm) γηα κεηέπεηηα
αλάιπζε ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ θαη ηνληθώλ
εηδώλ
Quartz θίιηξα (Tissuquartz, Pall) γηα κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ
OC θαη EC θαη ηνληθώλ εηδώλ.

Δπξύηεξε Πεξηνρή ηνπ Βόινπ
Τνπνζεζίεο: 1 ηνπνζεζία ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζην Τκήκα
Μεραληθώλ Χσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ζην θέληξν ηεο πόιεο

Περίοδος μέηρηζης:

7/8 – 6/9/2011

Γεηγκαηνιήπηεο:
Γηαδνρηθόο δεηγκαηνιήπηεο κεζαίνπ όγθνπ, MCZ GmbH
MicroPNS Type LVS16MCZ δηαδνρηθόο δεηγκαηνιήπηεο, MCZ
GmbH
PM10/2.5 SEQ 47/50, κε 8m3- αληιία, Sven Leckel GmbH
PM10/2.5 SEQ 47/50-CD κε Peltier ςύθηε/ 8m³-αληιία, Sven
Leckel GmbH

Φίιηξα:

θίιηξα δηακέηξνπ 47-mm:
Teflon θίιηξα (PTFE Μεκβξάλε WTP πνξώδνπο κεγέζνπο: 1
κm θαη Zefluor Μεκβξάλε, πνξώδνπο κεγέζνπο: 1κm) γηα
κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ
θαη ηνληθώλ εηδώλ
Quartz filters (PALL FLEX Tissuquartz) γηα κεηέπεηηα αλάιπζε
ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ θαη ηνληθώλ εηδώλ

Τα ζπιιερζέληα θίιηξα από όια ηα ηξία αζηηθά θέληξα έρνπλ δπγηζηεί θαη
απνζεθεπζεί ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Η ζεξκηθή/νπηηθή
αλάιπζε γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ νξγαληθνύ θαη ζηνηρεηαθνύ άλζξαθα είλαη
ζε εμέιημε.
Δπηπιένλ ησλ θαζνξηζκέλσλ κεηξήζεσλ ησλ ηνπνζεζηώλ, ε θνξεηή
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αληηπξνζσπεπηηθώλ ζπγθεθξηκέλσλ πεγώλ εθπνκπήο PM.
Καηαλεκεηήο θηλεηηθόηεηαο ζσκαηηδίσλ (SMPS) θαη νπηηθόο κεηξεηήο
ζσκαηηδίσλ (OPC) γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλνκήο κεγέζνπο ησλ
ζσκαηηδίσλ.
Φσηόκεηξν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο κάδαο ησλ PM.
Φνξεηό αηζαιόκεηξν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αηζάιεο.
GPS ζύζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξηβνύο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο
δηαρξνληθά.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην όρεκα θηλείην ζε πξνθαζνξηζκέλνπο
δξόκνπο, ελώ ην GPS θαηέγξαθε ζπλερώο ηε ζέζε ηνπ. Οη κεηξήζεηο
ζπλερίδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, κε ην όρεκα λα βξίζθεηαη
ζηαζκεπκέλν ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
λπρηεξηλώλ κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο έλαο MOUDI θξνπζηηθόο
δηαρσξηζηήξαο γηα ηε βαξπηνκεηξηθή κέηξεζε ηεο θαηαλνκήο κεγέζνπο
ζπγθέληξσζεο κάδαο. Τν πξόγξακκα κεηξήζεσλ κέζσ Mobilab
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Αζήλαο :

12 – 23/9/2011

Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο :

22/8 - 2/9/2011

H 3ε ζπλάληεζε – ζεκηλάξην πεξί ρξήζεο ησλ δεηγκαηνιεπηώλ έιαβε ρώξα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκόθξηηνο θαη ζην ζηαζκό ειέγρνπ ηεο
Ν. Σκύξλεο, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2011.
Δίλαη ζε εμέιημε κεηξήζεηο γηα ηόληα, θύξηα θαη δεπηεξεύνληα ζηνηρεία θαη
νξγαληθνύ άλζξαθα. Δπίζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην θηλεηό ζπλεξγείν κεηξήζεσλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο θακπάληαο κεηξήζεσλ θαη ηα πξώηα ζηνηρεία
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 1ε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ – ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ μεθίλεζαλ νη κεηξήζεηο γηα ηελ
ζπγθέληξσζε αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ PM10 θαη PM2.5 ζηελ Αζήλα, ζηε
Θεζζαινλίθε θαη ζην Βόιν (ρεηκεξηλή θακπάληα κεηξήζεσλ).
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρεηκεξηλήο θακπάληαο κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη
ην θηλεηό ζπλεξγείν (Mobilab) ζηηο επξύηεξεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Η ζεξκηθή/νπηηθή αλάιπζε ησλ θίιηξσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό
ζπγθεληξώζεσλ ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα βξίζθεηαη ζε εμέιημε.
Σηελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε
ζπγθέληξσζε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηόλησλ.
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Τα απνηειέζκαηα από ηελ ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή θακπάληα κεηξήζεσλ έρνπλ
ππνβιεζεί γηα παξνπζίαζε ζην European Aerosol Conference 2012.
Η ρεηκεξηλή θακπάληα κεηξήζεσλ νινθιεξώζεθε ζηηο 11 Απξηιίνπ 2012.
Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αλάιπζε ησλ θίιηξσλ.

