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Μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και των 

πολυβρωμιωμένων διαφαινυλικών αιθέρων στην ατμόσφαιρα υπό συνθήκες έντονης 

φωτοχημείας 

 

Περίληψη 

Αν και η παραγωγή και χρήση των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs), έχει 

απαγορευτεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70΄, οι ενώσεις αυτές εξακολουθούν να 

υφίστανται στο περιβάλλον. Αντιθέτως, οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs), 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά ανάφλεξης, με αποτέλεσμα οι 

συγκεντρώσεις τους στο περιβάλλον να αυξάνονται εκθετικά από το 1980 μέχρι και σήμερα. 

Τα PCBs και τα PBDEs έχουν παρόμοια δομή και κατά συνέπεια παρόμοιες φυσικοχημικές 

ιδιότητες. Επομένως, τα PCBs και τα PBDEs αναμένεται σε γενικές γραμμές να 

παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά στο περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 

συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της θαλάσσιου υποβάθρου 

περιοχή της Φινοκαλιάς (Β.Α. Κρήτη) και βρέθηκαν να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις 

τιμές που έχουν μετρηθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 

συσχέτισης μεταξύ της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs  

καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της εξίσωσης Clausius-Clapeyron, 

υποστηρίχτηκε ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής PCBs 

και PBDEs και ότι η παρουσία των ενώσεων αυτών οφείλεται στην μεταφορά τους από 

μακρινές αποστάσεις. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ρετροπορείες των αερίων μαζών 

κατά την περίοδο των δειγματοληψιών υποστηρίχτηκε ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας 

πρέπει να εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες PCBs και PBDEs προς την ατμόσφαιρα σε 

σχέση με τη δυτική/βορειοδυτική Ευρώπη και μέσω της κίνησης των αερίων μαζών, 

ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου.  

Κατά τη μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs και των PBDEs στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς, παρατηρήθηκαν μεταβολές στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση 

των ενώσεων αυτών, οι οποίες όμως δεν συμφωνούσαν με τα όσα είχαν παρατηρηθεί σε 

άλλες περιοχές που βρίσκονταν κοντά σε ρυπασμένες επιφάνειες. Η μείωση που 

παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας πιθανό να οφειλόταν στην καταστροφή των 

ενώσεων αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον ένδειξη για την καταστροφή των PCBs 

και των PBDEs από τις ρίζες υδροξυλίου αποτελεί το γεγονός ότι η ημερήσια μείωση της 

συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs ήταν πιο έντονη για τις ενώσεις με μικρότερο 

αριθμό ατόμων χλωρίου και βρωμίου, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά 

αυτή, ήταν σε συμφωνία με τις σταθερές ταχύτητας αντίδρασης των διαφόρων μελών PCBs, 

PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου που έχουν προσδιορισθεί σε προηγούμενες μελέτες. 
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Παλαιότερες μελέτες είχαν προτείνει ότι η αντίδραση των διαφόρων μελών των 

PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό των υδροξυ- παραγώγων 

των PCBs (OH-PCBs). Εντούτοις, πρόσφατα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι η 

συγκεκριμένη αντίδραση παράγει μικρές ποσότητες OH-PCBs, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

των προϊόντων αποτελούνταν από χλωριωμένα βενζοϊκά οξέα. Στην παρούσα μελέτη, έγινε 

μια προσπάθεια  ανίχνευσης και ταυτοποίησης επτά μελών των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα 

της Φινοκαλιάς χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης. Ωστόσο κανένα από 

τα συγκεκριμένα μέλη των OH-PCBs και τα ισομερή τους δεν ανιχνεύθηκαν στα 

συλλεχθέντα δείγματα. Επιπρόσθετες μελέτες πεδίου, είναι απαραίτητες για την κατανόηση 

της οξείδωσης των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα. Μελλοντική έρευνα θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην ανίχνευση/προσδιορισμό άλλων πιθανών προϊόντων αντίδρασης 

των PCBs (π.χ. χλωριωμένα βενζοϊκά οξέα). 
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Study of the diurnal variation of polychlorinated biphenyls and polybrominated 

diphenyl ethers in intense photochemical conditions atmosphere 

 

Abstract 

Although the production and use of polychlorinated biphenyls were banned by the 

mid-1970s, these compounds continue to be present in the environment. In contrast, 

polybrominated diphenyl ethers are still applied as flame retardants and their concentrations 

in the environment have risen exponentially since 1980. PCBs and PBDEs are structurally 

similar and they generally have similar physicochemical properties. Consequently, PCBs and 

PBDEs behave analogously in the environment.  

During the present study, the concentration of PCBs and PBDEs, was measured in the 

atmosphere of the marine background area of Finokalia (N.E. Crete). For both chemical 

groups, the concentrations were much lower than those measured in other sites around the 

world. The lack of temperature dependence for the atmospheric concentrations of PCBs and 

PBDEs and the results obtained from the Clausius-Clapeyron plots indicated that Finokalia is 

far away from significant sources of PCBs and PBDEs and that long-range transport will be 

the main factor influencing the atmospheric levels of these compounds in this area. In 

addition, by the investigation of air mass back-trajectories it was suggested that western 

Russia should be a large source of PCBs and PBDEs compared to western/northwestern 

Europe. It is possible that significant amounts of PCBs and PBDEs are emitted from that 

region and due to atmospheric long-range transport, influence the atmospheric levels of these 

compounds in the eastern Mediterranean. 

The diurnal variation of PCBs and PBDEs in the atmosphere of Finokalia was in 

contrast to the findings of previous studies. The lower atmospheric concentrations observed 

for PCBs and PBDEs during daytime were attributed to the destruction of these compounds 

by hydroxyl radicals. The daytime depletion of PCBs and PBDEs was found to be higher for 

congeners possessing fewer chlorine and bromine substituents, respectively, and this trend 

was in accordance with the rate constants that have been previously measured from the 

reaction of individual PCB and PBDE congeners with hydroxyl radicals. 

Previous studies have suggested that the reaction of PCBs with hydroxyl radicals in 

the gas phase of the atmosphere can lead to the formation of hydroxylated compounds (i.e. 

OH-PCBs). However, more recent laboratory experiments demonstrated that small amounts 

of OH-PCBs were produced, alongside larger amounts of chlorinated benzoic acids, on 

reaction of gaseous PCBs with hydroxyl radicals. In the present study we attempted to detect 

and identify OH-PCBs in the atmosphere of Finokalia using two different analytical 

methodologies. For all the samples analyzed, OH-PCB congeners were not detected.  

Additional studies, using different types of analytical techniques, would help in further 
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understanding the gas-phase oxidation of PCBs and other persistent organic pollutants in the 

atmosphere. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Μολονότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλείται από φυσικές πηγές, όπως 

για παράδειγμα οι εκρήξεις ηφαιστείων κ.λ.π., εντούτοις ο όρος αυτός συνήθως αναφέρεται 

στα σωματίδια και αέρια υποπροϊόντα/ενώσεις, που παράγονται από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες και πιο συγκεκριμένα από τη χημική βιομηχανία. Τις τελευταίες δεκαετίες, η 

χημική βιομηχανία κατάφερε να συνθέσει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών χημικών 

ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τις ιδιότητες τους, όπως 

για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, υδραυλικών συστημάτων μεταφοράς 

θερμότητας κ.λ.π.. Σύνθεσε επίσης, αλογονωμένες χημικές ενώσεις ανθεκτικές στην 

θερμότητα που μειώνουν την ανάφλεξη και κατά επέκταση το κάψιμο μιας μεγάλης ποικιλίας 

υφασμάτων, πλαστικών υλικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλα. Οι χημικές ενώσεις 

αυτές, διευκόλυναν τη ζωή των ανθρώπων, αλλά τα πράγματα όσο αφορούσε το περιβάλλον 

δεν γίνονταν καλύτερα.  

Για πάνω από δυο δεκαετίες, οι οργανοχλωριωμένες χημικές ενώσεις, βρίσκονται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών επιστημόνων αφού λόγω της ιδιαίτερα υψηλής 

σταθερότητας, ανθεκτικότητας  και ικανότητάς τους να βιοσυσσωρεύονται, αποτελούν 

σημαντικό κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον, λόγω 

της πτητικότητάς τους, οι ενώσεις αυτές έχουν την τάση να μεταφέρονται μέσω της 

ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο παραγωγής και χρήσης τους με 

αποτέλεσμα να εναποθέτονται στο έδαφος ή στα θαλάσσια συστήματα απομακρυσμένων 

περιοχών. Έτσι, ακόμα και σε χώρες στις οποίες δεν είχε γίνει χρήση των 

οργανοαλογονωμένων χημικών ενώσεων παρατηρήθηκε ρύπανση της ατμόσφαιρας που 

οφειλόταν στη μεταφορά τους από άλλες περιοχές.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση των κρατών για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι το 1998 τα κράτη μέλη του ΟΗΕ υπό την αιγίδα 

της UNEP (United Nations Environment Programme) αποφάσισαν να συνεργαστούν και να  

αναλάβουν την ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από 

τις αρνητικές συνέπειες των οργανοαλογονωμένων χημικών ενώσεων. Αυτό επιτυγχάνθηκε 

με την απαγόρευση, τον περιορισμό και τη μείωση της παραγωγής, χρήσης και εκπομπής των 

ενώσεων αυτών.  
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1.2 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ 

Ως ανθεκτικοί οργανικοί ρυπαντές (Persistent Organic Pollutants ή POPs), 

χαρακτηρίζονται οι οργανικές ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις φυσικές, 

βιολογικές και φωτολυτικές διεργασίες αποικοδόμησης. Λόγω της ανθεκτικότητας και 

σταθερότητας τους, οι ενώσεις αυτές έχουν την ικανότητα να παραμένουν στο περιβάλλον  

(έδαφος, ιζήματα, ατμόσφαιρα, κ.λ.π.), για μεγάλο χρονικό διάστημα (Scheringer, 1997; 

Rodan et al., 1999; Sinkkonen and Paasivirta, 2000). Έχουν επίσης την ικανότητα να 

βιοσυσσωρεύονται διαμέσου της τροφικής αλυσίδας στους ανθρώπινους ιστούς επιφέροντας 

αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Muir et al., 1988; Rodan et al., 1999). 

Λόγω της μακροχρόνιας βιοσυσσώρευσης στους οργανισμούς, οι POPs μπορούν να ασκούν 

την τοξική τους δράση για αρκετές δεκαετίες μετά την διακοπή της παραγωγής και χρήσης 

τους (Safe, 1984; Tanabe, 1988; Loganathan and Kannan, 1991). 

Επιπλέον, οι περισσότεροι POPs ανήκουν στην κατηγορία των ημιπτητικών 

οργανικών ενώσεων (Semivolatile Organic Compounds ή SVOCs). Πρέπει να σημειωθεί ότι 

στους SVOCs συγκαταλέγονται όλες οι οργανικές ενώσεις που παρουσιάζουν τάση ατμών 

μεταξύ 10-4 και 10-11 atm, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι 

POPs είναι οργανοαλογονωμένες ενώσεις, κυρίως με χλώριο. 

 Αν και η τάση ατμών των POPs θεωρείται αρκετά χαμηλή, οι διάφορες ενώσεις που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ρυπαντών έχουν την ικανότητα να εξατμίζονται 

από την επιφάνεια της γης (εδάφη και θάλασσες), κυρίως από τις πιο ζεστές περιοχές του 

πλανήτη και να μεταφέρονται μέσω της κίνησης των αερίων μαζών σε μακρινές και πιο κρύες 

περιοχές. Στις περιοχές αυτές οι POPs συμπυκνώνονται πάνω στα αιωρούμενα σωματίδια της 

ατμόσφαιρας και εναποθέτονται στους ωκεανούς και στους πάγους που καλύπτουν την 

επιφάνεια της γης. Η παραπάνω διεργασία μπορεί να μη συμβαίνει άμεσα, άλλα μέσω μιας 

σειράς μεταπηδήσεων των ουσιών από τις πιο ζεστές προς τις πιο κρύες περιοχές (Grass-

Hoper effect).  Περαιτέρω, έχει υποστηριχτεί ότι τα πιο πτητικά μέλη των POPs  έχουν την 

ικανότητα να μεταφέρονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση 

με τα λιγότερο πτητικά μέλη (Wania and Mackay, 1993). Η ικανότητα των POPs να 

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις είναι και ο κύριος λόγος που σε πολλές χώρες στις 

οποίες δεν χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα POPs ανιχνεύονται εντούτοις κάποιες 

ποσότητες αυτών στην ατμόσφαιρά τους. 

Η έκθεση των ανθρώπων στους POPs μπορεί να προκαλέσει παθήσεις όπως, 

προσβολή του ανοσοποιητικού και ενδοκρινικού συστήματος, νευρολογικές διαταραχές, 

καρκίνο ή ακόμα και θάνατο. Με βάση τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ζώα, έχει 

υποστηριχθεί ότι όλα τα πλάσματα του πλανήτη περιέχουν ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις 

POPs στο λίπος τους (Tanabe et al., 1998). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα κητοειδή είναι 
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ιδιαίτερα ευπαθή σε αυτές τις ενώσεις, όχι μόνο επειδή συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες 

POPs στο λίπος τους, αλλά και επειδή παρουσιάζουν μικρότερη ικανότητα μεταβολισμού 

αυτών των ενώσεων σε σχέση με τους οργανισμούς της ξηράς (Loganathan and Kannan, 

1991). 

 

1.3 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

Τα επιβραδυντικά ανάφλεξης (Flame retardants ή FRs) είναι ενώσεις ή μίγματα 

χημικών ενώσεων, τα οποία ενσωματώνονται στα διάφορα υλικά με ανάμιξη ή με χημική 

αντίδραση. Η ενσωμάτωση των ενώσεων αυτών στα διάφορα υλικά γίνεται με σκοπό να 

εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την ανάφλεξη, να μειώσουν την ποσότητα των 

παραγόμενων τοξικών αερίων και να αυξήσουν το χρόνο που έχει κάποιος στη διάθεση του 

για να αποδράσει (Babrauskas et al., 1988).  

Η καύση είναι μια σειρά χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στην αέρια 

φάση και για να προκληθεί καύση μιας οποιασδήποτε ουσίας θα πρέπει πρώτα αυτή να 

μετατραπεί σε αέριο. Αυτό συμβαίνει όταν το υλικό θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, έτσι 

ώστε να επιτελεστεί αρχικά η πυρόλυση του υλικού. Η διάσπαση αυτή οδηγεί στην 

δημιουργία εύφλεκτων αερίων, μη εύφλεκτων αερίων καθώς και απανθρακωμένων μερών ή 

επιφανειακών στρωμάτων. Τα εύφλεκτα αέρια αναμιγνύονται με οξυγόνο από τον 

περιβάλλοντα αέρα και όταν η αναλογία μεταξύ των αερίων και η θερμοκρασίας της φλόγας 

είναι ικανοποιητική το υλικό αναφλέγεται. Η διαδικασία της καύσης περιλαμβάνει τέσσερα 

στάδια (Troitzch, 1990).:  

1. την προθέρμανση 

2. την εξαέρωση /αποσύνθεση 

3. την καύση     

4. την διάδοση 

Η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία οδηγεί σε αύξηση της έντασης της πυρόλυσης 

του υλικού και στην εξάπλωση της φωτιάς. Τα επιβραδυντικά ανάφλεξης μπορούν να 

επιδράσουν κατά τη διαδικασία της αύξησης της θερμοκρασίας και της διάδοσης της φωτιάς 

το οποίο ως στάδιο είναι χρονικά πολύ μικρό σε σχέση με την όλη διαδικασία της καύσης 

(WHO, 1997). Ανάλογα με τη σύσταση τους τα επιβραδυντικά ανάφλεξης χωρίζονται σε 

πέντε κατηγόριες: 

 τα ανόργανα 

 τα οργανοαλογονωμένα (χλωριωμένα και βρωμιωμένα) 

 τα οργανοφωσφορικά (κυρίως φωσφορικοί εστέρες) 

 τα αλογονωμένα οργανοφωσφορικά (χλωριωμένα και βρωμιωμένα)      και 
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 τα νιτρογενούς βάσης επιβραδυντικά. 

Ανόργανα FRs είναι κυρίως άλατα, όπως το τρι-ενυδατωμένο αργίλιο, το φωσφορικό 

αμμώνιο και το βορικό οξύ (WHO, 1997). Τα ανόργανα FRs αποτελούν το 50% της συνολική 

παραγόμενης ποσότητας FRs και πολλές φορές χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με 

οργανικά FRs, ώστε να αυξήσουν την ικανότητα επιβράδυνσης της ανάφλεξης των διαφόρων 

υλικών. Τα οργανικά FRs μπορούν να περιέχουν αλογόνα ή φωσφόρο και άζωτο, και 

αποτελούν το 25% και 20% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας FRs, αντίστοιχα 

(WΗΟ,1997).  

Τα αλογόνα είναι ενεργά στοιχεία τα οποία έχουν την ικανότητα να εξουδετερώνουν 

τις ελεύθερες ρίζες και να εμποδίζουν με αυτόν τον τρόπο τη διάδοση της φλόγας. Και τα 

τέσσερα στοιχεία της ομάδας των αλογόνων μπορούν να εξουδετερώσουν τις ελεύθερες 

ρίζες, ωστόσο η ικανότητα τους αυτή αυξάνεται με το μέγεθος του αλογόνου ( I > Br > Cl > 

F ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλα τα αλογόνα κατάλληλα για χρήση ως 

επιβραδυντικά ανάφλεξης. Οι ενώσεις του φθορίου είναι πολύ σταθερές και αποσυντίθενται 

σε υψηλότερες θερμοκρασίες από εκείνες που καίγονται συνήθως τα περισσότερα οργανικά 

υλικά, ενώ οι ιωδιούχες ενώσεις δεν είναι πολύ σταθερές και αποσυντίθενται σε ελαφρώς 

αυξημένες θερμοκρασίες. Επομένως, τα αλογονωμένα FRs ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες: 

στα χλωριωμένα (CFRs) και στα βρωμιωμένα (BFRs).   

Τα BFRs είναι η σημαντικότερη κατηγορία οργανικών ενώσεων που 

χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά ανάφλεξης και χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά 

προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η ευρεία χρήση τους οφείλεται στη μεγαλύτερη ικανότητα 

των ατόμων βρωμίου να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και να εμποδίζουν κατά αυτόν 

τον τρόπο της εξάπλωση της φωτιάς, στη μεγάλη θερμική τους σταθερότητα και στο χαμηλό 

τους κόστος. Στα BFRs συγκαταλέγονται πολλές κατηγορίες χημικών ουσιών όπως, τα 

πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs), οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs), η 

τετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA), το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD), κ.λ.π. (Watanabe 

and Sakai, 2003).  

Παρόλο που η εφαρμογή των BFRs, μείωσε αισθητά τα περιστατικά πυρκαγιάς σε 

όλο τον κόσμο, εντούτοις η χρήση τους έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον 

και στη δημόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυο δεκαετιών οι ενώσεις αυτές, 

έχουν αυξήσει το επιστημονικό ενδιαφέρον και ήδη άρχισαν να λαμβάνονται διάφορα μέτρα 

σχετικά με την απαγόρευση, μείωση και περιορισμό χρήσης των ενώσεων αυτών (de Wit, 

2002).    
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2 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (Polychlorinated Biphenyls ή PCBs) είναι από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους των POPs. Τα PCBs είναι μια κατηγορία 209 διαφορετικών 

χημικών ενώσεων οι οποίες παράγονται από τη χημική βιομηχανία μέσω της αντίδρασης του 

διφαινυλίου με μοριακό χλώριο υπό την παρουσία καταλύτη. Ο οργανικός σκελετός των 

PCBs αποτελείται από δυο βενζολικούς δακτυλίους, που ενώνονται μεταξύ τους με έναν 

απλό δεσμό άνθρακα – άνθρακα, σχηματίζοντας δίεδρη γωνία, της οποίας το μέγεθος 

εξαρτάται από τον αριθμό και τις θέσεις των ατόμων χλωρίου πάνω στους δακτυλίους. Ο 

διφαινυλικός σκελετός των PCBs περιλαμβάνει 10 πιθανές θέσεις (10 δεσμοί C-H) στις 

οποίες μπορεί να γίνει προσθήκη ατόμων χλωρίου (αντικατάσταση ατόμων υδρογόνου από 

άτομα χλωρίου). 

 

 
 

 

Συγκεκριμένα, τα PCBs με ένα μόνο άτομο χλωρίου ονομάζονται Μονο-χλωριωμένα 

με δυο άτομα χλωρίου ονομάζονται Δι-χλωριωμένα και αυτά με τρία έως δέκα άτομα 

χλωρίου ονομάζονται αντίστοιχα : Τρι-, Τετρα-, Πεντα-, Εξα-, Επτα-, Οκτα-, Εννια- και 

Δεκα-χλωριωμένα διφαινύλια. 

 

2.1.1 Ονοματολογία 

Η κατηγορία των PCBs αποτελείται από 209 διαφορετικές χημικές ενώσεις (μέλη). Η 

ονοματολογία των PCBs που εφαρμόσθηκε αρχικά από την IUPΑC βασίζεται σε δυο 

κανόνες: α) η ονομασία ξεκινάει από τους μικρότερους αριθμούς και β) ένας τονισμένος 

αριθμός θεωρείται μεγαλύτερος από έναν μη τονισμένο. Επειδή όμως τα ονόματα των 

περισσότερων μελών είναι μακροσκελή, έχουν υιοθετηθεί διάφοροι τρόποι συντόμευσης. Για 

παράδειγμα, το 3,3’,4,4’,5,5’-εξαχλωροδιφαινύλιο αναφέρεται ή γράφεται και ως 

3,3’,4,4’,5,5’-hexaCB, ως 3,3’,4,4’,5,5’-hexa ή πιο απλά 3,3’,4,4’,5,5’.  

Ωστόσο, οι Βallschmiter και Zell (1980) για μεγαλύτερη ευκολία, εισήγαγαν έναν πιο 

λειτουργικό και σύντομο τρόπο ονοματολογίας των PCBs αντιστοιχώντας σε κάθε μέλος 
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έναν αριθμό. Έτσι κατάφεραν να ταξινομήσουν τα 209 μέλη των PCBs σε μια αύξουσα 

αριθμητική κλίμακα και να τα αντιστοιχίσουν από το 1 έως και το 209 (αριθμός Ballschmiter 

και Zell ή BZ), βασιζόμενοι στους δυο κανόνες που χρησιμοποίησε η IUPAC και επιπλέον 

έναν τρίτο: ότι ο αριθμός των τονισμένων θέσεων των χλωρίων δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των μη τονισμένων θέσεων. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός BZ 

των μελών των PCBs αυξάνει με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου που περιλαμβάνουν στο 

μόριο τους και συνεπώς η ονοματολογία των διαφόρων μελών PCBs με τη μέθοδο των 

Ballschmiter και Zell υποδεικνύει το βαθμό χλωρίωσης. Στον Πίνακα 2.1, παρουσιάζονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά για κάθε μια από τις ομόλογες ομάδες των PCBs.  

 

Oμάδα Ομολόγων Βασικό 
Μοριακό Βάρος 

Αριθμός 
ατόμων Χλωρίου Αριθμός Ισομέρών 

Μόνο-χλωριωμένα 188.0 1 3 

Δι-χλωριωμένα 222.0 2 12 

Τρι-χλωριωμένα 256.0 3 24 

Τετρα-χλωριωμένα 289.9 4 42 

Πεντα-χλωριωμένα 323.9 5 46 

Εξα-χλωριωμένα 357.8 6 42 

Επτα-χλωριωμένα 391.8 7 24 

Οκτα-χλωριωμένα 425.8 8 12 

Εννια-χλωριωμένα 459.7 9 3 

Δεκα-χλωριωμένο 493.7 10 1 
 

Πίνακας 2.1 Οι ομάδες ομολόγων των PCBs με τα μοριακά βάρη, τον αριθμό ατόμων 

χλωρίου και τον αριθμό των ισομερών κάθε ομάδας. 

 

2.1.2 Παραγωγή PCBs 

Τα PCBs δεν μπορούν να παραχθούν μέσω των φυσικών διεργασιών στο περιβάλλον 

και η σύνθεση τους από τη χημική βιομηχανία αποτελούσε την κύρια πηγή παραγωγής τους. 

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τα PCBs μπορούν επίσης να σχηματίζονται ως παραπροϊόντα 

άλλων βιομηχανικών διεργασιών ή  να παράγονται ακούσια κατά την καύση οργανικών 

υλικών (Breivik et al., 2004). Οι ποσότητες των PCBs που παράγονται και εκπέμπονται στο 

περιβάλλον ως παραπροϊόντα διαφόρων βιομηχανικών/ανθρωπογενών διεργασιών δεν είναι 

ακόμη γνωστή αλλά η συνεισφορά τους στο παγκόσμιο ισοζύγιο μάζας των PCBs δεν 

θεωρείται σημαντική (Breivik et al., 2002b).  
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Η σύνθεση των PCBs πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά από τους Schmidt and Schulz 

το 1881, ενώ η εμπορική παραγωγή τους ξεκίνησε το 1930. Η σύνθεση όλων των εμπορικών 

μιγμάτων των PCBs περιλαμβάνει χλωρίωση του διφαινυλίου με αέριο χλώριο κάτω από 

θέρμανση και παρουσία καταλύτη χλωρίδιο του σιδήρου. Ανάλογα με τις συνθήκες 

αντίδρασης ο βαθμός χλωρίωσης του παραγόμενου μίγματος ποικίλει από 21 έως 68%. Το 

αρχικό προϊόν που παράγεται, καθαρίζεται υπό την επίδραση αέρα για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων HCl και στη συνέχεια υπόκειται σε απόσταξη υπό κενό και φιλτράρισμα 

(Erickson, 1997). Από τα 209 πιθανά μέλη των PCBs μόνο τα 130 έχουν προσδιοριστεί σε 

εμπορικά μίγματα, επειδή ευνοούνται ενεργειακά κατά τη διαδικασία παραγωγής 

(Swackhamer, 1996). 

Η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε τα PCBs το 1930, ήταν η αμερικανική εταιρεία 

Monsanto, η οποία τα διέθεσε στην αγορά με την ονομασία Aroclor. Τα διάφορα μίγματα 

Aroclor ονομάζονταν με ένα τετραψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία (12) 

δείχνουν τα άτομα άνθρακα του διφαινυλίου και τα δυο τελευταία ψηφία δείχνουν το επί τις 

εκατό κατά βάρος περιεχόμενο σε χλώριο. Για παράδειγμα, το Aroclor 1242 είναι ένα μίγμα 

χλωριωμένων διφαινυλίων που περιλαμβάνει από μόνο-  έως και έπτα- χλωριωμένα ομόλογα 

με κ.β. περιεχόμενο σε χλώριο 42%. 

Στα πρώτα 25 χρόνια της χρήσης των PCBs, λίγο ενδιαφέρον είχε εμφανιστεί σχετικά 

με τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο. Μετά όμως από την 

ανακάλυψη της εκτεταμένης περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλούσε η παραγωγή τους 

στις Η.Π.Α. και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή τους μειώθηκε ή διακόπηκε 

εντελώς κατά τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, η μερική παραγωγή των ενώσεων αυτών 

συνεχίστηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 1984 (De Voogt and Brinkman, 1989; 

Breivik et al., 2002a) και στην πρώην Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1993 (Breivik et al., 2002a).   

Τον Μάιο του 2001, 90 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δεσμεύτηκαν για την 

απαγόρευση της παραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης των PCBs υπογράφοντας τη Συνθήκη 

της Στοκχόλμης. Οι χώρες αυτές δεσμεύτηκαν επίσης να απομακρύνουν και να 

καταστρέψουν, υπό ασφαλείς για το περιβάλλον προϋποθέσεις, τις ακόμη εν χρήσει 

ποσότητες των PCBs. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες ενώσεις συνεχίζουν να ανιχνεύονται 

σε περιβαλλοντικά δείγματα σε όλο τον πλανήτη (Breivik et al., 2002a). 

Οι Breivik et al., (2002a), συγκέντρωσαν στοιχεία από διάφορες μελέτες που είχαν 

γίνει έως τότε και υπολόγισαν ότι η συνολική παγκόσμια παραγωγή από το 1930 έως το 1993 

ανερχόταν στους 1.3 εκατομμύρια τόνους. Επίσης, υπολόγισαν ότι η ετήσια παραγωγή των 

PCBs  έφθασε στη μέγιστη τιμή της το 1970, φθάνοντας τους 75,5 kt y-1. Στον Πίνακα 2.2, 

παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και τις χώρες παραγωγής των 

PCBs. 
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Εταιρία Χώρα Έναρξη Λήξη Ποσότητα (t) 

Monsanto Η.Π.Α 1930 1977 641.246 

Geneva Ind Η.Π.Α 1971 1973 454 

Kanegafuchi Ιαπωνία 1954 1972 56.326 

Mitsubishi Ιαπωνία 1969 1972 2.461 

Bayer AG Δυτική  Γερμανία 1930 1983 159.062 

Prodelec Γαλλία 1930 1984 134.654 

S.A.Cros Ισπανία 1955 1984 29.012 

Monsato Ηνωμένο Βασίλειο 1954 1977 66.542 

Caffaro Ιταλία 1958 1983 31.092 

Chemko Τσεχοσλοβακία 1959 1984 21.482 

Orgsteklo Ρωσία 1939 1990 141.800 

Orgsintez Ρωσία 1972 1993 32.000 

Xi’an Κίνα 1960 1979 8.000 

Σύνολο  1930 1993 1.324.131 
 

Πίνακας 2.2 Συνολική παραγωγή των PCBs σε παγκόσμια κλίμακα (Breivik et al., 2002a). 

 

 

2.1.3 Χρήσεις των PCBs 

Λόγω της θερμικής σταθερότητας, της χημικής αδράνειας, της μη ευφλεκτικότητας 

και των εξαιρετικών διηλεκτρικών σταθερών τους, τα εμπορικά μίγματα των PCBs 

χρησιμοποιήθηκαν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών. Τα μίγματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

ως διηλεκτρικό υγρό σε υδραυλικά συστήματα, σε τυπογραφικά μελάνια, σε βαφές, σε 

αντιγραφικά χαρτιά, σε κόλλες, ως λάδια κοπής υλικών, ως γυαλιστικοί κηροί, ως 

στεγανοποιητικά, ως πλαστικοποιητές και ως πρόσθετο στα παρασιτοκτόνα (Durfee et al., 

1976). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των PCBs χρησιμοποιήθηκε 

στην κατασκευή πυκνωτών και μετασχηματιστών.  

 

 

 

 

19 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

2.2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα PCBs είναι αρωματικές, συνθετικές χημικές ενώσεις οι οποίες δεν παράγονται 

στη φύση. Αποτελούνται από ένα διφαινύλιο πάνω στο οποίο είναι συνδεδεμένα άτομα  

χλωρίου και χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή λιποφιλία και σταθερότητα. Σε γενικές 

γραμμές, η λιποφιλία και σταθερότητα των διαφόρων μελών αυξάνεται, με αύξηση του 

βαθμού χλωρίωσης. Επιπλέον, τα μέλη με χαμηλό βαθμό χλωρίωσης είναι πιο πτητικά από 

αυτά με μεγαλύτερο βαθμό χλωρίωσης. Τα PCBs ανήκουν στην κατηγορία των μη-πολικών 

οργανικών ενώσεων και σε καθαρή μορφή τα περισσότερα μέλη είναι άχρωμοι και άοσμοι 

κρύσταλλοι. Ωστόσο, τα εμπορικά μίγματα των PCBs, τα οποία παράγονται από τις διάφορες 

χημικές βιομηχανίες, είναι ιξώδη ρευστά. Το ιξώδες των ρευστών αυτών, εξαρτάται από το 

βαθμό χλωρίωσης του μίγματος. Τα PCBs απορροφώνται ισχυρά από το χώμα και το 

οργανικό υλικό και έχουν υψηλή ικανότητα βιοσυσσώρευσης. Γενικά όσο αυξάνει ο αριθμός 

των ατόμων χλωρίου, τα μέλη γίνονται λιγότερο διαλυτά, λιγότερο πτητικά και 

απορροφώνται ισχυρότερα από το χώμα και το ίζημα (Erickson, 1997). 

Αν και οι φυσικοχημικές ιδιότητες μεταβάλλονται αρκετά από μέλος σε μέλος, τα 

PCBs έχουν γενικά μικρή διαλυτότητα στο νερό, λόγω του υψηλού συντελεστή 

οκτανόλης/νερού Kow, και χαμηλή τάση ατμών. Είναι διαλυτά στους περισσότερους 

οργανικούς διαλύτες, λάδια ή λίπη, ενώ είναι πολύ σταθερές ενώσεις και δεν 

αποικοδομούνται εύκολα. Μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να 

καταστραφούν με χημικές, θερμικές και βιοχημικές διεργασίες (Erickson, 1997). 

Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των PCBs είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση 

της συμπεριφοράς των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον και γι’ αυτό το λόγο αναλύονται 

εκτενέστερα παρακάτω. 

 

2.2.1 Τάση Ατμών 

Τα PCBs συγκαταλέγονται στις ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (Semi-Volatile 

Organic Compounds, SVOCs) και παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο εύρος πτητικοτήτων με 

τάσεις ατμών να κυμαίνονται από 3*10-5 έως 2.5 Pa στους 25 oC (Mackay et al., 1992). Λόγω 

της χαμηλής τάσης ατμών που παρουσιάζουν, ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μέλος 

είναι δύσκολος και συνήθως τα σφάλματα είναι μεγάλα. Οι τιμές της τάσης ατμών που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία προέρχονται από διαφορετικές πειραματικές τεχνικές και σε 

πολλές περιπτώσεις δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους (Ericsson, 1997). Οι τάσεις ατμών 

αναφέρονται συνήθως στη βιβλιογραφία στους 25 oC, ωστόσο επειδή αυτή η ιδιότητα των 

PCBs εξαρτάται από τη θερμοκρασία, θα πρέπει η τιμή της να διορθώνεται κατάλληλα έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.  
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Σε γενικές γραμμές πάντως, η τάση ατμών των PCBs παρουσιάζει σημαντική μείωση 

καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων χλωρίου στο διφαινύλιο. Επιπλέον, η τάση ατμών των 

μελών εξαρτάται από τις θέσεις που λαμβάνουν τα άτομα χλωρίου στο διφαινύλιο (Falconer 

and Bidleman, 1994). Από την μελέτη των Falconer και Bidleman, (1994), βρέθηκε ότι η 

παρουσία ατόμων χλωρίου σε όρθο-θέσεις του διφαινυλίου προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση στην 

τάση ατμών των PCBs. Συνεπώς, σε καθεμία από τις ομόλογες ομάδες των PCBs, τα μέλη με 

τον μεγαλύτερο αριθμό όρθο-χλωρίων, παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση ατμών, ενώ τα μέλη 

που διαθέτουν ένα ή κανένα άτομο χλωρίου σε όρθο-θέση, παρουσιάζουν μικρότερη τάση 

ατμών.  

 

2.2.2 Λιποφιλία 

Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού Κοw αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική 

φυσικοχημική παράμετρο για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των PCBs στο περιβάλλον. Ο 

συντελεστής αυτός περιγράφει την κατανομή ισορροπίας των οργανικών ενώσεων στο 

σύστημα οκτανόλης-νερού και καθορίζει την λιποφιλία τους (Hansen et al., 1999). 

Γενικά, η λιποφιλία των PCBs αυξάνει με την αύξηση των ατόμων χλωρίου στο 

διφαινύλιο (Mackay et al., 1992). Συνεπώς, τα μέλη με τον υψηλότερο βαθμό χλωρίωσης 

παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές Kow. Από τις δέκα ομόλογες ομάδες των PCBs μόνο τα 

μονοχλωριωμένα διφαινύλια έχουν τιμές logKow μικρότερες από 5, ενώ για το 

δεκαχλωριωμένο διφαινύλιο η τιμή logKow φθάνει μέχρι 8.2. Αυτές οι τιμές δείχνουν τη 

μεγάλη τάση των PCBs να συσσωρεύονται στο λίπος των ζωντανών οργανισμών και γενικά 

σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό μέσο το οποίο είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό. 

 

2.2.3 Ανθεκτικότητα 

Τα PCBs είναι πολύ σταθερές ενώσεις και δεν αποικοδομούνται εύκολα. Μόνο κάτω 

υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να καταστραφούν μέσω χημικών, θερμικών και 

βιοχημικών διεργασιών. Η σκόπιμη καταστροφή υπολειμμάτων των PCBs απαιτεί υψηλή 

θερμότητα ή κατάλυση (Erickson, 1997). Λόγω της υψηλής θερμοδυναμικής σταθερότητας 

τους, η αποικοδόμηση αυτών των ενώσεων στο περιβάλλον προχωρά πολύ αργά σε σχέση με 

άλλες οργανικές ενώσεις. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί από διάφορες θεωρητικές 

μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι ο χρόνος ημιζωής των PCBs στα διάφορα περιβαλλοντικά 

συστήματα όπως ο αέρας, το νερό, τα ιζήματα και το έδαφος, είναι ιδιαίτερα υψηλός 

(Scheringer, 1997; Rodan et al., 1999; Sinkkonen and Paasivirta, 2000). 

Σε γενικές γραμμές η ανθεκτικότητα των διαφόρων μελών των PCBs αυξάνει καθώς 

αυξάνει ο αριθμός των ατόμων χλωρίου στο διφαινύλιο (Mackay et al., 1992). 
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2.2.4 Σταθερά Henry 

Η κατανομή μιας ένωσης στο σύστημα νερό-αέρας σε κατάσταση ισορροπίας 

περιγράφεται από τη σταθερά Henry (H), η οποία ορίζεται ως ο λόγος της τάσης ατμών της 

ένωσης προς τη διαλυτότητα της στο νερό. Η σταθερά αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην 

περιγραφή των διαφόρων περιβαλλοντικών διεργασιών που περιλαμβάνουν μεταφορά 

ενώσεων  μεταξύ της αέριας και υδατικής φάσης. Η σταθερά Henry και ο τρόπος που αυτή 

μεταβάλλεται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και 

της ιονικής ισχύος, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξάτμιση των PCBs από τις υδάτινες 

μάζες καθώς και την έκπλυση των αερίων PCBs από τις σταγόνες της βροχής. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο πιο μικρή είναι η σταθερά  Henry μιας ένωσης, τόσο πιο εύκολα θα περνά 

από την αέρια φάση της ατμόσφαιρας στις σταγόνες του νερού κατά τη διάρκεια της 

βροχόπτωσης (Ligocki et al., 1985b) και τόσο πιο δύσκολα θα εξατμίζεται από τις υδάτινες 

μάζες που καλύπτουν την επιφάνεια της γης (Liss and Slater, 1974). 

Σε γενικές γραμμές η σταθερά Henry των PCBs μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνει 

ο αριθμός των ατόμων χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο. Ωστόσο, εκτός από το βαθμό 

χλωρίωσης, η σταθερά Henry των PCBs επηρεάζεται αρκετά και από τις θέσεις που 

λαμβάνουν τα άτομα χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο και ιδιαίτερα από τον αριθμό των ατόμων 

χλωρίου σε όρθο-θέσεις. Σε κάθε ομόλογη ομάδα, τα μέλη των PCBs που δεν έχουν άτομα 

χλωρίου σε ορθο-θέσεις παρουσιάζουν χαμηλότερες σταθερές Henry σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη. Οι τιμές των σταθερών Henry που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 3.9*10-4 (διχλωριωμένα) και 1*10-5 atm.m3/mol 

(οκταχλωριωμένα) (Murphy et al., 1987; Brunner et al., 1990). 

 

2.2.5 Υδατοδιαλυτότητα  

Η διαλυτότητα μιας ένωσης στο νερό ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα της ένωσης 

που μπορεί να διαλυθεί σε συγκεκριμένο όγκο καθαρού νερού και σε ορισμένη θερμοκρασία. 

Η διαλυτότητα στο νερό είναι μια σημαντική ιδιότητα, γιατί επηρεάζει την τύχη και τις 

διαδικασίες μεταφοράς των χλωριωμένων οργανικών ενώσεων. Οι διαλυτότητες των PCBs 

στο νερό έχουν πολύ μικρές τιμές που κυμαίνονται από 10-6 έως 5.5 g/m3 (Mackay et al., 

1992). Γενικά η διαλυτότητα των PCBs ελαττώνεται καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων 

χλωρίου στο μόριο του διφαινυλίου.  
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2.3 PCBs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

2.3.1 Πηγές εκπομπής στην ατμόσφαιρα 

Η ατμόσφαιρα είναι το κύριο μέσο μεταφοράς πολλών χημικών ενώσεων, καθώς και 

των PCBs. Μια διαδικασία κλειδί που καθορίζει τη συμπεριφορά των ενώσεων αυτών στην 

ατμόσφαιρα είναι η ικανότητα τους να κατανέμονται μεταξύ της αέριας και σωματιδιακής 

φάσης της ατμόσφαιρας. Αυτή η διαδικασία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τύχη των 

ημιπτητικών ενώσεων στο περιβάλλον αφού επηρεάζει την αποτελεσματικότητα μεταφοράς 

τους μέσω της κίνησης των αερίων μαζών, καθώς και την ταχύτητα καταστροφής τους από τα 

οξειδωτικά μέσα της ατμόσφαιρας  (Atkinson, 1990).  

Τα PCBs πέρασαν στο περιβάλλον μέσω της νόμιμης ή παράνομης χρήσης και 

απόρριψης τους. Η νόμιμη χρήση των PCBs προκαλεί μια εκτεταμένη αλλά χαμηλού 

επιπέδου ρύπανση, ενώ η παράνομη χρήση και απόρριψη τους προκαλεί μεγαλύτερου 

επιπέδου ρύπανση, ειδικότερα στις περιοχές όπου ακολουθούνται τέτοιες πρακτικές. Επίσης, 

παρά το γεγονός ότι η παραγωγή και η χρήση των PCBs έχουν απαγορευτεί, έχει βρεθεί ότι οι 

εκτάσεις όπου παλαιότερα είχαν εναποτεθεί οι συγκεκριμένες ενώσεις, συνεχίζουν να 

εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης. Η ένταση και ο 

ρυθμός εξάτμισης των PCBs από αυτές τις επιφάνειες εξαρτάται από τις θερμοκρασίες που 

επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές όπως επίσης και από την τάση ατμών των διαφόρων 

μελών.  

 

2.3.2 Μεταφορά μέσω της ατμόσφαιρας  

Σημαντικές ποσότητες πολυάριθμων ρυπαντών εισέρχονται στην ατμόσφαιρα από 

την επιφάνεια περιοχών που περιλαμβάνουν είτε σημειακές πηγές (π.χ. χωματερές), είτε μη-

σημειακές πηγές (π.χ. αστικές περιοχές). Λόγω της κίνησης τους οι αέριες μάζες μεταφέρουν 

τους ρυπαντές από τα αστικά, βιομηχανικά κέντρα σε απομακρυσμένες περιοχές..  

Οι Atlas and Giam (1981) ήταν από τους πρώτους ερευνητές που ανίχνευσαν 

διάφορους χλωριωμένους ρυπαντές στην ατμόσφαιρα απομακρυσμένων περιοχών του 

βόρειου Ειρηνικού ωκεανού. Για να εξηγήσουν την παρουσία των ενώσεων αυτών, οι Atlas 

και Giam (1981) υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένοι ρυπαντές μπορούν να διανύσουν μεγάλες 

αποστάσεις μέσω της ατμόσφαιρας και να καταλήξουν πάνω από τους ωκεανούς. 

Η παραπάνω άποψη υποστηρίχτηκε και από τα αποτελέσματα των μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (Great Lakes) στα σύνορα ΗΠΑ-

Καναδά. Οι υψηλές ποσότητες PCBs που ανιχνεύτηκαν στο νερό των λιμνών δε θα 

μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τη ροή των ποταμών που κατέληγαν στις λίμνες. 

Μετρήσεις στην υγρή και ξηρή εναπόθεση έδειξαν ότι το 60-80% της συνολικής ποσότητας 
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των PCBs στην λίμνη του Μίσιγκαν προέρχονταν από την ατμόσφαιρα (Eisenreich et al, 

1981).  

Οι Iwata et al., (1993), πραγματοποιώντας μετρήσεις στην ατμόσφαιρα και στο νερό 

των ωκεανών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, παρατήρησαν ότι στην ατμόσφαιρα 

απομακρυσμένων περιοχών υπερίσχυαν τα λιγότερο χλωριωμένα μέλη των PCBs και γενικά 

όσες ενώσεις είχαν υψηλούς συντελεστές Henry. Με βάση τα παραπάνω, οι Iwata et al, 

(1993) υποστήριξαν ότι οι ενώσεις που παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή Henry, 

μεταφέρονται αρκετά πιο εύκολα μέσω της ατμόσφαιρας. Από την άλλη μεριά, οι ενώσεις 

που παρουσιάζουν χαμηλό συντελεστή Henry και οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό χλωρίωσης, έχουν την τάση να εναποτίθενται είτε στη θάλασσα είτε στο έδαφος, με 

αποτέλεσμα η διεργασία της μεταφοράς να είναι περιορισμένη.  

Επιπλέον, ένα γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεταφορά των PCBs και άλλων 

ημιπτητικών ρυπαντών, αποτελεί η ανίχνευση αυτών των ρυπαντών στους ιστούς ζώων (Muir 

et al., 1988; Norstrom et al., 1988) και το χιόνι (Gregor and Gummere, 1989) στην περιοχή 

της Αρκτικής, καθώς και στον αέρα, το ζωοπλαγκτόν (Larsson et al., 1992), τα ιζήματα, το 

έδαφος, το θαλασσινό νερό (Fuoco and Colombini, 1994) και τα ζώα της Ανταρκτικής (Van 

der Brink, 1997).  

Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι η συγκέντρωση των PCBs στην ατμόσφαιρα μιας 

περιοχής δεν θα οφείλεται μόνο στην ατμοσφαιρική μεταφορά, αλλά και στην εξάτμιση από 

τοπικές πηγές όπως είναι το έδαφος ή το νερό. Επομένως, η υπερίσχυση της μιας ή της άλλης 

διεργασίας εξαρτάται τόσο από τις μετεωρολογικές συνθήκες, όσο και από τα επίπεδα 

ρύπανσης στην υπό μελέτη περιοχή.  

Υπό κατάσταση θερμοκρασιακής αναστροφής, η οποία συμβαίνει κυρίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες πάνω από την επιφάνεια των υδάτινων μαζών, η ανάμιξη των αερίων 

μαζών καθίσταται εξαιρετικά αργή και η μεταφορά ρυπαντών από μεγάλες αποστάσεις 

θεωρείται περιορισμένη. Αν σε αυτή την περίπτωση παρατηρηθούν υψηλές συγκεντρώσεις 

PCBs τότε υπάρχει ένδειξη ότι η ίδια η περιοχή αποτελεί ισχυρή πηγή εκπομπής PCBs προς 

την ατμόσφαιρα (Honrath et al., 1997). Επίσης, η παρατήρηση υψηλής συσχέτισης μεταξύ 

της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PCBs και της θερμοκρασίας θα αποτελεί επιπλέον 

ένδειξη για την ύπαρξη τοπικών πηγών εκπομπής. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η 

ισορροπία ανταλλαγής των διαφόρων ρυπαντών στα συστήματα έδαφος/αέρας και 

νερό/αέρας εξαρτάται από τη θερμοκρασία. 

Η συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της προέλευσης διαφόρων ημιπτητικών 

οργανικών ενώσεων (SOCs) στην ατμόσφαιρα μιας περιοχής. Οι Wania et al, (1998) 

μελέτησαν την επίδραση της θερμοκρασίας στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των 

ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (SOCs) και βρήκαν ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 
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μεταξύ αυτών των δυο παραμέτρων.  Σε όλες τις περιπτώσεις μελετήθηκε η συσχέτιση 

μεταξύ της μερικής πίεσης των PCBs (PA) ως προς την θερμοκρασία περιβάλλοντος (Τ) : 

 

lnPA = m/T + b                

 

 όπου m είναι η κλίση από τη γραμμική παλινδρόμηση και  b είναι η τεταγμένη επί της αρχής.                                  

Περαιτέρω, προτάθηκε ότι η κλίση m της παραπάνω εξίσωσης μπορεί να δώσει σημαντικές 

πληροφορίες για τις διεργασίες που ελέγχουν την ατμοσφαιρική συγκέντρωση των SOCs 

στην ατμόσφαιρα. Η παρατήρηση χαμηλών τιμών m για μια ένωση σημαίνει ότι η παρουσία 

της ένωσης στην ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στη μεταφορά από μεγάλες αποστάσεις, λόγω 

της κίνησης των αερίων μαζών (Long-Range Transport ή LRT). Από την άλλη μεριά, η 

παρατήρηση υψηλών τιμών m υποδηλώνουν ότι η συγκέντρωση της ένωσης στην 

ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στην εξάτμιση της συγκεκριμένης ένωσης από έντονα 

ρυπασμένες περιοχές (Wania et al., 1998). 

Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα των PCBs  επηρεάζονται από 

τη διεύθυνση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε προηγούμενη μελέτη οι Simcik et al, 

(1998) παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση των PCBs αυξανόταν σημαντικά στην περιοχή της 

λίμνης Μίσιγκαν όταν η μέση διεύθυνση του ανέμου άλλαζε από βόρεια σε νοτιοδυτική. Η 

μεταβολή αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι στη νοτιοδυτική πλευρά υπήρχε το αστικό και 

βιομηχανικό κέντρο της πόλης του Σικάγο που δρούσαν σαν πηγές εκπομπής PCBs προς την 

ατμόσφαιρα. 

 

2.3.3 Αέρια/ Σωματιδιακή Κατανομή στην Ατμόσφαιρα 

Τα PCBs, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανήκουν στην κατηγορία των ημιπτητικών 

οργανικών ενώσεων (SOCs). Ενώ οι πτητικές ενώσεις (VOCs) υφίστανται στην ατμόσφαιρα 

υπό αέρια μορφή και οι μη-πτητικές βρίσκονται προσκολλημένες πάνω στη σωματιδιακή ύλη 

της ατμόσφαιρας, οι ημιπτητικές ενώσεις παρουσιάζουν μια κατανομή της μάζας τους, 

μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής φάσης. Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή 

περιγράφεται από τη σταθερά Kp (σταθερά αέριας/σωματιδιακής κατανομής) σύμφωνα με την 

εξίσωση 2.3-1,  

 

Kp = A . (TSP) / F   (εξίσ. 2.3-1) 

 

όπου TSP είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ενώ A και F οι 

συγκεντρώσεις της ένωσης στην σωματιδιακή και αέρια φάση αντίστοιχα. 
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 Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή των PCBs, επηρεάζεται κυρίως από την τάση ατμών 

και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σύμφωνα με μοντέλα που ανέπτυξαν ο Junge το 1977 

και ο Pankow το 1987, προβλέπεται ότι όσο πιο μεγάλη είναι η πτητικότητα ενός μέλους των 

PCBs, δηλαδή όσο πιο λίγα άτομα χλωρίου έχει, τόσο πιο μικρό θα είναι το ποσοστό της 

ένωσης στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, μελέτες πεδίου έδειξαν ότι η 

μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των 

PCBs στη σωματιδιακή φάση (λόγω της μείωσης της πτητικότητας των PCBs από τη μείωση 

της θερμοκρασίας).  

Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή είναι μια διεργασία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος επειδή 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις διεργασίες ξηρής και υγρής εναπόθεσης, καθώς και τις 

διεργασίες μεταφοράς και καταστροφής των διαφόρων ημιπτητικών ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα (π.χ. η καταστροφή των ημιπτητικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα από ρίζες 

υδροξυλίου είναι αποτελεσματική όταν η ένωση υφίσταται στην αέρια φάση) (Scheringer, 

1997). 

 Γενικά, το ποσοστό των PCBs στα αιωρούμενα σωματίδια είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Σε 

μελέτη των  Manchester και Andren, (1989), η μέση τιμή του ποσοστού της συνολικής 

ποσότητας των PCBs στην σωματιδιακή φάση ήταν 8%, ενώ έχουν αναφερθεί και ακόμη 

μικρότερα ποσά της τάξης του 3% (Mandalakis and Stephanou, 2002). Με βάση τα 

αποτελέσματα όλων των προηγούμενων μελετών τα PCBs στην ατμόσφαιρα υφίστανται 

κυρίως στην αέρια φάση. Οι βασικότερες διεργασίες καταστροφής των PCBs στην αέρια 

φάση είναι η αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου, καθώς και η φωτόλυση (Atkinson et al., 

1979). Οι αντιδράσεις των PCBs με τα άλλα οξειδωτικά της ατμόσφαιρας όπως νιτρικές ρίζες 

και όζον, θεωρούνται μικρής σημασίας. Η αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου είναι η 

σημαντικότερη, κυρίως για τα λιγότερο χλωριωμένα μέλη (Anderson and Hites, 1996; 

Mandalakis et al., 2003). 

 Τα μέλη που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στη σωματιδιακή φάση (μέλη με 

επτά ή περισσότερα άτομα χλωρίου), οι κύριες διεργασίες απομάκρυνσής τους από την 

ατμόσφαιρα είναι η ξηρή και υγρή εναπόθεση. Η ατμοσφαιρική ροή των σωματιδιακών PCBs 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη ροή των αερίων (Mackay et al., 

1986), ενώ η συνεισφορά των αερίων PCBs στη συνολική υγρή εναπόθεση αναμένεται να 

είναι πολύ μικρή, λόγω της διαλυτότητας των PCBs στο νερό. 
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2.4 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

2.4.1 Αντιδράσεις με ρίζες υδροξυλίου και οξειδωτικές ενώσεις  

Σχεδόν πριν από δυο δεκαετίες, οι Atkinson και Aschmann, (1985) προσδιόρισαν σε 

θαλάμους προσομοίωσης τις σταθερές ταχύτητας για την αντίδραση του διφαινυλίου και των 

μονοχλωριωμένων διφαινυλίων με τις ρίζες  υδροξυλίου. Αν και τα PCBs συγκαταλέγονται 

στους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές οι σταθερές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για την 

αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου δεν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές (8.5 ως 2.9*10-12  

cm3/molecule . sec), και κυμαίνονταν στο ίδιο εύρος τιμών με εκείνες που έχουν βρεθεί για τα 

περισσότερα αλκάνια (Atkinson et al., 1982; Atkinson, 1990). Οι σταθερές ταχύτητας 

αντίδρασης των PCBs με υψηλότερο βαθμό χλωρίωσης μετρήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας 

του 90’ και βρέθηκαν να είναι χαμηλότερες από εκείνες του διφαινυλίου και των 

μονοχλωριωμένων διφαινυλίων (Kwok et al., 1995; Anderson and Hites, 1996).  

Σε προηγούμενη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας έναν 

πρωτοποριακό θάλαμο προσομοίωσης, βρέθηκε ότι οι ταχύτητες αντίδρασης των PCBs που 

περιελάμβαναν από 1 έως 5 άτομα χλωρίου, κυμαίνονταν από 5*10-12  cm3/molecule.sec έως 

και 4*10-13  cm3/molecule.sec (Anderson and Hites, 1996). Οι Anderson και Hites (1996) 

εφάρμοσαν τις σταθερές ταχύτητας σε ένα απλό μοντέλο και διαπίστωσαν ότι η αντίδραση με 

τις ρίζες υδροξυλίου θα αποτελεί τη σημαντικότερη διεργασία απομάκρυνσης των PCBs από 

την ατμόσφαιρα. Η διεργασία αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα λιγότερο χλωριωμένα 

μέλη τα οποία παρουσιάζουν και τις μεγαλύτερες ταχύτητες αντίδρασης. 

Η ταχύτητα αντίδρασης των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου δεν επηρεάζεται μόνο από 

το βαθμό χλωρίωσης, αλλά και από τις θέσεις των ατόμων χλωρίου πάνω στο διφαινυλικό 

μόριο. Για αυτό το λόγο τα ισομερή PCBs μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες μικρές διαφορές 

ως προς τις τιμές των σταθερών ταχύτητας. Σε γενικές γραμμές όμως η σταθερά ταχύτητας 

της αντίδρασης των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το 

βαθμό χλωρίωσης (περίπου 1.6 φορές για κάθε επιπλέον άτομο χλωρίου) (Anderson and 

Hites, 1996) και αυτή η τάση είναι σε συμφωνία με την υψηλή ηλεκτροαρνητικότητα των 

ατόμων χλωρίου. Όσο πιο πολλά ηλεκτρονιόφιλα άτομα χλωρίου υπάρχουν στο μόριο τόσο 

πιο πολύ μειώνεται η ταχύτητα αντίδρασης των PCBs με τις πολύ ηλεκτρονιόφιλες ρίζες 

υδροξυλίου (Atkinson and Aschmann, 1985). 

Οι αντιδράσεις του διφαινυλίου και των PCBs με άλλα οξειδωτικά μέσα της 

ατμόσφαιρας θεωρούνται ότι είναι μικρής σημασίας. Επανειλημμένα πειράματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε θαλάμους προσομοίωσης έχουν δείξει ότι η ταχύτητα αντίδρασης των 

PCBs με άλλες ρίζες (ΝΟ3) ή οξειδωτικές ενώσεις (Ο3, Ν2Ο5) είναι σχεδόν ασήμαντες σε 

σχέση με εκείνες των ριζών υδροξυλίου (Atkinson et al., 1984; Atkinson and Aschmann, 

1985; Atkinson et al., 1987a; Kwok et al., 1995). 
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Αν και η αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική 

διεργασία και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει την τύχη των PCBs στο περιβάλλον, αυτή δεν έχει 

μελετηθεί υπό πραγματικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μόλις πρόσφατα, περιβαλλοντικά 

μοντέλα (Sweetman and Jones, 2000; Axelman and Broman, 2001) και μετρήσεις πεδίου 

(Brunciak et al., 2001; Totten et al., 2002, Mandalakis et al., 2003) άρχισαν να λαμβάνουν 

υπόψη τους τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

2.4.2 Φωτόλυση των PCBs 

Ως φωτόλυση ή φωτοδιάσπαση ορίζεται η μεταβολή που υφίσταται η δομή μιας 

χημικής ένωσης υπό την επίδραση ακτινοβολούμενης ενέργειας. Στο περιβάλλον η φωτόλυση 

μπορεί να λάβει χώρα λόγω της ακτινοβολίας που δέχεται η γη από τον ήλιο. Η βιβλιογραφία 

σχετικά με τη μελέτη της φωτόλυσης των PCBs στην αέρια φάση είναι πολύ περιορισμένη 

και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διεργασία προχωράει αρκετά 

αργά στο περιβάλλον. Έχει αναφερθεί ότι τα PCBs απορροφούν πολύ λίγο, σε μήκη κύματος 

μεγαλύτερα από 300 nm (De Voogt and Brinkman, 1989). Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 

99.9% της ακτινοβολίας που δέχεται η γη από τον ήλιο οφείλεται σε ακτινοβολία με μήκος 

κύματος μεγαλύτερο από 300 nm (Seinfeld and Pandis, 1998), είναι κατανοητό ότι η 

φωτοδιάσπαση των PCBs στην ατμόσφαιρα της γης θα αποτελεί μια αρκετά αργή διεργασία. 

Πρόσφατα μελετήθηκε η φωτοδιάσπαση των PCBs που βρίσκονται διαλυμένα σε 

εξάνιο (Miao et al., 1999) ή προσροφημένα σε υδρόφοβες επιφάνειες (Oida et al., 1999). Από 

τις μελέτες αυτές πιστοποιήθηκε το γεγονός ότι η φωτοδραστικότητα των PCBs θα 

επηρεάζεται κυρίως από τις θέσεις που λαμβάνουν τα άτομα χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο 

(συμμετρική διευθέτηση, αριθμός όρθο-χλωρίων, κ.λ.π.) και λιγότερο από τον συνολικό 

αριθμό ατόμων χλωρίου στο μόριο του διφαινυλίου (Miao et al., 1999; Oida et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

2.5 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PCBs  

2.5.1 Γενικά 

Εξαιτίας της μικρής διαλυτότητας τους στο νερό και της ισχυρής ανθεκτικότητας 

τους στη χημική ή μεταβολική αποικοδόμηση, τα PCBs απομακρύνονται από τους 

οργανισμούς πολύ αργά, τείνοντας έτσι να συσσωρεύονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα στα 

διάφορα μέλη της τροφικής αλυσίδας (Vallack et al.,  1998). 

Η βιομεγέθυνση των PCBs, η οποία είναι αποτέλεσμα της βιοσυγκέντρωσης και 

βιοσυσσώρευσης, μπορεί να οδηγήσει σε συγκεντρώσεις στην κορυφή της τροφικής 

αλυσίδας πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από ότι στο περιβάλλον. Αυτό ισχύει κυρίως 

για τις τροφικές αλυσίδες των υδάτινων οικοσυστημάτων, οι οποίες είναι συνήθως πιο 

πολύπλοκες και πιο μακροσκελής από τις χερσαίες. 

Ο παράγοντας βιοσυγκέντρωσης διαφέρει από μέλος σε μέλος και εξαρτάται από το 

βαθμό χλωρίωσης και τις θέσεις των ατόμων χλωρίου στο μόριο. Γενικά τα πιο ανθεκτικά 

PCBs (περισσότερο χλωριωμένα) τείνουν να βιοσυγκεντρώνονται πιο ισχυρά στα διάφορα 

στάδια της τροφικής αλυσίδας. Κυρίως τα μέλη με πέντε έως επτά άτομα χλωρίου είναι 

εκείνα που συσσωρεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι τα περισσότερο χλωριωμένα είναι 

πολύ μεγάλα μόρια και δεν μπορούν να διαπεράσουν τις βιολογικές μεμβράνες, ενώ τα 

μικρότερα μεταβολίζονται γρήγορα (Walker C.H., 2001). 

 

2.5.2 Γενικά Συμπτώματα και Καρκινογένεση 

Οι περισσότερες γνώσεις που έχουμε σχετικά με την τοξικότητα των PCBs 

προέρχονται από μελέτες σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις είτε σε χώρους εργασίας, είτε από κάποιο ατύχημα. Έτσι η έκθεση σε υψηλές 

συγκεντρώσεις PCBs μετά το ατύχημα στο Yushο της Ιαπωνίας (1968), σύμφωνα με 

διάφορες μελέτες είχε ως αποτέλεσμα δερματικές παθήσεις (χλωρακμή), παθήσεις της 

όρασης, ποικίλα νευρολογικά προβλήματα όπως πονοκέφαλοι, μουδιάσματα και 

καταπόνηση, αναπνευστικά προβλήματα όπως χρόνια βρογχίτιδα, επίσης καταστροφή του 

ύπατος, υπεργλυκεριδαιμία, ενδοκρινολογικά προβλήματα καθώς και προβλήματα στη 

αναπαραγωγικότητα, όπως γεννήσεις ελλειποβαρών βρεφών (Safe, 1984). 

 Επίσης ένα σημαντικό τοξικολογικό χαρακτηριστικό των PCBs είναι η δράση τους 

ως Αποδιοργανωτές του Ενδοκρινικού Συστήματος ΑΕΣ (endocrine disruptors). Οι ενώσεις 

που χαρακτηρίζονται ως ΑΕΣ έχουν δομές που μοιάζουν με διάφορες ορμόνες και έτσι 

ξεγελούν τον υποδοχέα τους, παίρνουν τη θέση της αντίστοιχης ορμόνης και 

αποδιοργανώνουν την ορμονική λειτουργία των οργανισμών. 
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 H Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας Καρκίνου (International Agency for Research of 

Cancer, IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency, EPA), κατατάσσει τα PCBs ως πιθανά 

καρκινογόνα (Probable Human Carcinogen – κατηγορία Β2). Η κατηγοριοποίηση αυτή 

βασίζεται σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε ζώα. Μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητη αναφορά που να καταδεικνύει ότι τα PCBs είναι 

καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΟΗΕ έχουν 

κατατάξει τα PCBs μεταξύ των πλέον επικίνδυνων ενώσεων που έχει συνθέσει και 

χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. 

 

2.5.3 Μέλη με δομές αντίστοιχες των διοξινών (Dioxin – like) 

Η τοξική δράση των PCBs συσχετίζεται άμεσα με τη δομή τους. Τα μέλη με τη 

μεγαλύτερη τοξικότητα είναι αυτά που δεν περιέχουν χλώρια σε όρθο-θέσεις ή περιέχουν ένα 

μόνο όρθο-χλώριο. Τα μέλη με τέτοια δομή, λόγω της απουσίας στερεοχημικών 

παρεμποδίσεων, μπορούν να καταλαμβάνουν μια επίπεδη διαμόρφωση, όπου οι δυο 

γειτονικοί βενζολικοί δακτύλιοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Με αυτή τη διαμόρφωση τα 

PCBs προσομοιάζουν αρκετά καλά το μόριο της 2,3,7,8-τετραχλωρο-διβενζο-π-διοξίνης, η 

οποία θεωρείται μια από τις πιο τοξικές οργανικές ενώσεις. Για αυτό το λόγο, αρκετά από τα 

συμπτώματα που προκαλεί η τοξική δράση των επίπεδων PCBs ( “dioxin-like” PCBs) είναι 

παρόμοια με εκείνα της 2,3,7,8-τετραχλωρο-διβενζο-π-διοξίνης (Parkinson et al., 1982).  

Η δημιουργία καρκινογένεσης λόγω των “dioxin-like” PCBs, έχει αποδειχθεί 

επανειλημμένα με μελέτες πάνω σε ζώα, αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι έχουν 

την ίδια επίδραση και στον άνθρωπο. Τα “dioxin-like” PCBs συνδέονται αρχικά με έναν 

υποδοχέα AhR (υποδοχέας αρωματικών υδρογονανθράκων, ο οποίος είναι μια κυτοσολική 

πρωτεΐνη που βρίσκεται στους υπατικούς και έξω-ηπατικούς ιστούς διαφόρων ζώων), όταν τα 

μόρια των PCBs εισέλθουν στο κυτταρόπλασμα. Ο AhR έχει μεγάλη χωρητικότητα και 

μεγάλη συγγένεια με όλες τις επίπεδες αρωματικές ενώσεις, γεγονός που εξηγεί τις 

ομοιότητες στην τοξική δράση των διοξινών και των PCBs. Στη συνέχεια ο AhR με την 

προσδεδεμένη ένωση μεταφέρεται στον πυρήνα των κυττάρων με τη βοήθεια μιας πρωτεΐνης 

μεταφοράς. Η πρωτεΐνη μεταφοράς, η οποία είναι γνωστή ως Arnt (Αh receptor nuclear 

translocator), βρίσκεται συνεχώς μέσα στον πυρήνα και δεν μπορεί να προσδεθεί από μόνη 

της πάνω στο DNA. Μόλις η Arnt συνδεθεί με τον υποδοχέα AhR ο οποίος φέρει μαζί του 

κάποιο μέλος των PCBs σχηματίζουν ένα ετεροδιμερές, προσκολλάται στο DNA 

προκαλώντας προβλήματα στη μεταγραφή των γονιδίων.  

Η τοξικότητα των PCBs, καθώς και άλλων χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων, 

περιγράφεται συνήθως με τη βοήθεια των συντελεστών ισοδύναμης τοξικότητας (Toxicity 
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Equivalency Factor or TEF). Ο παράγοντας TEF δείχνει πόσο τοξική είναι μια ένωση σε 

σχέση με την 2,3,7,8-τετραχλωρο-διβενζο-π-διοξίνη (2,3,7,8-TCDD), η οποία όπως 

αναφέρθηκε και πρωτύτερα θεωρείται μια από τις πιο τοξικές ενώσεις. Η τιμή του παράγοντα 

TEF  μιας ένωσης μπορεί να προσδιοριστεί με την πραγματοποίηση κατάλληλων in vitro και 

in vivo πειραμάτων (Ahlborg et al.,1994).  

 

                   Μέλος PCBs  

Τύπος PCBs IUPAC No.        Δομή 

 

        TEF 

77 3,3’,4,4’-TCB 0.0005 

126 3,3’,4,4’,5-PeCB 0.1     Χωρίς-όρθο Cl 

169 3,3’,4,4’,5,5’-HxCB 0.01 

105 2,3,3’,4,4’-PeCB 0.0001 

114 2,3,4,4’,5-PeCB 0.0005 

118 2,3’,4,4’,5-PeCB 0.0001 

123 2’,3,4,4’,5-PeCB 0.0001 

156 2,3,3’,4,4’,5-HxCB 0.0005 

157 2,3,3’,4,4’,5’-HxCB 0.0005 

167 2,3’,4,4’,5,5’-HxCB 0.00001 

      Ένα-όρθο Cl 

189 2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB 0.0001 

170 2,2’,3,3’,4,4’,5-HpCB 0.0001 
     Δύο-όρθο Cl 

180 2,2’,3,4,4’,5,5’-HpCB 0.00001 

 

Πίνακας 2.3 Συντελεστές ισοδύναμης τοξικότητας για ορισμένα μέλη των PCBs (Ahlborg et 

al., 1994) 
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3 ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΚΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Oι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλικοί αιθέρες ή αλλιώς πολυβρωμιωμένοι 

διφαινυλαιθέρες (Polybrorinated Diphenyl Ethers ή PBDEs), ανήκουν στην κατηγορία των 

οργανοαλογονωμένων επιβραδυντών ανάφλεξης και κατέχουν το δεύτερο μεγαλύτερο όγκο 

παραγωγής μετά από την τετραβρωμοδιφαινόλη Α (Tetrabromobisphenol A ή TBBPA). Είναι 

μια κατηγορία χημικών ενώσεων οι οποίες σχηματίζονται με την προσθήκη ατόμων βρωμίου 

σε ένα διφαινυλικό αιθέρα, ο οποίος αποτελείται από δυο βενζολικούς δακτυλίους που 

ενώνονται μεταξύ τους με ένα άτομο οξυγόνου μέσω απλών δεσμών. Η φύση των 

αρωματικών δακτυλίων είναι τέτοια που επιτρέπει την προσθήκη ενός μόνο ατόμου βρωμίου 

πάνω σε καθένα άτομο άνθρακα  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 10 πιθανές θέσεις πάνω στο 

διφαινυλαιθέρα στις οποίες μπορεί να γίνει η υποκατάσταση με βρώμιο (αφού κάθε φορά που 

προστίθεται ένα βρώμιο στον άνθρακα, ένα άτομο υδρογόνου φεύγει). 

 

 
 

Συγκεκριμένα, τα PBDEs με ένα μόνο άτομο βρωμίου ονομάζονται Μονο-

βρωμιωμένα, με δυο άτομα χλωρίου ονομάζονται Δι-βρωμιωμένα και αυτά με τρία έως δέκα 

άτομα βρωμίου ονομάζονται αντίστοιχα : Τρι-, Τετρα-, Πεντα-, Εξα-, Επτα-, Οκτα-, Εννια- 

και Δεκαβρωμιωμένα. 

 

3.1.1 Ονοματολογία 

Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των PCBs, τα PBDEs αποτελούνται 

από 209 διαφορετικά μέλη. Ο τρόπος ονοματολογίας των πολυάριθμων, διαφορετικών μελών 

PBDEs από την IUPAC είναι παρόμοιος με το σύστημα που αναπτύχθηκε για την 

ονοματολογία των PCBs (Darnerud P.O, 2001). Ωστόσο, επειδή οι ονομασίες αυτές ήταν 

αρκετά μακροσκελείς, οι Ballschmitter and Zell, το 1980, ταξινόμησαν τα 209 μέλη ανάλογα 

με το βαθμό βρωμίωσης τους σε δέκα κατηγορίες ομολόγων. Όπως και τα PCBs, τα 209 μέλη 
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των PBDEs είναι ταξινομημένα σε μια αύξουσα αριθμητική κλίμακα από το 1 έως το 209. Ο 

αριθμός κάθε μέλους καλείται αριθμός Ballschmitter, ή αριθμός ‘BZ’. 

 

       Oμάδα Ομολόγων 
Βασικό Μοριακό 

Βάρος 

Αριθμός 

ατόμων 

Βρωμίου 

Αριθμός 

Ισομέρών 

Μονο-βρωμιωμένα 248 1 3 

Δι-βρωμιωμένα 325.9 2 12 

Τρι-βρωμιωμένα 403.8 3 24 

Τετρα-βρωμιωμένα 481.7 4 42 

Πεντα-βρωμιωμένα 559.6 5 46 

Εξα-βρωμιωμένα 637.5 6 42 

Επτα-βρωμιωμένα 715.5 7 24 

Οκτα-βρωμιωμένα 793.4 8 12 

Εννια-βρωμιωμένα 871.3 9 3 

Δεκα-βρωμιωμένο 949.2 10 1 

 

Πίνακας.3.1 Οι ομάδες ομολόγων των PBDEs με τα μοριακά βάρη, τον αριθμό ατόμων 

βρωμίου και τον αριθμό των ισομερών κάθε ομάδας. 

 

3.1.2 Παραγωγή PBDEs 

Τα PBDEs δεν μπορούν να παραχθούν στο περιβάλλον μέσω φυσικών διεργασιών. 

Αποτελούν προϊόντα της χημικής βιομηχανίας και προέρχονται από την βρωμίωση του 

διφαινυλαιθέρα σε ιδιαίτερες συνθήκες (παρουσία καταλύτη, π.χ. AlCl3). Η συγκεκριμένη 

αντίδραση δεν οδηγεί στη σύνθεση ορισμένων μελών των PBDEs σε καθαρή μορφή, αλλά 

στην παραγωγή μιγμάτων. Στις ημέρες μας τα 3 κύρια μίγματα των PBDEs που παράγονται 

από τη χημική βιομηχανία και τα οποία είναι εμπορικά διαθέσιμα είναι τα εξής: 

 το πεντα-BDE μίγμα 

 το οκτα-BDE μίγμα 

 το δεκα- BDE μίγμα 

Στον Πίνακα 3.2, παρουσιάζονται τα τρία βασικά τεχνικά μίγματα των PBDEs με τα 

μέλη που περιλαμβάνει το κάθε μίγμα καθώς και το ποσοστό επί τις εκατό (%) κάθε μέλους 

στη συνολική σύσταση του μίγματος.  
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Τεχνικό Μίγμα Ομόλογες Ομάδες Ποσοστό (%) 

Τετρα-βρωμιωμένα μέλη 24-38 

Πεντα-βρωμιωμένα μέλη 50-60 Πέντα-BDE 

Εξα-βρωμιωμένα μέλη 4-8 

Εξα-βρωμιωμένα μέλη 10-12 

Επτα-βρωμιωμένα μέλη 44 

Όκτα-βρωμιωμένα μέλη 31-35 

Εννια-βρωμιωμένα μέλη 10-11 

Όκτα-BDE 

Δέκα-βρωμιωμένο μέλος <1 

Εννια-βρωμιωμένα μέλη <3 
Δέκα-BDE 

Δέκα-βρωμιωμένο μέλος 97-98 

 

Πίνακας 3.2 Η γενική σύνθεση των τεχνικών μιγμάτων των PBDEs με το ποσοστό επί τις 

εκατό  περιεκτικότητας των μελών σε κάθε μίγμα (Bjorklund et al., 2003; Boer et al., 2001). 

 

Tα PBDEs αποτελούν την πιο σημαντική ομάδα των επιβραδυντικών φλόγας και 

άρχισαν να διατίθενται στην αγορά με τη μορφή συνθετικών μιγμάτων από τις αρχές της 

δεκαετίας του 70΄ μετά την απαγόρευση των PCBs (de Wit, 2002). Λόγω της ευρείας χρήσης 

τους η παραγωγή τους αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε διάστημα μερικών χρόνων. Ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων δυο δεκαετιών έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων για 

τη χρήση των PBDEs, λόγω της συσσώρευσης τους σε συστήματα και οργανισμούς 

(συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου), όπως επίσης και της ύπαρξης τους στο 

περιβάλλον (de Wit, 2002; Law et al., 2003; Wania and Dugani, 2003).  

Έχει αναφερθεί ότι το δεκα- παράγωγο απορροφάται ελάχιστα, αποικοδομείται 

ταχέως και δεν βιοσυσσωρεύεται αποτελώντας έτσι ένα από τα λιγότερο τοξικά παράγωγα 

των PBDEs. Ωστόσο, αυτό είναι σχετικό αφού το δεκα- παράγωγο κατά την αποικοδόμηση 

του δίνει τα χαμηλότερου μοριακού βάρους παράγωγα (τρι- έως εξα-) τα οποία είναι πολύ 

τοξικά, απορροφώνται εύκολα και αποικοδομούνται πολύ αργά.  (Wurl et al.,2006).  

 

3.1.3 Χρήσεις των PBDEs 

Λόγω της ικανότητας των ατόμων βρωμίου να καταστρέφουν τα ιόντα Η+ και τις 

ρίζες υδροξυλίου που παράγονται κατά τα πρώτα στάδια της φωτιάς αποτρέποντας με αυτόν 

τον τρόπο την εξάπλωσή της, τα PBDEs χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρμογές και 
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προϊόντα. Χρησιμοποιούνται σε πλαστικά πολυμερή, σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε καλώδια, 

σε μονωτικά υλικά, σε βαφές, σε υφάσματα, σε ξύλινα προϊόντα και υλικά γεμίσματος (Chen 

et al., 2006; De Wit, 2002; Strandberg et al, 2001) και γενικά σε υλικά με υψηλή 

ευφλεξιμότητα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των PBDEs 

χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή ηλεκτρονικού και οικιακού εξοπλισμού.  
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3.2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα PBDEs είναι μη πολικές οργανικές ενώσεις και έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, 

βιοσυσσωρευτικές και τοξικολογικές ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές 

(POPs) (De Wit, 2002; Law et al., 2003). Χαρακτηρίζονται από μεγάλη τοξικότητα, υψηλή 

λιποφιλία και σταθερότητα. Η λιποφιλία τους αυξάνεται, αυξανομένου του βαθμού 

βρωμίωσης. Επίσης, τα μέλη με χαμηλό βαθμό βρωμίωσης είναι πιο πτητικά από αυτά με 

μεγαλύτερο βαθμό βρωμίωσης. Αν και οι φυσικοχημικές ιδιότητες μεταβάλλονται αρκετά 

από μέλος σε μέλος τα PBDEs έχουν γενικά μικρή διαλυτότητα στο νερό και χαμηλή τάση 

ατμών, οι οποίες μειώνονται καθώς αυξάνει ο βαθμός βρωμίωσης (Wong et al., 2001). Είναι 

διαλυτά στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, ενώ είναι πολύ σταθερές ενώσεις και δεν 

αποικοδομούνται εύκολα (de Wit, 2002).  

Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των PBDEs είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

κατανόηση της συμπεριφοράς τους στο περιβάλλον και είναι παρόμοιες με αυτές των PCBs.  

 

  Μείωση Αύξηση 

Αύξηση πτητικότητας 

Αύξηση διαλυτότητας 

Μείωση λιποφιλίας 

Μείωση ανθεκτικότητας 

 

 

← Βαθμός Βρωμίωσης → 

Μείωση πτητικότητας 

Μείωση διαλυτότητας 

Αύξηση λιποφιλίας 

Αύξηση ανθεκτικότητας 

 

Σχήμα 3.1 Η μεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των PBDEs σε σχέση με το βαθμό 

βρωμίωσης. 

 

3.2.1 Τάση Ατμών 

Τα PBDEs συγκαταλέγονται στις ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (SVOCs) και 

παρουσιάζουν μεγάλο εύρος πτητικοτήτων. Η τάση ατμών και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

θεωρούνται ως οι καθοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη διεργασία κατανομής 

των PBDEs και γενικά των SVOCs μεταξύ αέριας – σωματιδιακής φάσης. 

Σε γενικές γραμμές, τα διάφορα μέλη των PBDEs έχουν χαμηλή τάση ατμών η οποία 

παρουσιάζει σημαντική μείωση καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων βρωμίου στο 

διφαινυλαιθέρα. Ωστόσο, εκτός από το βαθμό βρωμίωσης, η τάση ατμών των PBDEs 

επηρεάζεται αρκετά και από τις θέσεις που λαμβάνουν τα άτομα βρωμίου πάνω στο 

διφαινυλικό αιθέρα και ιδιαίτερα από τον αριθμό των ατόμων βρωμίου σε όρθο-θέσεις. Από 

την μελέτη των Wong et al, (2001), βρέθηκε ότι η παρουσία ατόμων βρωμίου σε όρθο-θέσεις 

προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση στην τάση ατμών των PBDEs. Συνεπώς, σε καθεμία από τις 

ομόλογες ομάδες, τα μέλη των PBDEs που έχουν άτομα βρωμίου σε όρθο- θέσεις, 
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παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση ατμών σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομόλογης ομάδας. 

Οι τιμές της τάσης ατμών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία αντιστοιχούν συνήθως στα 

τεχνικά μίγματα των PBDEs. Συνεπώς, για το πεντα-BDE μίγμα η τάση ατμών είναι ίση με 

4.69 x 10-5 Pa (Stenzel and Nixon, 1997), για το οκτα-BDE μίγμα η τάση ατμών κυμαίνεται 

μεταξύ 1.58 x 10-6 και 4.68 x 10-7 Pa (Tittlemier et al., 2002), ενώ για το δεκα-BDE μίγμα η 

τιμή της τάσης ατμών είναι ίση με 2.95 x 10-9 Pa (Wania and Dugani, 2003) στους 25 oC. 

Επιπλέον, οι Wong et al., (2001), έχουν υπολογίσει τις τιμές της τάσης ατμών για ορισμένα 

μέλη των PBDEs και βρήκαν ότι κυμαίνονται από 0.1 έως 10-6 Pa, για τα μονο- έως επτα-

βρωμιωμένα μέλη των PBDEs, αντίστοιχα 

 

3.2.2 Λιποφιλία 

Μια παράμετρος κλειδί για την εκτίμηση της πιθανής συμπεριφοράς των PBDEs στο 

περιβάλλον αποτελεί ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού Kow. Ο συντελεστής αυτός 

περιγράφει την κατανομή ισορροπίας των οργανικών ενώσεων στο σύστημα οκτανόλης-

νερού (Hansen et al., 1999).  

Γενικά, η λιποφιλία (τιμή Kow) των PBDEs αυξάνει με την αύξηση των ατόμων 

βρωμίου πάνω στο διαφαινυλαιθέρα. Συνεπώς τα μέλη με μεγάλο βαθμό βρωμίωσης 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές Κow. Από τις δέκα ομόλογες ομάδες των PBDEs, οι τιμές log Kow 

για τα  τετραβρωμιωμένα μέλη κυμαίνονται από 5-9 έως 6.2, για τα πενταβρωμιωμένα μέλη 

οι τιμές κυμαίνονται από 8.4 έως 8.9 ενώ για το δεκαβρωμιωμένο μέλος η τιμή logKow φθάνει 

μέχρι το 10 (Watanabe and Tatsukawa, 1990).  Οι τιμές αυτές δείχνουν την μεγάλη τάση των 

PBDEs να συσσωρεύονται στο λίπος των ζωντανών οργανισμών και γενικά σε οποιοδήποτε 

περιβαλλοντικό μέσο που είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό. 

 

3.2.3 Ανθεκτικότητα 

Τα PBDEs χαρακτηρίζονται από μεγάλη λιποφιλία και χαμηλή διαλυτότητα στο 

νερό. Οι ιδιότητες αυτές αποδίδουν στα PBDEs υψηλή ανθεκτικότητα, ικανότητα 

βιοσυσσώρευσης και μακροσκελή μεταφορά στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον 

γενικότερα. Απορροφώνται στα σωματίδια του αέρα, στο έδαφος και στα ιζήματα ενώ έχουν 

την τάση να συσσωρεύονται στους λιπώδης ιστούς. Η αποικοδόμηση τους είναι μια 

διαδικασία εξαιρετικά αργή ενώ ο χρόνος ημιζωής τους στο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 

υψηλός. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι το BDE-209 (δεκαβρωμιωμένο μέλος των PBDEs) 

διασπάται σε θερμοκρασίες πάνω από 300 οC και όταν εκτεθεί σε UV ακτινοβολία και 

διαλυθεί σε οργανικούς διαλύτες υφίσταται αποβρωμίωση και σχηματίζει παράγωγα BDE με 

μικρότερο αριθμό ατόμων βρωμίου (de Wit, 2002).  
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3.2.4 Σταθερά Henry 

Η σταθερά Henry παίζει θεμελιώδη ρόλο στην περιγραφή των διαφόρων 

περιβαλλοντικών διεργασιών που περιλαμβάνουν μεταφορά ενώσεων μεταξύ της αέριας και 

υδατικής φάσης. Η διάλυση των PBDEs στις σταγόνες τις βροχής και η εναπόθεσή τους  στην 

επιφάνεια της γης καθώς επίσης και η απορρόφηση ή εξάτμιση τους από τις υδάτινες μάζες 

(ποτάμια, λίμνες και θάλασσες) είναι οι κύριες διεργασίες μεταφοράς. 

Σε γενικές γραμμές η σταθερά Henry των PBDEs μειώνεται σημαντικά καθώς 

μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων βρωμίου πάνω στο διφαινυλαιθέρα. Οι τιμές των  

σταθερών Henry που αναφέρονται στη βιβλιογραφία κυμαίνονται μεταξύ 2 x 10-4 

(διβρωμιωμένα) και 7.3 x 10-8  atm m3/ mol (επταβρωμιωμένα) (Tittlemier et al., 2002).  
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3.3 PBDEs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

3.3.1 Πηγές εκπομπής των PBDEs 

Πολλές από τις εφαρμογές των PBDEs έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση 

εκπομπή τους στο περιβάλλον. Οι σημαντικότερες πηγές των PBDEs στο περιβάλλον είναι οι 

εκροές από τα εργοστάσια παραγωγής τους καθώς και από βιομηχανίες που χρησιμοποιούν 

PBDEs στις διαδικασίες παραγωγής και στα προϊόντα τους (Lassen et al., 1999; Strandberg et 

al., 2001). Επίσης, τα PBDEs αποτελούν την πιο σημαντική ομάδα των επιβραδυντικών 

φλόγας και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία υλικών όπως σε 

ηλεκτρονικά συστήματα, σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεοράσεις και υπολογιστές τα 

οποία αποτελούν πηγές εκπομπής. Άλλες πηγές εκπομπής των PBDEs στο περιβάλλον είναι 

οι καύσεις οικιακών, νοσοκομειακών και άλλων αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

πλαστικών και οι εκπομπές από ατυχήματα, όπως από φωτιές σε συσκευές που περιείχαν 

PBDEs (Watanabe and Sakai, 2003).  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων που περιέχουν PBDEs θάβεται στους 

χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και σε άλλους χώρους διάθεσης απορριμμάτων 

καθιστώντας τους σημαντικές πηγές εκπομπής PBDEs στο περιβάλλον. 

 

3.3.2 Μεταφορά μέσω της ατμόσφαιρας  

Είναι πλέον γνωστό ότι η ατμόσφαιρα αποτελεί το σημαντικότερο μονοπάτι 

μεταφοράς των ημιπτητικών οργανικών ρυπαντών (SOCs) στην ατμόσφαιρα (Bidleman, 

1988). Σημαντικές ποσότητες ρυπαντών εισέρχονται στην ατμόσφαιρα από διάφορες πηγές 

μέσο της διαδικασίας της εξάτμισης. Λόγω της κίνησής τους οι αέριες μάζες μεταφέρουν 

PBDEs από τα αστικά, βιομηχανικά κέντρα στις απομακρυσμένες περιοχές. Οι Iwata et al., 

(1993) υποστήριξαν ότι οι ενώσεις που παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή Henry 

μεταφέρονται αρκετά πιο εύκολα μέσω της ατμόσφαιρας, ενώ οι ενώσεις που παρουσιάζουν 

χαμηλό συντελεστή Henry διαλύονται πιο εύκολα στις υδάτινες μάζες με αποτέλεσμα οι 

διεργασίες μεταφοράς να είναι περιορισμένες. 

Σε διάφορες μελέτες έχει υποστηριχτεί ότι η ανίχνευση των PBDEs στην ατμόσφαιρα 

απομακρυσμένων περιοχών στη Σουηδία και στη Βαλτική θάλασσα καθώς επίσης και στον 

Ινδικό ωκεανό  (Bergander et al., 1995; de Wit, 2000; Wurl et al., 2006), οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη μεταφορά των ενώσεων αυτών μέσω της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, η 

ανίχνευση των PBDEs σε υψηλά επίπεδα στην Αρκτική και σε λίγο χαμηλότερα στην 

Ανταρκτική επιβεβαιώνουν την ικανότητα των PBDEs να μεταφέρονται σε μεγάλες 

αποστάσεις (Kallenborn et al., 1998; de Wit et al., 2006). Ωστόσο, η συγκέντρωση των 

PBDEs στην ατμόσφαιρα μιας περιοχής δεν οφείλεται πάντα σε μεταφορά από μακρινές 
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πηγές, αλλά και στην πιθανή εξάτμιση από κοντινές πηγές. Η υπερίσχυση της μιας ή της 

άλλης διεργασίας θα εξαρτάται τόσο από τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν όσο 

και από τα επίπεδα ρύπανσης στην εν λόγω περιοχή. Η συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας 

και της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των SOCs περιγράφεται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 

2.3.2.  

 

3.3.3 Αέρια/ Σωματιδιακή κατανομή στην Ατμόσφαιρα 

Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή είναι μια διεργασία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος επειδή 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εναπόθεση, τη μεταφορά, τη διάσπαση και γενικά την τύχη 

των PBDEs στο περιβάλλον. Τα PBDEs στην ατμόσφαιρα βρίσκονται εν μέρη στην αέρια 

φάση της ατμόσφαιρας και εν μέρη στη σωματιδιακή φάση. Τα μέλη με μικρό βαθμό 

βρωμίωσης ανιχνεύονται κυρίως στην αέρια φάση, σε δεδομένη θερμοκρασία, ενώ τα μέλη 

με υψηλό βαθμό βρωμίωσης ανιχνεύονται κυρίως στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας 

(ter Schure and Larsson, 2002). Tα PBDEs με τάση ατμών μεταξύ 10-4 και 10-8 mm Hg, 

βρίσκονται τόσο στην αέρια όσο και στην σωματιδιακή φάση, ενώ τα μέλη με τιμές 

μεγαλύτερες των 10-8 mm Hg βρίσκονται κυρίως στη σωματιδιακή φάση (Bidleman, 1988; 

Eisenreich et al., 1981). Oι Chen et al (2006), αναφέρουν σε μια μελέτη τους ότι το μέλος 

BDE-28 βρίσκεται στην αέρια φάση κατά 96-98%, ενώ το μέλος BDE-209 βρίσκεται κυρίως 

στην σωματιδιακή φάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από την τάση ατμών, η 

αερια/σωματιδιακή κατανομή των PBDEs επηρεάζεται και από την θερμοκρασία που 

επικρατεί στην ατμόσφαιρα κάθε περιοχής.  

Τα επίπεδα των PBDEs στην ατμόσφαιρα έχουν μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Chen et al., 2006; Wurl et al., 2006; Gouin et al., 2005; Hoh and 

Hites; 2005; Farrar et al., 2004; Lee et al., 2004;Shoeib et al., 2004; Ter Schure et al., 2004; 

Watanabe and Sakai., 2003; Ter Schure and Larsson, 2002; Strandberg et al., 2001). Ωστόσο 

οι μελέτες που αφορούν την κατανομή των PBDEs στην αέρια/σωματιδιακή φάση είναι 

ελάχιστες (Chen et al., 2006; Shoeib et al., 2004; Ter Schure et al., 2004; Gouin et al., 2002; 

Strandberg et al., 2001).  
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3.4 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

3.4.1 Αντιδράσεις με ρίζες υδροξυλίου και άλλες οξειδωτικές ενώσεις  

Οι ρίζες υδροξυλίου αντιδρούν με τις περισσότερες ενώσεις στην αέρια φάση και 

ουσιαστικά καθορίζουν το γίγνεσθαί τους στην ατμόσφαιρα. Τα PBDEs και πιο 

συγκεκριμένα τα άτομα βρωμίου αντιδρούν με τις ελεύθερες ρίζες λόγω της μεγάλης 

ηλεκτροαρνητικότητας τους. Στην πρόσφατη μελέτη των Ueno et al., (2008), τα προϊόντα 

σχηματισμού κατά την αντίδραση των PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου, τα OH-PBDEs, 

ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά ύδατα καθώς και στο νερό της βροχής και στο χιόνι. Οι Ueno 

et al., (2008), στη μελέτη τους υποστήριξαν ότι ο πιο πιθανός τρόπος παραγωγής των 

ενώσεων αυτών είναι μέσω της αντίδρασης των PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου στην 

ατμόσφαιρα. Ωστόσο, επισήμαναν ότι περαιτέρω μελέτη όσο αφορά την προέλευση των 

ενώσεων αυτών στο περιβάλλον είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Τα PBDEs αντιδρούν εκτός από τις ρίζες υδροξυλίου και με άλλες 

οξειδωτικές ενώσεις οι οποίες βρίσκονται στην ατμόσφαιρα όπως οι νιτρικές ρίζες (NO3) και 

το όζον (O3) (Calvert et al., 2002). Γενικά, η ταχύτητα αντίδρασης των PBDEs με τις ρίζες 

υδροξυλίου μειώνεται με αύξηση του βαθμού βρωμίωσης (Raff and Hites, 2006).  

 

3.4.2 Φωτόλυση των PBDEs 

Μια σημαντική διεργασία η οποία επηρεάζει την παραμονή των PBDEs στο 

περιβάλλον είναι η φωτολυτική αποβρωμίωση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της 

ηλιακής ακτινοβολίας.  

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το BDE-209 διασπάται φωτολυτικά στο περιβάλλον 

όταν εκτεθεί σε UV ακτινοβολία και στο ορατό φως και μετατρέπεται σε μέλη μικρότερου 

μοριακού βάρους. Οι Norris et al. (1973) ανακάλυψαν ότι το BDE-209 και τα οκτα –BDEs  

κατά την φωτολυτική διάσπασή τους μετατρέπονται σε εξα-BDEs. Οι Söderström et al, 

(2004) αναφέρουν ότι όταν το BDE-209 διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες όπως εξάνιο και 

τολουόλιο, ή όταν είναι σε επαφή με silica gel, χώμα, άμμο και ιζήματα υφίσταται 

φωτολυτική αποβρωμίωση και σχηματίζει παράγωγα με μικρότερο αριθμό ατόμων βρώμιου, 

αλλά μπορεί και να σχηματίσει πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια.  

Επιπλέον η ανίχνευση του BDE-17 στο περιβάλλον, ένα μέλος το οποίο δεν 

παράγεται εμπορικά, πιστεύεται ότι προέρχεται από την φωτολυτική αποβρωμίωση του BDE-

209 ή ακόμα και από την αντίδραση του με τις ρίζες υδροξυλίου (ter Schure et al., 2004).   

Τέλος, οι υψηλές συγκεντρώσεις των μελών BDE-47 και BDE-99 που παρατηρούνται στην 

ατμόσφαιρα είναι πιθανό να οφείλονται επίσης στην φωτολυτική αποβρωμίωση του BDE-

209 (Watanabe and Sakai, 2006). 
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3.5 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PBDEs 

3.5.1 Γενικά   

Οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες, αποτελούν μια σημαντική κατηγορία 

αλογονούχων οργανικών επιβραδυντικών φλόγας. Εξαιτίας της παρουσίας τους σε αβιοτικά 

και βιοτικά περιβάλλοντα και της δομικής τους ομοιότητας με τα PCBs, έχουν προσελκύσει 

το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων σχετικά με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στην 

υγεία του ανθρώπου.  

Τα PBDEs μοιράζονται πολλές ιδιότητες με τα PCBs όπως η λιποφιλία και η 

ανθεκτικότητα που τα καθιστά βιοσυσσωρεύσιμα και με μεγάλης διάρκειας ζωή. Μερικά 

μέλη των PBDEs είναι πιθανόν να προκαλέσουν καρκίνο του θυρεοειδούς ή ακόμα 

τοξικότητα στο νευρικό σύστημα. Από τα μέλη των PBDEs το πεντα-BDE είναι το 

περισσότερο βιοδιαθέσιμο, λιπόφιλο και βιοσυσσωρεύσιμο. Γενικά, η βιοσυσσωρευτική 

ιδιότητα των PBDEs μειώνεται καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων βρωμίου στο 

διφαινυλαιθέρα. Τα επίπεδα των PBDEs στους ζώντες οργανισμούς είναι χαμηλότερα από τα 

επίπεδα των PCBs (CEPA). 

 

3.5.2 Γενικά Συμπτώματα και Καρκινογένεση   

Η λήψη των PBDEs από τον άνθρωπο έχει αποδειχθεί ότι γίνεται κυρίως μέσω της 

τροφής, όπως είναι τα ψάρια, τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε μικρότερο 

ποσοστό από το περιβάλλον. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τα μικρότερου μοριακού 

βάρους βρωμιωμένα παράγωγα είναι καρκινογόνα και μπορούν να προκαλέσουν 

νευρολογικές διαταραχές.  

Όπως και στην περίπτωση των PCBs, οι επιδράσεις των PBDEs στον άνθρωπο έχουν 

προσδιοριστεί από διάφορες μελέτες που έγιναν πάνω σε άτομα τα οποία εκτέθηκαν σε 

υψηλές συγκεντρώσεις, μέσω της διατροφής τους και μέσω του περιβάλλοντος στο οποίο 

βρίσκονταν. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει για την τοξικολογική δράση των PBDEs, 

κυρίως τα τετρα-BDEs και τα έξα-BDEs είναι τα μέλη που ευθύνονται για καρκινογενέσεις 

και ενδοκρινολογικές και νευρολογικές διαταραχές (Hyotylainen and Hartonen, 2002). 

Επιπλέον, τα  PBDEs μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία των ενζύμων στο ήπαρ. 

Μερικές από τις επιπτώσεις της τοξικής δράσης των PBDEs είναι η αποσταθεροποίηση του 

συστήματος ορμονών του θυρεοειδή αδένα, η πρόκληση βλάβης στο ανοσοποιητικό σύστημα 

και η μείωση της νευρολογικής ανάπτυξης του εγκεφάλου (de Wit, 2002). Τα PBDEs και οι 

μεθοξυ- και υδροξυ- μεταβολίτες τους δρουν ανταγωνιστικά με την βασική ορμόνη του 
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θυρεοειδή Τ4. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην ομοιότητα των χημικών δομών της 

ορμόνης Τ4 και των PBDEs (McDonald., 2002).  

Στο Σχήμα 3.1, παρουσιάζονται οι δομές των μεθοξυ- και υδροξυ- μεταβολιτών των 

PBDEs καθώς και η ορμόνη Τ4. 

 

 
 

Σχήμα 3.1 Οι δομές των μεθοξυ- και υδροξυ- μεταβολιτών των PBDEs και οι ομοιότητες 

τους με την ορμόνη του θυρεοειδή Τ4. 

 

3.5.3 Mέλη των PBDEs με δομές αντίστοιχες των διοξινών (Dioxin-like)   

Δεν υπάρχει πλήρης τοξικολογική εκτίμηση για τα μέλη των PBDEs γιατί στα 

πειράματα και στις διάφορες μελέτες που έγιναν χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνικά μίγματα των 

PBDEs (που περιείχαν πολλά μέλη) και κατά συνέπεια πολύ λίγα στοιχεία υπάρχουν για την 

τοξικολογική επίδραση συγκεκριμένων μελών.  

Τα PBDEs έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν τον 

υποδοχέα AhR (Aryl hydrocarbon hydroxylase Receptor) και επομένως δεν έχουν αναφερθεί 

τιμές ΤΕF για τις συγκεκριμένες ενώσεις (Chen and Bunce, 2003). Παρόλα αυτά, τα 

εμπορικά μίγματα των PBDEs μπορεί να περιέχουν PBDDs (Polybrominated Dibenzo 

Dioxins) και PBDFs (Polybrominated Dibenzo Furans) τα οποία παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικές τιμές TEF και έχουν την ικανότητα να διεγείρουν την AhR ενδιάμεση 

γονιδιακή έκφραση και τη δυνατότητα να δεσμεύονται και να ενεργοποιούν τον υποδοχέα 

AhR (Birnbaum et al., 2003).  

  

43 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ   

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων 

των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και των πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων σε μία 

απομακρυσμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Φινοκαλιά, Κρήτη) υπό συνθήκες 

έντονης φωτοχημείας. Ένας από τους βασικούς στόχους της μελέτης ήταν η διερεύνηση της 

ημερήσιας διακύμανσης των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα 

και η εκτίμηση της καταστροφής των ενώσεων αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου κατά τη 

διάρκεια της ημέρας Συμπληρωματικά μελετήθηκε και η πιθανότητα παρουσίας των 

υδροξυλιωμένων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στην ατμόσφαιρα, ως πιθανά προϊόντα 

σχηματισμού από την αντίδραση των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου.  

 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αυτής αναφέρονται παρακάτω: 

1. Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός των PCBs και των PBDEs σε δείγματα 

αερολυμάτων από την περιοχή της Φινοκαλιάς. 

2. Προσδιορισμός της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. 

3. Εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την ατμοσφαιρική 

συγκέντρωση των PCBs  και των PBDEs. 

4. Εκτίμηση της μεταφοράς των PCBs και των PBDEs προς την ατμόσφαιρα της 

περιοχής της Φινοκαλιάς. 

5. Σύγκριση των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

6. Μελέτη και εκτίμηση της καταστροφής των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα 

από τις ρίζες υδροξυλίου.    

7. Εκτίμηση της παρουσίας των υδροξυ-PCBs στην ατμόσφαιρα της περιοχής της 

Φινοκαλιάς. 
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5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   

5.1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ    

Οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των PCBs και των PBDEs μετρήθηκαν στον 

θαλάσσιου υποβάθρου σταθμό της Φινοκαλιάς (35.32 οΝ, 25.70 οΕ ), που βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά παράλια της Κρήτης, από τις 29 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου του 2006. 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα συλλέχθηκαν συνολικά 26 δείγματα. Η χρονική διάρκεια κάθε 

δειγματοληψίας ήταν περίπου 10 ώρες (8:00 π.μ έως 6:00 μ.μ και 8:00 μ.μ έως 6:00 π.μ. για 

τις ημερήσιες και βραδινές δειγματοληψίες, αντίστοιχα).  

Η συλλογή των αερολυμάτων (αέρια και σωματιδιακή φάση) έγινε με τη βοήθεια 

ενός δειγματολήπτη υψηλού όγκου (Hi-volume captor, General Metal Works GMWL-

2000H). Ο συγκεκριμένος δειγματολήπτης περιελάμβανε ένα δικτυωτό μεταλλικό πλαίσιο (8 

x 10 ίντσες) πάνω στο οποίο τοποθετείται το φίλτρο ινών γυαλιού (Glass Fiber Filter ή GFF), 

έναν κυλινδρικό υποδοχέα μέσα στον οποίο τοποθετείται ένας προσροφητικός αφρός 

πολυουρεθάνης (Polyurethane Foam ή PUF, διαμέτρου 7 εκατοστών και μήκους 8 

εκατοστών), και μια αντλία αέρα η οποία προκαλεί τη ροή των αερολυμάτων διαμέσου του 

φίλτρου και του προσροφητικού υλικού. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο δειγματολήπτη  

η σωματιδιακή φάση συλλέγεται στο φίλτρο ενώ η αέρια φάση της ατμόσφαιρας συλλέγεται 

στο προσροφητικό υλικό. 

 

 
 

Σχήμα 5.1 Δειγματολήπτης υψηλού όγκου 
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Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του αφρού πολυουρεθάνης έναντι των άλλων υλικών 

(αιθυλενογλυκόλη, γυάλινα σφαιρίδια, Tenax, Florosil, κ.λ.π), έχουν τονιστεί σε διάφορες 

μελέτες (Lewis et al., 1977; Burdick and Bidleman, 1981; Billings and Bidleman, 1983; 

Pankow 1989). 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μεταχείριση των δειγμάτων πριν και μετά τη λήξη της 

συλλογής, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν επιμόλυνση τους. Πριν τη χρήση τους, τα φίλτρα 

και οι αφροί πολυουρεθάνης καθαρίστηκαν επιμελώς για την απομάκρυνση των οργανικών 

ενώσεων που τυχόν περιείχαν. Τα GFF καθαρίστηκαν με θέρμανσή τους στους 400 oC για 3 

ώρες. Ο καθαρισμός των PUF πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός συστήματος 

επιταχυνόμενης εκχύλισης (Accelarated Solvent Extraction, ASE) και έπειτα τοποθετήθηκαν 

σε ξηραντήρα κενού μέχρι να εξατμιστεί/απομακρυνθεί όλη η ποσότητα του εξανίου. Στη 

συνέχεια τα φίλτρα και οι αφροί πολυουρεθάνης τυλίγονταν σε αλουμινόχαρτο και 

τοποθετούνταν σε πλαστικές σακούλες ή γυάλινα βάζα μέχρι την ημέρα χρήσης τους. Μετά 

τη δειγματοληψία, φίλτρα και προσροφητικά τυλίγονταν και πάλι σε αλουμινόχαρτο, 

τοποθετούνταν σε πλαστικές σακούλες ή σε γυάλινα βάζα και φυλάσσονταν στην κατάψυξη  

(-20 οC) μέχρι την ημέρα ανάλυσής τους.  

Η ροή άντλησης του αέρα ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας  και 

μετριόνταν κατά την έναρξη και τη λήξη της δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας ένα ροόμετρο 

υψηλού όγκου. Η ροή άντλησης του αέρα κυμαινόταν μεταξύ 22 και 26.5 m3/h, ενώ ο 

συνολικός όγκος αέρα ανά δείγμα κυμαινόταν μεταξύ 157 και 266 m3, ανάλογα με τη 

χρονική διάρκεια της δειγματοληψίας . 

Η αποτελεσματικότητα διαχωρισμού της αέριας από τη σωματιδιακή φάση κατά τη 

συλλογή των αερολυμάτων με δειγματολήπτες υψηλού όγκου είναι υπό αμφισβήτηση και 

αρκετά σφάλματα μπορούν να λάβουν χώρα. Το σημαντικότερο και πιο συχνό πρόβλημα που 

παρατηρείται είναι η εκρόφηση ενώσεων από τα σωματίδια που συλλέγονται στο φίλτρο και 

για αυτό το λόγο πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη πιο 

αποτελεσματικών τεχνικών δειγματοληψίας (Lane et al., 1988; Kaupp and Umlauf, 1992; 

Krieger and Hites, 1992, 1994; Turpin et al., 1993; Eatough et al., 1993; Gundel et al., 1995; 

Koutrakis et al., 1998; Kavouras ate al., 1999). Ωστόσο, ο δειγματολήπτης υψηλού όγκου που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι από τους πιο διαδεδομένους και έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές προηγούμενες μελέτες για τη μέτρηση διαφόρων POPs 

στην ατμόσφαιρα. 

Στα Παραρτήματα (Πίνακας Α-1), παρατίθενται τα στοιχεία της δειγματοληψίας για 

όλα τα δείγματα. 
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5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τα PCBs και PBDEs ανήκουν στην κατηγορία των μικρορυπαντών (micropollutants) 

και οι συγκεντρώσεις τους στα δείγματα είναι συνήθως αρκετά χαμηλές. Επιπλέον υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων που μπορεί να δρουν παρεμποδιστικά κατά τον προσδιορισμό 

των PCBs και PBDEs (π.χ. οργανοχλωριωμένες ενώσεις, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.λ.π.). Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των 

παρεμποδιστικών ενώσεων είναι συνήθως μεγαλύτερες από εκείνες των PCBs και  PBDEs, 

κάνοντας την ανάλυση ακόμα πιο δύσκολη. 

Τόσο για τα PCBs όσο και για τα PBDEs χρησιμοποιήθηκε η ίδια αναλυτική 

μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εκχύλιση των δειγμάτων, β)  χημική 

κατεργασία των δειγμάτων, γ) ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός με την χρήση 

αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με Φασματομετρία Μάζας (Gas Chromatography – 

Mass Spectrometer, GC-MS). 

 

5.2.1 Υλικά  

5.2.1.1 Χημικά και αέρια 

 Διχλωρομεθάνιο, εξάνιο, οξικός αιθυλεστέρας, πυκνό θειικό οξύ χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την κατεργασία των δειγμάτων όπως επίσης και υδράργυρος του οποίου η χρήση 

συνίσταται για την απομάκρυνση του στοιχειακού θείου από τα δείγματα. Ακετόνη και 

απϊονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιήθηκαν για το πλύσιμο των σκευών μετά 

την χρήση τους ενώ όλα τα σκεύη ξεπλένονταν με διχλωρομεθάνιο πριν την χρήση τους. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ενεργοποιημένη SiΟ2 και μίγμα SiO2 με 40% H2SO4 για την 

πλήρωση μικροστηλών, οι οποίες εφαρμόζονταν για τον καθαρισμό των οργανικών 

εκχυλισμάτων από τα δείγματα των αερολυμάτων. Αέριο N2 χρησιμοποιήθηκε για εξάτμιση 

και συμπύκνωση των δειγμάτων. 

 

5.2.1.2 Εσωτερικά Πρότυπα και Πρότυπα ανακτήσεως  

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των PCBs γίνεται προσθήκη των εσωτερικών 

προτύπων (PCB-54, 155, 185 και 188), τα οποία είναι διαλυμένα σε τολουόλιο. Σε κάθε 

δείγμα μεταφέρονται 20μl από το διάλυμα των εσωτερικών προτύπων με τη βοήθεια 

σύριγγας ακριβείας. Για τον υπολογισμό των ανακτήσεων των PCBs χρησιμοποιείται 

πρότυπο διάλυμα ανάκτησης (PCB-204). Το διάλυμα του προτύπου ανάκτησης που 

χρησιμοποιήθηκε για τα διάφορα δείγματα είχε συγκέντρωση 250 pg/μl, ενώ σε κάθε δείγμα 

γινόταν προσθήκη 20 μl με τη βοήθεια σύριγγας ακριβείας. 
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Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των PBDEs χρησιμοποιήθηκε διάλυμα εσωτερικών 

προτύπων που περιελάμβανε διάφορα 13C-ιχνηθετημένα μέλη των PBDEs (PBDE-15, 28, 47, 

99, 154, 153, 183, 197, 207, 209). Το διάλυμα αυτό είχε συγκέντρωση 5-70 pg/μl (ανά μέλος 

PBDEs) και σε κάθε δείγμα γινόταν προσθήκη 100μl διαλύματος με σύριγγα ακριβείας. Το 

πρότυπο ανάκτησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των ανακτήσεων των PBDEs 

ήταν το 13C-ιχνηθετημένο BDE-139. Το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε για τα διάφορα 

δείγματα είχε συγκέντρωση 25pg/μl ή 50pg/μl, ενώ σε κάθε δείγμα γινόταν προσθήκη 20μl 

διαλύματος (50 έως 100 pg). 

  

5.2.2 Εκχύλιση των δειγμάτων             

Κατά την έναρξη της επεξεργασίας των δειγμάτων, τα  PUF και GFF 

απομακρύνονται από την κατάψυξη και αφήνονται να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου. 

Έπειτα, τοποθετούνται σε ειδικά ανοξείδωτα κελιά (cells) της συσκευής επιταχυνόμενης 

εκχύλισης (Accelerated Solvent Extraction, ASE 300) με τη βοήθεια λαβίδας και στη 

συνέχεια ακολουθεί προσθήκη των εσωτερικών προτύπων (PBDEs και PCBs). Αμέσως μετά 

την προσθήκη των δειγμάτων και των προτύπων, τα κελιά ασφαλίζονταν και τοποθετούνταν 

στη συσκευή επιταχυνόμενης εκχύλισης. Για την εκχύλιση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε 

μια μέθοδος, οι παράμετροι της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Θερμοκρασία φούρνου 90 oC 

    Χρόνος θέρμανσης 5 min 

      Στατικός χρόνος 5 min 

Πίεση 1500 psi 

          Διαλύτες 50% CH2Cl2 - 50% n-hexane 

           Κύκλοι 1 

        Flash volume 60% 

           Purge time 60sec 

                     

Πίνακας.5.2 Παράμετροι λειτουργίας του συστήματος επιταχυνόμενης εκχύλισης για την 

ανάλυση των PCBs και των PBDEs στα δείγματα αερολυμάτων. 

 

Η τεχνική επιταχυνόμενης εκχύλισης, έχει το πλεονέκτημα της μικρής κατανάλωσης 

διαλύτη και επιτυγχάνει μικρούς χρόνους εκχύλισης (Bjorklund et al., 2003). Η εκχύλιση 

βασίζεται στην ροή πιεζόμενου διαλύτη σε υψηλή θερμοκρασία. Το ιξώδες καθώς και ο 

συντελεστής διάχυσης του διαλύτη αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της 
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πίεσης. Τα κελιά στα οποία τοποθετήθηκαν τα δείγματα αποτελούνται από έναν κεντρικό 

κύλινδρο και δύο καπάκια με πορώδες υλικό και οπές που επιτρέπουν τη διέλευση του 

διαλύτη υπό πίεση χωρίς την απώλεια δείγματος. Για την μεταφορά του διαλύτη στο κελί 

χρησιμοποιήθηκε άζωτο ως προωθητικό αέριο. Κατά τη διάρκεια της εκχύλισης η πίεση 

αυξάνεται στο κελί με την χρήση πνευματικής αντλίας, ενώ το κελί παραμένει στο φούρνο σε 

υψηλή θερμοκρασία. Μετά το τέλος της διαδικασίας το εκχύλισμα μεταφέρεται σε ειδικά 

μπουκάλια με τη βοήθεια του αερίου αζώτου. Για τα PUF χρησιμοποιήθηκαν κελιά 

χωρητικότητας 99ml ενώ για τα GFF χρησιμοποιήθηκαν κελιά χωρητικότητας 66ml. 

 

5.2.3 Χημική κατεργασία των δειγμάτων 

Μετά την εκχύλιση το κάθε εκχύλισμα μεταφέρεται σε σφαιρική φιάλη των 250 ml 

και στη συνέχεια συμπυκνώνεται μέχρι 1 ml με τη χρήση του περιστροφικού εξατμιστήρα. 

Στη συνέχεια το συμπυκνωμένο εκχύλισμα μεταφέρεται σε δοκιμαστικό σωλήνα όπου 

προστίθεται ίσος όγκος πυκνού H2SO4, ώστε η αναλογία οργανικής φάσης και οξέος να είναι 

1:1. Η κατεργασία του δείγματος με θειικό οξύ είχε ως στόχο την πλήρη καταστροφή άλλων 

ενώσεων όπως οργανοφωσφορικά, τριαζίνες κ.λ.π (Μανδαλάκης, 2002). Ακολούθησε έντονη 

ανακίνηση στο Vortex για 1 λεπτό περίπου και μετά το δείγμα αφέθηκε σε ηρεμία μέχρις 

ότου διαχωριστούν οι δυο στοιβάδες. Η στοιβάδα του οξέος (κατώτερη στιβάδα) ανακτάται 

με τη βοήθεια πιπέτας και μεταφέρεται σε νέο δοκιμαστικό σωλήνα. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται με νέες ποσότητες H2SO4, μέχρι η στιβάδα του οξέος να μην εμφανίζει 

κίτρινο χρώμα. Μετά την κατεργασία με το H2SO4, το καθαρό οργανικό εκχύλισμα 

τοποθετείται σε απιοειδή φιάλη των 25 ml και ακολουθεί ξέπλυμα της στιβάδας του οξέος με 

διχλωρομεθάνιο. Πιο συγκεκριμένα, 3 ml διχλωρομεθανίου προστίθενται στη στιβάδα του 

οξέος και ακολουθεί έντονη ανακίνηση στο Vortex για 1 λεπτό περίπου. Στη συνέχεια αφού 

διαχωριστούν οι δύο στοιβάδες, με τη βοήθεια πιπέτας ανακτάται η στοιβάδα του οργανικού 

διαλύτη και τοποθετείται στην απιοειδή φιάλη όπου βρίσκεται το αρχικό δείγμα. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές, ώστε να ανακτηθούν πιθανές 

μικροποσότητες των PCBs και των PBDEs που τυχόν παραμένουν στη στοιβάδα του οξέος. 

Ακολουθεί συμπύκνωση του δείγματος στον περιστροφικό εξατμιστήρα μέχρι τα 3-5 

ml. Στη συνέχεια προστίθενται 2-3 σταγόνες υδραργύρου και ακολουθεί ανακίνηση στο 

σύστημα υπερήχων για 3 λεπτά. Με την διαδικασία αυτή απομακρύνεται το στοιχειακό θείο 

που τυχόν υπήρχε στο δείγμα. Στη συνέχεια το δείγμα αποχύνεται σε μικροστήλη δυο 

στρώσεων. Η μικροστήλη φτιάχνεται σε γυάλινη πιπέτα τοποθετώντας σε σειρά: βαμβάκι, 

ενεργοποιημένη SiO2 (1 cm) και όξινη SiO2  (40% H2SO4 σε ενεργοποιημένη SiO2) (3 cm). 

Αρχικά, η μικροστήλη καθαρίζεται με 8 ml CH2Cl2 και στη συνέχεια ακολούθησε η έκλουση 

του εκχυλίσματος. Η μεταφορά του δείγματος στη μικροστήλη είχε ως στόχο την 
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απομάκρυνση των υπολειμμάτων θειικού οξέος και των τυχόν παραπροϊόντων που 

σχηματίστηκαν κατά την κατεργασία με το θειικό οξύ. Ακολουθεί έκλουση των ενώσεων με 

8 ml CH2Cl2 και στη συνέχεια το δείγμα συμπυκνώνεται στον περιστροφικό εξατμιστήρα 

μέχρι τα ~500 μl όπου και προστίθεται 1 ml εξάνιο. Ακολουθεί εξάτμιση μέχρι τα 500 μl και 

στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή του δείγματος σε μια μικροστήλη η οποία φτιάχνεται 

τοποθετώντας σε σειρά βαμβάκι και 1 gr SiO2 ενεργοποιημένης στους 300 oC για 3 ώρες. 

Πριν την εισαγωγή του δείγματος η μικροστήλη καθαρίζεται με 10 ml εξάνιο. Μετά 

ακολουθεί η μεταφορά του δείγματος και η συλλογή 4 κλασμάτων. Το πρώτο κλάσμα 

συλλέγεται με προσθήκη 7 ml εξανίου. Το κλάσμα αυτό περιέχει τα PCBs. Το δεύτερο 

κλάσμα συλλέγεται με προσθήκη 5 ml 20% CH2Cl2 σε εξάνιο (4 ml εξάνιο + 1 ml CH2Cl2). 

Το κλάσμα αυτό περιέχει PCBs και PBDEs. Το τρίτο κλάσμα συλλέγεται με 8 ml 50% 

CH2Cl2 σε εξάνιο (4 ml CH2Cl2 + 4 ml εξάνιο), ενώ το τέταρτο κλάσμα συλλέγεται με 15 ml 

50% οξικού αιθυλεστέρα σε εξάνιο (7.5 ml οξικό αιθυλεστέρα + 7.5 ml εξάνιο). Το τρίτο 

κλάσμα δεν περιέχει κάποιες από τις ενώσεις που μας ενδιαφέρουν και έτσι απορρίπτεται ενώ 

το τέταρτο κλάσμα αντιστοιχεί στα OH-PCBs.  Ακολουθεί εξάτμιση του κάθε κλάσματος 

μέχρι τα 100-200 μl και στη συνέχεια το υπόλειμμα μεταφέρεται με τη βοήθεια πιπέτας σε 

ειδικό κωνικό φιαλίδιο των 0.9 ml και εξατμίζεται με ήπιο ρεύμα αζώτου μέχρι τα 5-10 μl, 

ενώ τα φιαλίδια βρίσκονταν υπό ψύξη. Με αυτή την τεχνική οι ανακτήσεις για όλα τα μέλη 

των PCBs, ακόμη και των πιο πτητικών, παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές λόγω του 

περιορισμού των απωλειών εξάτμισης των PCBs και των PBDEs κατά την εξάτμιση του 

διαλύτη (Μανδαλάκης, 2002). Στα τελικά δείγματα προστίθεται συγκεκριμένος όγκος 

πρότυπου διαλύματος ανάκτησης. Τα φιαλίδια ταπώνονται και τοποθετούνται στην κατάψυξη 

μέχρι την ημέρα ένεσης τους στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας. 

Προκαταρτικά πειράματα έδειξαν ότι μικρές ποσότητες των PCBs περιέχονται και στο 

δεύτερο κλάσμα στο οποίο συμπεριέχονται και τα PBDEs. Γι’ αυτό το λόγο, η ανάλυση των 

PBDEs προηγήθηκε και μετά ακολούθησε η μίξη του πρώτου και δεύτερου κλάσματος ώστε 

να γίνει η ανάλυση των PCBs. Η προσθήκη του προτύπου ανάκτησης για τα PCBs έγινε μετά 

τη μίξη των δυο κλασμάτων. 

 

5.2.3.1 Παραγοντοποίηση των OH-PCBs 

Η παραγοντοποίηση (derivatization) των OH-PCBs γίνεται με σκοπό την βελτίωση 

της χρωματογραφικής ανάλυσης και συνεπώς, της ανίχνευσης των ενώσεων αυτών ακόμα και 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για την παραγοντοποίηση των OH-PCBs χρησιμοποιήθηκαν και 

ελέχθησαν αρκετά αντιδραστήρια παραγοντοποίησης (derivatization agents), όπως το 

MTBSTFA (N-Methyl-N(tetr-butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide), το ιωδομεθάνιο, το 

διαζομεθάνιο, το TFAA (2,2,2-Trifluoroacetamide-CF3CONH2), το PFBBr 
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(pentafluorobenzyl Bromide) και το PFBCl (2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride). Ωστόσο  

τα αποτελέσματα για τα περισσότερα αντιδραστήρια δεν ήταν αρκετά καλά, με το MTBSTFA 

και το PFBBr να επιλέγονται ως τα πιο κατάλληλα αντιδραστήρια για την παραγοντοποίηση 

των OH-PCBs. Ωστόσο, επιλέχθηκε το PFBBr, λόγω της μεγαλύτερης επιλεκτικότητας του 

και των χαμηλότερων ορίων ανίχνευσης ως προς την αναλυτική μέθοδο. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την παραγοντοποίηση των OH-PCBs περιελάμβανε τα εξής στάδια: 

1. Παρασκευή διαλύματος PFBBr (5% wt/vol) σε ακετόνη. 

2. Προσθήκη 100 μl διαλύματος PFBBr και 100 μl υδατικού διαλύματος K2CO3 στο 

φιαλίδιο που περιείχε τα OH-PCBs. 

3. Θέρμανση για 60 min στους 60 oC. 

4. Μεταφορά σε μικροστήλη η οποία φτιάχνεται τοποθετώντας στη σειρά βαμβάκι και 

άνυδρο Na2SO4 για την απομάκρυνση του ύδατος. 

5. Εξάτμιση στον περιστροφικό εξατμιστήρα μέχρι 100 μl και τελική εξάτμιση με ήπιο 

ρεύμα αζώτου μέχρις όγκου 20 μl. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγοντοποίηση των OH-PCBs με PFBBr έγκειται στην 

αλκυλίωση των υδροξυ-ομάδων. 

 

5.2.4 Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός  

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των PCBs και των PBDEs έγινε με τη μέθοδο του 

εσωτερικού προτύπου. Για να πραγματοποιηθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός μιας υπό μελέτη 

ένωσης x στα δείγματά μας, ήταν απαραίτητος ο υπολογισμός του σχετικού συντελεστή 

απόκρισης (Relative Response Factor, RRF) της συγκεκριμένης ένωσης ως προς το 

εσωτερικό πρότυπο. Για το σκοπό αυτό γνωστή ποσότητα της προς ανάλυση ένωσης 

αναμίχθηκε με γνωστή ποσότητα του εσωτερικού προτύπου και από το διάλυμα αυτό έγινε 

ένεση στο GC-MS, για τα PCBs και PBDEs αντίστοιχα, υπό τις ίδιες συνθήκες που 

αναλύθηκαν και τα δείγματα. Ο σχετικός συντελεστής απόκρισης για τη συγκεκριμένη ένωση 

x υπολογίζεται από την εξίσωση 5.1. 

 

RRFx = Ax
 . CIS / AIS

 . Cx        (Εξίσ. 5.1) 

 

όπου RRFx είναι ο σχετικός συντελεστής απόκρισης της συγκεκριμένης ένωσης x, Ax είναι η 

επιφάνεια ολοκλήρωσης της κορυφής της ένωσης x, AIS είναι η επιφάνεια ολοκλήρωσης του 

εσωτερικού προτύπου και Cx και CIS είναι οι ποσότητες της ένωσης x και του εσωτερικού 

προτύπου αντίστοιχα στο συγκεκριμένο διάλυμα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του εσωτερικού προτύπου που προστέθηκε 

αρχικά στο δείγμα και γνωρίζοντας την τιμή του σχετικού συντελεστή απόκρισης του μέλους 

x, η ποσότητα του μέλους x στο δείγμα μπορεί να προσδιορισθεί από την εξίσωση 5.2. 

 

   Cx = Ax(Δ)
 . CIS(Δ) / AIS(Δ) 

. RRFx          (Εξίσ. 5.2) 

 

Ορισμένα μέλη των PCBs και των PBDEs δεν ήταν διαθέσιμα σε καθαρή μορφή και 

ο ακριβής υπολογισμός του συντελεστή σχετικής απόκρισης τους δεν ήταν εφικτός από την 

ανάλυση προτύπων διαλυμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο σχετικός συντελεστής 

απόκρισης των μελών PCBs και PBDEs θεωρήθηκε ότι είναι ίσος με τον μέσο όρο των τιμών 

RRF που προσδιορίστηκαν από άλλα μέλη ίδιου μοριακού βάρους, τα οποία ήταν διαθέσιμα 

για τη συγκεκριμένη μελέτη.  

 

5.2.4.1 Ταυτοποίηση των PCBs 

Η ταυτοποίηση των διαφόρων μελών των PCBs βασίστηκε στους χρόνους 

κατακράτησης, καθώς και στα φάσματα MS πρότυπων ενώσεων. Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκαν ενέσεις από διαλύματα διαφόρων μελών PCBs σε καθαρή μορφή (PCB 

17, 18, 28,  31, 33, 44, 47, 52, 70, 74, 82, 87, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 128, 132, 138, 149, 

152, 156, 158, 169, 170, 171, 177, 180, 183, 187, 191, 194, 195, 201, 105, 206, 208, 209), 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών προτύπων και του προτύπου ανάκτησης. Οι χρόνοι 

κατακράτησης των μελών διαφέρουν λόγω του διαφορετικού αριθμού και της διαφορετικής 

διευθέτησης των ατόμων χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο. Η ταυτοποίηση των PCBs που δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στην παραπάνω ομάδα των 40 μελών, έγινε με βάση τους σχετικούς 

χρόνους κατακράτησης (Relative Retention Time, RRT) που προτείνονται από τους  Mullin 

et al., (1984).   

Στα δείγματα που αναλύθηκαν, μια χρωματογραφική κορυφή αποδιδόταν σε ένα 

συγκεκριμένο μέλος των PCBs όταν: 

1. Ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο (S/N) ήταν μεγαλύτερος από 3 

2. Ο χρόνος κατακράτησης ήταν ίδιος με εκείνον της πρότυπης ένωσης κατά ±2 sec. 

 

5.2.4.2 Ποσοτικός προσδιορισμός των PCBs 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων γίνεται με την 

προσθήκη εσωτερικών προτύπων, διαλυμένα σε τολουόλιο. Σύμφωνα με την μελέτη τoυ 

Μανδαλάκη, (2002) χρησιμοποιούνται ως εσωτερικά πρότυπα τα PCBs no. 54, 155 και 185 

επειδή: 
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1. Δεν υφίστανται στο περιβάλλον, 

2. Παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη των PCBs 

3. Δεν συνεκλούονται με άλλα ισομερή που υφίστανται στο περιβάλλον σε υψηλές    

συγκεντρώσεις.   

 

Ωστόσο, στην παρούσα εργασία τα εσωτερικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

μόνο τα μέλη 54 και 155. Επιπλέον, τα δύο πρότυπα είχαν διαφορετικό αριθμό χλωρίων (4 

έως 7) και κάλυπταν μεγάλο εύρος πτητικοτήτων με αποτέλεσμα να μπορούν να 

προσομοιάζουν τη συμπεριφορά των περισσότερων μελών των PCBs. Πιο συγκεκριμένα, 

επειδή τα PCBs εκλούονται από την τριχοειδή κολώνα κατά σειρά πτητικότητας το 

χρωματογράφημα χωρίστηκε σε δυο χρονικά διαστήματα και σε καθένα από αυτά 

αντιστοιχήθηκε το κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο. Με αυτό τον τρόπο, ο ποσοτικός 

προσδιορισμός κάθε μέλους βασίστηκε στο εσωτερικό πρότυπο που εκλούεται κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα. Αν όλα τα μέλη PCBs ταξινομηθούν κατά σειρά αύξησης του χρόνου 

κατακράτησης τους, τότε ο ποσοτικός προσδιορισμός των μελών από 6 έως 66 έγινε με το 

εσωτερικό πρότυπο 54, ενώ για τα μέλη 95 έως 209 χρησιμοποιήθηκε το εσωτερικό πρότυπο 

155. Συνολικά προσδιορίστηκαν ποσοτικά 53 από τα 209 μέλη. 

Οι ανακτήσεις της αναλυτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τα PCBs 

βασίστηκε στις ανακτήσεις των δύο εσωτερικών προτύπων που προσδιορίζονταν σε καθένα 

από τα δείγματα που αναλύθηκαν. Υψηλές ανακτήσεις για τα εσωτερικά πρότυπα 

υποδεικνύουν υψηλές ανακτήσεις και για τα υπόλοιπα μέλη των PCBs και επομένως 

ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου ανάλυσης (Μανδαλάκης, 2002). 

Ο υπολογισμός των ανακτήσεων για τα εσωτερικά πρότυπα πραγματοποιήθηκε ως 

προς το πρότυπο ανάκτησης (PCB 204) (Recovery Standard, RS). Το πρότυπο αυτό 

προστίθεται στο δείγμα πριν την ένεση του στον αέριο χρωματογράφο. Με βάση την 

ποσότητα του προτύπου ανάκτησης και γνωρίζοντας την τιμή του σχετικού συντελεστή 

απόκρισης του εσωτερικού προτύπου μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα του εσωτερικού 

προτύπου που έχει απομείνει στο φιαλίδιο μετά από την κατεργασία του δείγματος. Έτσι, 

γνωρίζοντας την ποσότητα του εσωτερικού προτύπου που έχει προστεθεί πριν την 

κατεργασία του δείγματος και την ποσότητα που παρέμεινε στο τελικό δείγμα, υπολογίζεται 

η ανάκτηση του εσωτερικού προτύπου με την εξίσωση 5.3. 

 

100
IS(x)  ποσότηταΑρχική

IS(x)  ποσότηταΤελική-IS(x)  ποσότηταΑρχική(x) IS Ανάκτηση % ⋅=   (Εξίσ. 5.3) 
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5.2.4.3 Ταυτοποίηση των PBDEs 

Η ταυτοποίηση των μελών των PBDEs βασίστηκε στους χρόνους κατακράτησης των 

μελών στα φάσματα MS πρότυπων ενώσεων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ενέσεις 

από διαλύματα διαφόρων μελών PBDEs σε καθαρή μορφή (PBDE 3, 7, 15, 17, 28, 47, 49, 66, 

71, 77, 85, 99, 100, 119, 126, 138, 153, 154, 156, 183, 184, 191, 196, 197, 206, 207, 209) 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών προτύπων και του προτύπου ανάκτησης. Οι χρόνοι  

κατακράτησης των μελών διαφέρουν λόγω του διαφορετικού αριθμού και της διαφορετικής 

διευθέτησης των ατόμων βρωμίου πάνω στο διφαινύλιο. Το φάσμα μάζας που λαμβανόταν 

από τα διάφορα μέλη μιας κατηγορίας ισομερών είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστική μορφή και 

αυτό έκανε πιο εύκολη την ταυτοποίηση των διαφόρων μελών. Στα δείγματα που 

αναλύθηκαν, μια χρωματογραφική κορυφή αποδιδόταν σε ένα συγκεκριμένο μέλος των 

PBDEs όταν: 

1. Ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο (S/N) ήταν μεγαλύτερος από 3 

2. Ο χρόνος κατακράτησης ήταν ίδιος με εκείνον της πρότυπης ένωσης κατά ±2 sec. 

 

5.2.4.4 Ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων 

χρησιμοποιούνται τα 13C-ιχνηθετημένα μέλη των PBDEs που αναφέρονται στην παράγραφο 

5.2.1.3. Η διαδικασία του ποσοτικού προσδιορισμού των PBDEs είναι ίδια με αυτήν των 

PCBs, ενώ ο υπολογισμός των ανακτήσεων των διαφόρων μελών των PBDEs βασίστηκε στις 

ανακτήσεις των 13C-ιχνηθετημένων εσωτερικών προτύπων που προσδιορίζονταν σε καθένα 

από τα δείγματα που αναλύθηκαν. Πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός των ανακτήσεων για τα 

εσωτερικά πρότυπα βασίστηκε στο πρότυπο ανάκτησης (PBDE 139) (Recovery Standard, 

RS). Ο τρόπος ανάλυσης και υπολογισμού των ανακτήσεων περιγράφονται στην παράγραφο 

5.2.4.2. 

 

5.2.4.5 Ταυτοποίηση των OH-PCBs 

Η ταυτοποίηση των μελών των OH-PCBs βασίστηκε στους χρόνους κατακράτησης 

και στα φάσματα MS που λήφθηκαν κατά την ανάλυση 7 μελών των OH-PCBs, τα οποία 

ήταν διαθέσιμα σε καθαρή μορφή. Στα δείγματα που αναλύθηκαν, μια χρωματογραφική 

κορυφή αποδιδόταν σε ένα συγκεκριμένο μέλος των OH-PCBs όταν: 

 Ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο (S/N) ήταν μεγαλύτερος από 3 

 Ο χρόνος κατακράτησης ήταν ίδιος με εκείνον του μέλους σε καθαρή μορφή κατά ±2 

sec. 
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5.2.5 Ανάλυση λευκών δειγμάτων 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων ήταν απαραίτητο να 

αναλυθούν κάποια τυφλά δείγματα, παράλληλα με τα πραγματικά, ώστε να γίνει εκτίμηση 

του βαθμού επιμόλυνσης των δειγμάτων κατά τη διάρκεια συλλογής και μεταφοράς τους, 

καθώς και κατά τη διάρκεια των διαφόρων αναλυτικών σταδίων. 

Τα τυφλά δείγματα αποτελούνταν από καθαρούς αφρούς πολυουρεθάνης και καθαρά 

φίλτρα ινών γυαλιού, τα οποία αναλύθηκαν τόσο για PCBs όσο και για PBDEs. Ο αφρός 

πολυουρεθάνης και το φίλτρο ινών γυαλιού που αναλύθηκαν, είχαν προηγούμενα καθαριστεί 

με την ίδια διαδικασία και την ίδια χρονική περίοδο που καθαρίστηκαν τα αντίστοιχα για τη 

συλλογή των πραγματικών δειγμάτων. Στη συνέχεια ο αφρός πολυουρεθάνης και το φίλτρο 

ινών γυαλιού τοποθετήθηκαν επάνω στο δειγματολήπτη για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό 

μιας κανονικής δειγματοληψίας υπό τις ίδιες συνθήκες, χωρίς όμως να λειτουργεί η αντλία.  

Οι συγκεντρώσεις κάθε ένωσης που προσδιορίστηκαν στα τυφλά δείγματα αφαιρέθηκαν από 

τις τιμές που προσδιορίστηκαν στα πραγματικά δείγματα. 
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5.3 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των PCBs και των PBDEs  

χρησιμοποιήθηκε αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας.  

  

5.3.1 Αέρια Χρωματογραφία – φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου 

 Στην αέρια χρωματογραφία το δείγμα εξατμίζεται και εγχέεται στην κεφαλή μιας 

χρωματογραφικής στήλης. Η έκλουση πραγματοποιείται με ροή αδρανούς αερίου, το οποίο 

αποτελεί την κινητή φάση, η οποία σε αντίθεση με τους περισσότερους τύπους 

χρωματογραφίας, δεν αλληλεπιδρά με τα μόρια του υπό ανάλυση δείγματος. Ο μόνος της 

ρόλος είναι η διακίνηση του δείγματος κατά μήκος της στήλης. Ο διαχωρισμός των ενώσεων 

βασίζεται στην κατανομή τους μεταξύ ενός μη πτητικού υγρού, ακινητοποιημένου στην 

επιφάνεια ενός αδρανούς στερεού. Επίσης, η πολικότητα της στατικής φάσης, θα πρέπει να 

ταιριάζει με αυτήν των διαχωριζόμενων ουσιών. Όταν το ταίριασμα αυτό είναι 

ικανοποιητικό, η σειρά έκλουσης καθορίζεται από το σημείο βρασμού των ενώσεων.  

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας  

συμπεριλαμβάνει την εξάτμιση του δείγματος στο θάλαμο εισαγωγής του αέριου 

χρωματογράφου, τη διέλευση των ενώσεων του δείγματος σε μια τριχοειδή κολώνα υπό τη 

ροή του φέροντος αερίου, το διαχωρισμό των ενώσεων στην έξοδο της κολώνας και την 

ανίχνευση των υπό μελέτη ενώσεων στον τετραπολικό φασματογράφο μάζας.  

Για τις αναλύσεις των PCBs και PBDEs που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η τριχοειδής στήλη DB-5MS. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

στήλης είναι τα εξής: 

 Μήκος 15m 

 Εσωτερική διάμετρος 0.25 mm 

 Πάχος στατικής φάσης 0.1 μm 

 Στατική φάση 5%phenyl- methylpolysiloxane  

 

Ως φέρον αέριο χρησιμοποιήθηκε αέριο Ήλιο σε σταθερή ταχύτητα 46 cm/sec. Το Ηe 

χρησιμοποιείται παρά το υψηλό του κόστος, λόγω της αδράνειας του έναντι του υλικού 

κατασκευής του χρωματογράφου, του πληρωτικού υλικού της στήλης και των 

διαχωριζόμενων ενώσεων. Επιπλέον έχει μικρή πυκνότητα και δεν είναι εύφλεκτο σε 

αντίθεση με το υδρογόνο. 

 Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου για τα PCBs διαρκούσε 48.70 min και είχε ως 

εξής: 

 Αρχική θερμοκρασία 90 oC 

 Αύξηση έως τους 100 oC με ρυθμό 40 oC/min 
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 Αύξηση έως τους 220 oC με ρυθμό 3 oC/min 

 Αύξηση έως τους 290 oC  με ρυθμό 50 oC/min 

 

Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου για τα PBDEs διαρκούσε 30.83 min και είχε ως 

εξής: 

 Αρχική θερμοκρασία 90 oC 

 Αύξηση έως τους 140 oC με ρυθμό 50 oC 

 Αύξηση έως τους 220 oC με ρυθμό 15 oC 

 Αύξηση έως τους 295 oC με ρυθμό 10 oC 

 

Όλες οι ενέσεις έγιναν on-column με αυτόματο δειγματολήπτη. Επίσης, πριν από την 

αναλυτική στήλη, παρεμβάλλεται μια μικρή προστατευτική στήλη (guard column) ή προ-

στήλη (pre-column), για να αυξήσει το χρόνο ζωής της, απομακρύνοντας τυχόν αιωρούμενα 

σωματίδια και οι προσμίξεις από τον διαλύτη . 

 

5.3.1.1 Αρχή λειτουργίας φασματογράφου μάζας τετραπολικού φίλτρου 

Ο φασματογράφος μάζας τετραπολικού φίλτρου αποτελείται από την πηγή ιονισμού, 

τον αναλυτή μαζών και το σύστημα ανίχνευσης. Τα μόρια εξερχόμενα από τη στήλη 

εισέρχονται μέσω της γραμμής μεταβίβασης (transfer line) στην πηγή ιόντων. Στο 

συγκεκριμένο όργανο χρησιμοποιείται πηγή ιονισμού πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Electron 

Impact, EI).  Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από ένα θερμαινόμενο νήμα ρηνίου και 

επιταχύνονται με μια τάση περίπου 70 eV, η οποία εφαρμόζεται μεταξύ νήματος και μιας 

ανόδου. Οι διαδρομές ηλεκτρονίων και μορίων σχηματίζουν ορθή γωνία και 

διασταυρώνονται στο κέντρο της πηγής, όπου γίνεται η πρόσκρουση και ο ιονισμός. Το 

πρωταρχικό προϊόν είναι μονοφορτισμένα θετικά ιόντα, τα οποία δημιουργούνται όταν 

ηλεκτρόνια μεγάλης ενέργειας πλησιάσουν τόσο, ώστε να προκαλέσουν την απόσπαση 

ηλεκτρονίων από αυτά λόγω ηλεκτροστατικής άπωσης. Τα θετικά μοριακά ιόντα (κατιονικές 

ρίζες), παράγονται σύμφωνα με την αντίδραση: 

M + e-→ M+ + 2e- 

Στη συνέχεια τα δημιουργούμενα ιόντα, εφαρμόζοντας κατάλληλα ηλεκτρικά 

δυναμικά, ευθυγραμμίζονται, επιταχύνονται και αποκτούν την τελική ταχύτητα τους, με την 

οποία εισάγονται υπό τη μορφή ταινιωτής δέσμης στον αναλυτή μαζών που είναι ένα 

τετραπολικό φίλτρο. Ο τετραπολικός αναλυτής μαζών αποτελείται από τέσσερις παράλληλες 

μεταλλικές ράβδους, που είναι συμμετρικά τοποθετημένες, ως προς τη δέσμη των ιόντων και 

διαγωνίως συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους. Κάθε ζεύγος ράβδων συνδέεται με τον πόλο  

πηγής τάσεως, που παρέχει μια συνεχή (V1) και εναλλασσόμενη (V2) πηγή. Για δεδομένη 
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συχνότητα ω και για δεδομένες τιμές V1 και V2, μόνο κάποια ιόντα με συγκεκριμένο λόγο 

m/z θα εξέλθουν από το τετραπολικό φίλτρο, ενώ τα υπόλοιπα θα προσκρούσουν στους 

πόλους και θα χάσουν το φορτίο τους. Η σάρωση των τιμών m/z μπορεί να επιτευχθεί είτε 

μεταβάλλοντας την εφαρμοζόμενη συχνότητα ω και διατηρώντας τις τιμές των τάσεων 

σταθερές, είτε διατηρώντας σταθερή τη συχνότητα και μεταβάλλοντας τις τιμές των τάσεων 

ώστε ο λόγος τους (V1/V2) να είναι σταθερός. Μετά την έξοδο τους από το τετραπολικό 

φίλτρο, τα ιόντα προσπίπτουν στον ανιχνευτή του συστήματος ο οποίος παράγει στην έξοδό 

του ηλεκτρικό σήμα ανάλογο του αριθμού των ιόντων και του φορτίου τους. Η έξοδος του 

ανιχνευτή συνδέεται με το σύστημα συλλογής δεδομένων, όπου καταγράφονται τα φάσματα 

μάζας και λαμβάνει χώρα η επεξεργασία τους. 

 

 
 

Σχήμα 5.2 Τετραπολικός αναλυτής μαζών 

 

Η ανάλυση των δειγμάτων PCBs και PBDEs έγινε με τη μέθοδο Επιλεγμένων Ιόντων 

(Selected Ion Monitoring, SIM). Ως χαρακτηριστικό ιόν τοποθετήθηκε το μοριακό ιόν (M+) 

του κάθε μέλους. Η SIM είναι μια μέθοδος κατά την οποία παρακολουθείται ένα 

συγκεκριµένο μοριακό ιόν ή ένα ζευγάρι ιόντων.  Είναι χρήσιµη για την ανίχνευση μικρών 

ποσοτήτων ενώσεων σε σύνθετα μίγματα, όταν το φάσμα μάζας τους είναι γνωστό. Η 

μέθοδος αυτή εξασφαλίζει χαμηλότερα όρια ανίχνευσης αφού ο χρόνος μέτρησης των 

ιόντων, που επιλέγονται από το φάσμα μάζας της προς ανάλυση ένωσης, είναι μεγαλύτερος 

και επιπλέον εξασφαλίζει ταχύτερη ανάλυση, αφού παρακολουθούνται λιγότερα ιόντα. 

Η βαθμονόμηση του συστήματος GC-MS λαμβάνει χώρα πριν την χρήση του, ώστε 

να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 

(autotune) κατά την οποία χρησιμοποιείται σαν ένωση βαθμονόμησης η περφλουρο-

τριβουτυλο-αμίνη, PFTBA.  

58 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

5.3.1.2 Πηγή χημικού ιονισμού 

Για τη ταυτοποίηση των OH-PCBs χρησιμοποιήθηκε αέρια χρωματογραφία σε 

συνδυασμό με φασματομετρία μάζας χημικού ιονισμού.  

Στο χημικό ιονισμό τα αέρια άτομα του δείγματος ιονίζονται μέσω σύγκρουσης τους 

με ιόντα, τα οποία δημιουργούνται με βομβαρδισμό ενός δραστικού αερίου με ηλεκτρόνια. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται θετικά ιόντα αλλά μερικές φορές, όταν οι αναλύτες περιέχουν 

πολύ ηλεκτροαρνητικά άτομα, χρησιμοποιείται χημικός ιονισμός με αρνητικά ιόντα.  

Για την πραγματοποίηση μετρήσεων με χημικό ιονισμό, πρέπει να τροποποιηθεί η 

περιοχή ιονισμού δέσμης ηλεκτρονίων εφαρμόζοντας υψηλό κενό και μειώνοντας το εύρος 

της σχισμής προς τον αναλυτή μαζών. Με τα μέτρα αυτά, η πίεση του αντιδραστηρίου στην 

πηγή ιονισμού διατηρείται στα περίπου 1 Torr, ενώ η πίεση του αναλύτη διατηρείται κάτω 

από τα 10-5 Torr. Με αυτές τις αλλαγές το αέριο αντιδραστήριο εισάγεται στην περιοχή 

ιονισμού σε τέτοια ποσότητα, ώστε ο λόγος των συγκεντρώσεων αντιδραστηρίου/ δείγματος 

να είναι 103 έως 104. Λόγω της μεγάλης αυτής διαφοράς συγκεντρώσεων, η δέσμη 

ηλεκτρονίων αντιδρά αποκλειστικά με τα μόρια του αντιδραστηρίου.    

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε αρνητικός χημικός ιονισμός λόγω της 

υψηλής ηλεκτροαρνητικότητας που παρουσιάζουν τα άτομα χλωρίου και σαν αντιδραστήριο 

χρησιμοποιήθηκε αέριο μεθάνιο με ροή 40 cm/sec. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος για τον 

οποίο χρησιμοποιήθηκε ο χημικός ιοντισμός  για την ταυτοποίηση των OH-PCBs έγκειται 

στον αξιόπιστο προσδιορισμό του μοριακού βάρους των ενώσεων καθώς και στο μεγάλο 

βαθμό επιλεκτικότητας που επιτυγχάνεται με τη μέθοδο αυτή και η οποία δεν είναι εφικτή με 

άλλες μεθόδους.  

 

5.3.2 Αέρια Χρωματογραφία-φασματογράφος μάζας παγίδας ιόντων 

  Ένα σύστημα αέριας χρωματογραφίας υψηλής ανάλυσης (HRGC) σε συνδυασμό με 

διπλή φασματομετρία μάζας (MS/MS) χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

ορισμένων δειγμάτων PCBs  με σκοπό την σύγκριση των ορίων ανίχνευσης μεταξύ αυτού και 

του αέριου χρωματογράφου με φασματογράφο μάζας τετραπολικό φίλτρο. 

 Στο συγκεκριμένο σύστημα ανάλυσης (Finnigan GCQ), το οποίο έχει κατασκευαστεί 

από την εταιρεία Finnigan, ο φασματογράφος μάζας αποτελείται από μια παγίδα ιόντων (ion 

trap). Η επιλογή αυτού του συστήματος ανάλυσης βασίστηκε κυρίως στην εγγενή υψηλή 

περιεκτικότητα και στα χαμηλά όρια ανίχνευσης που προσφέρει η παγίδα ιόντων, 

χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την ανάλυση μικρορυπαντών (π.χ. PCBs, PCDDs, 

PCDFs, κ.λ.π.). 

 Για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο HRGC-MS/MS χρησιμοποιήθηκε η 

στήλη HP-5MS. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης στήλης είναι τα εξής: 
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 Μήκος 30m 

 Εσωτερική διάμετρος 250μm 

 Πάχος στατικής φάσης 0.25μm 

 Στατική φάση 5%-diphenyl-95% dimethylsiloxane  

 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ήλιο ως φέρον αέριο με σταθερή ταχύτητα 35cm/sec. Το 

θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου διαρκούσε 59.51min και είχε ως εξής: 

 Αρχική θερμοκρασία 95 oC 

 Αύξηση έως τους 255  oC με ρυθμό 3.5 oC/min 

 Αύξηση έως τους 300 oC με ρυθμό 15 oC/min 

Οι θερμοκρασίες στον θάλαμο εισαγωγής του δείγματος ήταν 280 oC, στην πηγή ιοντισμού 

210 oC και στην γραμμή μεταβίβασης 280 oC. 

 Όλες οι ενέσεις έγιναν με την τεχνική της θερμής βελόνας, δηλαδή με θέρμανση της 

βελόνας της σύριγγας για 5 περίπου δευτερόλεπτα πριν την ένεση στο σύστημα εισαγωγής. 

 

5.3.1.2 Αρχή λειτουργίας φασματογράφου μάζας παγίδας ιόντων 

Τα μόρια εξερχόμενα από τη στήλη εισέρχονται μέσω της γραμμής μεταβίβασης 

στον θάλαμο ιονισμού όπου ιονίζονται. Αυτό συμβαίνει με μια δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία 

αλληλεπιδρά με τα μόρια οπότε σχηματίζονται ιόντα. Η πηγή ιονισμού είναι ένα νήμα 

ρηνίου, το οποίο καθώς θερμαίνεται παράγει ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια αυτά απωθούνται με 

την επίδραση ενός απωθητή και με τη βοήθεια δυο μαγνητών ευθυγραμμίζονται σε δέσμη. 

Στη συνέχεια η δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται προς το χώρο σχηματισμού των ιόντων από 

τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του νήματος και του χώρου σχηματισμού των ιόντων. Μεταξύ 

των δυο αυτών τμημάτων βρίσκεται ένας φακός εστίασης ηλεκτρονίων, ο οποίος εμποδίζει 

θετικά ιόντα να εισέλθουν στη δέσμη ηλεκτρονίων. 

Ο χώρος σχηματισμού των ιόντων βρίσκεται στο κέντρο του θαλάμου ιονισμού και 

αποτελείται από τέσσερις οπές: δυο πλευρικές, μέσω των οποίων εισέρχεται το έκλουσμα από 

τη χρωματογραφική στήλη και η ένωση βαθμονόμησης PFTBA, μια στο κάτω μέρος, μέσω 

της οποίας εισέρχεται η δέσμη ηλεκτρονίων και μια προς την πλευρά του αναλυτή μαζών 

μέσω της οποίας εξέρχονται τα ιόντα που σχηματίστηκαν. Στη συνέχεια τα σχηματιζόμενα 

ιόντα διαβιβάζονται στον αναλυτή μαζών (παγίδα ιόντων) με τη βοήθεια τριών φακών 

εστίασης οι οποίοι είναι πλάκες και σωληνίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι, πάνω στους οποίους 

εφαρμόζονται κατάλληλα δυναμικά, που ρυθμίζονται κατά τη διαδικασία της αυτόματης 

βαθμονόμησης (autotune).  

Η παγίδα ιόντων αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο ατσάλι: δυο 

πλευρικά ηλεκτρόδια εισόδου και εξόδου υπερβολικού σχήματος και ένα κεντρικό 
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ηλεκτρόδιο το οποίο έχει τη μορφή δακτυλίου. Οι εσωτερικές επιφάνειες των ηλεκτροδίων 

σχηματίζουν μια κοιλότητα. Στην κοιλότητα αυτή γίνεται η παγίδευση και ο ιονισμός των 

πρόδρομων ιόντων με μόρια ηλίου, καθώς και η ανάλυση των θυγατρικών ιόντων. 

Το πλευρικό ηλεκτρόδιο εισόδου (entrance end cap electrode) βρίσκεται πλησιέστερα 

στο θάλαμο ιονισμού, ενώ το πλευρικό ηλεκτρόδιο εξόδου (exit end cap electrode) βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σύστημα ανάλυσης. Το κεντρικό ηλεκτρόδιο μορφής δακτυλίου (ring 

electrode) βρίσκεται μεταξύ των δύο πλευρικών. Τα ιόντα που σχηματίζονται στο θάλαμο 

ιονισμού εισάγονται στην κοιλότητα του αναλυτή μέσω του πλευρικού ηλεκτροδίου εισόδου 

και μπορούν να εξέλθουν διαμέσου και των δυο πλευρικών ηλεκτροδίων. 

Στην κοιλότητα του αναλυτή μαζών εισάγεται επίσης αέριο He μέσω του πλευρικού 

ηλεκτροδίου εισόδου. Οι ροές προς το εσωτερικό της κοιλότητας και προς το εξωτερικό της 

έχουν παρόμοιες τιμές, με αποτέλεσμα η μερική πίεση του He στο εσωτερικό της κοιλότητας 

να παραμένει σταθερή και ίση περίπου με 0.1 Pa. Η παρουσία του He στο εσωτερικό της 

κοιλότητας έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με τα ιόντα του δείγματος πριν αυτά εξέλθουν 

από την κοιλότητα και ως εκ τούτου τη μείωση της κινητικής τους ενέργειας και συνεπώς την 

μείωση του πλάτους ταλάντωσης των ιόντων. Έτσι τα ιόντα εστιάζονται στο κέντρο της 

κοιλότητας και δεν διασκορπίζονται σε κάθε σημείο αυτής. Επίσης, τα μόρια του He είναι τα 

μόρια σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του σταδίου διάσπασης των πρόδρομων ιόντων σε 

θυγατρικά. 

Με την εφαρμογή κατάλληλων δυναμικών (δυναμικό απομόνωσης και βασικό 

δυναμικό, RF) στην παγίδα ιόντων απομονώνονται τα θετικά ιόντα (πρόδρομα ιόντα) που 

έχουν επιλεγεί να υποστούν δεύτερο ιονισμό (με άτομα ηλίου), και ακολουθεί η 

θραυσματοποίηση τους και παραγωγή των θυγατρικών ιόντων με την εφαρμογή του 

δυναμικού διέγερσης. 

Κατά τη διάρκεια ανάλυσης των μαζών, τα δυναμικά πoυ εφαρμόζονται στα 

ηλεκτρόδια μεταβάλλονται έτσι ώστε να παράγουν αστάθεια στην τροχιά των ιόντων, 

προκαλώντας με τον τρόπο αυτό την έξοδό τους από την κοιλότητα κατά την αξονική 

διεύθυνση (πλευρικά ηλεκτρόδια). Έτσι αυξάνοντας το Βασικό Δυναμικό Ραδιοσυχνότητας, 

τα ιόντα αυξανόμενης μάζας καθίστανται ασταθή κατά την ασταθή κατά την αξονική 

διεύθυνση, οπότε εξέρχονται από τον αναλυτή, εστιάζονται από τους φακούς εξόδου και 

ανιχνεύονται από το σύστημα ανίχνευσης. 

Το Βασικό Δυναμικό Ραδιοσυχνοτήτων είναι ένα δυναμικό εναλλασσόμενης τάσης, 

σταθερής συχνότητας και μεταβλητού πλάτους, που εφαρμόζεται στο κεντρικό ηλεκτρόδιο 

και παράγει ένα τρισδιάστατο τετραπολικό πεδίο στο εσωτερικό της κοιλότητας.    
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5.3.3 Χαρακτηριστικά ιόντα και εύρος παρακολούθησης  

Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των PCBs και των PBDEs 

πραγματοποιήθηκε στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας 

τετραπολικό φίλτρο, με τη μέθοδο Επιλεγμένων Ιόντων (Selected Ion Monitoring, SIM). Ως 

χαρακτηριστικό ιόν τοποθετήθηκε το μοριακό ιόν (M+) του κάθε μέλους. Στους πίνακες που 

ακολουθούν δίνεται το χαρακτηριστικό ιόν κάθε ομόλογης ομάδας των PCBs και PBDEs, 

αντίστοιχα,  καθώς και το εύρος παρακολούθησης των ιόντων.  

 

Ομόλογες Ομάδες PCBs 
Χαρακτηριστικό Ιόν 

(m/z) 
Εύρος Παρακολούθησης Ιόντων 

Τρι-χλωριωμένα μέλη 258 257.5 έως 258.5 

Τετρα-χλωριωμένα μέλη 290 289.5 έως 290.5 

Πεντα-χλωριωμένα μέλη 326 325.5 έως 326.5 

Εξα-χλωριωμένα μέλη 362 361.5 έως 362.5 

Επτα-χλωριωμένα μέλη 395 393.5 έως 396.5 

Οκτα-χλωριωμένα μέλη 430 429.5 έως 430.5 

Δεκα-χλωριωμένο μέλος 499 497.5 έως 500.5 

 

Πίνακας 5.3. Χαρακτηριστικά ιόντα και εύρος παρακολούθησης ιόντων για επτά ομόλογες 

ομάδες PCBs.  

 

Ομόλογες Ομάδες PBDEs 
Χαρακτηριστικό Ιόν 

(m/z) 
Εύρος Παρακολούθησης Ιόντων 

Δι-βρωμιωμένα μέλη 327 326 έως 328 

Τρι-βρωμιωμένα μέλη 407 406 έως 408 

Τετρα-βρωμιωμένα μέλη 485 484 έως 486 

Πεντα-βρωμιωμένα μέλη 565 564 έως 566 

Εξα-βρωμιωμένα μέλη 483 482 έως 484 

Επτα-βρωμιωμένα μέλη 563 562 έως 564 

Οκτα-βρωμιωμένα μέλη 641 640 έως 642 

Εννια-βρωμιωμένα μέλη 360.5 360 έως 361 

Δεκα-βρωμιωμένο μέλος  400.5 400 έως 401 

 

Πίνακας 5.4 Χαρακτηριστικά ιόντα και εύρος παρακολούθησης ιόντων για εννιά ομόλογες 

ομάδες PBDEs.  
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Η ανίχνευση των υδρόξυ-PCBs πραγματοποιήθηκε σε σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας τετραπολικό φίλτρο και με πηγή αρνητικού 

χημικού ιονισμού, με τη μέθοδο Επιλεγμένων Ιόντων (Selected Ion Monitoring, SIM). Για 

κάθε μέλος των OH-PCBs παρακολουθήσαμε τρία χαρακτηριστικά ιόντα, τα οποία δίνονται 

στον Πίνακα 5.5, που ακολουθεί. 

Χαρακτηριστικά Ιόντα (m/z) 
OH-PCBs 

Ιον 1 Ιον 2 Ιον 3 

4-OH-3-χλωροδιφαινύλιο 203 204 205 

4-ΟΗ-2,5-διχλωροδιφαινύλιο 237 238 239 

4-ΟΗ-3,5-διχλωροδιφαινύλιο 237 238 239 

4-ΟΗ-2,2΄,5΄-τριχλωροδιφαινύλιο 271 273 275 

4-ΟΗ-2,4,6-τριχλωροδιφαινύλιο 271 273 275 

4-ΟΗ-2,3,4,5-τετραχλωροδιφαινύλιο 305 307 309 

2-ΟΗ-2,3,4,5΄,5-πενταχλωροδιφαινύλιο 339 341 343 

 

Πίνακας 5.5 Χαρακτηριστικά ιόντα (m/z) για τα επτά μέλη των OH-PCBs κατά την ανάλυση 

τους στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου. 

 

Η ανίχνευση των PCBs και των OH-PCBs πραγματοποιήθηκε και σε σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας παγίδα ιόντων. Στο σύστημα αυτό, τα 

χαρακτηριστικά ιόντα (πρόδρομα) απομονώνονται και υπόκεινται σε δεύτερο ιονισμό που 

οδηγεί στην παραγωγή των θυγατρικών ιόντων, τα οποία δίνονται στον Πίνακα 5.6   

Ομόλογες Ομάδες PCBs 
Χαρακτηριστικό 

Ιόν (m/z) 

Χαρακτηριστικά 

θυγατρικά ιόντων 

(m/z) 

Εύρος 

Παρακολούθησης 

Θυγατρικών Ιόντων

Τρι-χλωριωμένα μέλη 256 186 + 188 186 έως 188 

Τετρα-χλωριωμένα μέλη 292 220 + 222 220 έως 224 

Πεντα-χλωριωμένα μέλη 326 254 + 256 254 έως 258 

Εξα-χλωριωμένα μέλη 360 288 + 290 288 έως 292 

Επτα-χλωριωμένα μέλη 395 324 + 326 322 έως 326 

Οκτα-χλωριωμένα μέλη 430 358 + 360 358 έως 362 

Εννια-χλωριωμένα μέλη 463 392 + 394 390 έως 394 

Δεκα-χλωριωμένο μέλος 499 426 + 428 426 έως 430 

 

Πίνακας 5.6 Χαρακτηριστικό ιόν (πρόδρομο ιόν), χαρακτηριστικά θυγατρικά ιόντα και εύρος 

παρακολούθησης των θυγατρικών ιόντων για οκτώ κατηγορίες PCBs. 
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Στην περίπτωση των OH-PCBs παρακολουθήσαμε τρία χαρακτηριστικά ιόντα, τα 

οποία δίνονται στον Πίνακα 5.7, που ακολουθεί. 

 

Χαρακτηριστικά Ιόντα (m/z) 
OH-PCBs 

Ιον 1 Ιον 2 Ιον 3 

4-OH-3-χλωροδιφαινύλιο 203 205 175 

4-ΟΗ-2,5-διχλωροδιφαινύλιο 237 239 209 

4-ΟΗ-3,5-διχλωροδιφαινύλιο 237 239 209 

4-ΟΗ-2,2΄,5΄-τριχλωροδιφαινύλιο 271 273 245 

4-ΟΗ-2,4,6-τριχλωροδιφαινύλιο 271 273 245 

4-ΟΗ-2,3,4,5-τετραχλωροδιφαινύλιο 305 307 279 

2-ΟΗ-2,3,4,5΄,5-πενταχλωροδιφαινύλιο 306 304 241 

 

Πίνακας 5.7 Χαρακτηριστικά ιόντα (m/z) για τα επτά μέλη των OH-PCBs κατά την ανάλυση 

του στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας διπλής εστίασης. 

 

 

5.3.4 Σύγκριση της συγκέντρωσης των PCBs που προσδιορίσθηκε σε σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου και παγίδας ιόντων 

Ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των PCBs πραγματοποιήθηκε στο 

σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου. Οι 

συγκεντρώσεις οι οποίες υπολογίστηκαν κατά την ανάλυση των PCBs στο σύστημα αυτό 

είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι φασματογράφοι μάζας παγίδας ιόντων, λόγω της υψηλής 

εγγενούς επιλεκτικότητας τους και των χαμηλών ορίων ανίχνευσης που προσφέρει η παγίδα 

ιόντων στην ανάλυση μικρορυπαντών,  είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενοι για την ανάλυση 

των PCBs. Επομένως, για την καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, έπρεπε να ελέγξουμε 

εάν όντως η μέθοδος αυτή προσέφερε καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά τον ποσοτικό και 

ποιοτικό προσδιορισμό των ενώσεων αυτών. 

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν έξι διαφορετικά δείγματα και έγινε 

ο ποσοτικός προσδιορισμός και η ταυτοποίηση των μελών των PCBs. Στη συνέχεια τα 

αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν για τα ίδια δείγματα 

κατά την ανάλυση τους στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας 

τετραπολικού φίλτρου.  

Η συνολική μέση συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) για τα έξι δείγματα που 

αναλύθηκαν στο GC-ITMS/MS ήταν ίση με 48.6 pg/m3, ενώ η συνολική μέση συγκέντρωση 
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των PCBs (ΣPCB) για τα ίδια δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν στο GC-MS ήταν ίση με 63.3 

pg/m3. Από τη διαφορά στη συγκέντρωση και μόνο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το 

σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου είναι ένα 

αξιόπιστο όργανο όσο αφορά την ανάλυση των PCBs.  

Στο Σχήμα 5.2, παρουσιάζεται η μέση συγκέντρωση του κάθε μέλους των PCBs  

κατά την ανάλυση τους στο GC-ITMS/MS και στο GC-MS. 
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Σχήμα 5.2 Μέση συγκέντρωση των μελών των PCBs στα έξι δείγματα που αναλύθηκαν στο 

GC-ITMS/MS και στο GC-MS. 

 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2, η μέση συγκέντρωση που εμφάνισαν τα διάφορα μέλη 

των PCBs κατά την ανάλυση τους στο GC-MS ήταν σε γενικές γραμμές όμοια με εκείνες που 

μετρήθηκαν με τη χρήση του GC-ITMS/MS. Επομένως, με βάση τα παραπάνω μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η ανάλυση των PCBs σε σύστημα αέριας χρωματογραφίας με 

φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου, δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των ενώσεων αυτών. 
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6 PCBs ΚΑΙ PBDEs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δεκαετίες μετά από την απαγόρευση χρήσης των PCBs, οι συγκεντρώσεις τους στην 

ατμόσφαιρα φαίνεται να διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα ή παρουσιάζουν μικρή και αργή 

μείωση (Haugen et al., 1999). Τα τελευταία χρόνια οι ενώσεις αυτές ανιχνεύονται συνεχώς  

σε όλα τα περιβαλλοντικά συστήματα και ζωικούς οργανισμούς, όπως στα θαλάσσια φυτά 

και θηλαστικά, στα πουλιά, στο έδαφος, στον αέρα και στη θάλασσα. Η κύρια πηγή εκπομπής 

των PCBs  στην ατμόσφαιρα είναι η εξάτμισή τους από την επιφάνεια της γης καθώς και από 

διαρροές μετασχηματιστών και πυκνωτών οι οποίοι περιέχουν PCBs (Haugen et al., 1999). 

Επιπλέον, τα PCBs μπορούν να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα και από άλλες πηγές όπως η 

καύση των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. 

Σε αντίθεση, τα PBDEs εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες σαν προσθετικά επιβραδυντικά φλόγας και οι συγκεντρώσεις τους στο 

περιβάλλον αυξάνονται συνεχώς (ter Schure et al., 2004). Τα τελευταία χρόνια τα PBDEs 

έχουν ανιχνευθεί σε διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα, όπως στα ιζήματα, στα θαλασσινό 

νερό, στα θαλάσσια φυτά και ζώα, στα θηλαστικά, στα πουλιά και στον αέρα (Shoeib et al., 

2004; Wurl et al., 2006). Η χρήση των PBDEs σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως 

πλαστικά, ηλεκτρονικές συσκευές και βαφές αποτελούν τις κυριότερες πηγές εκπομπής των 

PBDEs τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό περιβάλλοντα αέρα (Butt et al., 2004). 

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις τους στον αέρα έχουν βρεθεί σε χώρους ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών συσκευών όπως υπολογιστές, φωτοτυπικά, τηλεοράσεις, φούρνοι 

μικροκυμάτων και σε χώρους ανακύκλωσης πλαστικών (Wang et al., 2007).  

Τα PCBs και τα PBDEs λόγω της παρόμοιας δομής τους, παρουσιάζουν παρόμοιες 

φυσικοχημικές ιδιότητες και ως εκ τούτου έχουν παρόμοια συμπεριφορά στο περιβάλλον 

(Gouin et al., 2002; ter Schure and Larsson, 2002; Manchester et al., 2001). Λόγω της 

σχετικής τους πτητικότητας έχουν την ικανότητα να εξατμίζονται προς την ατμόσφαιρα και 

να μεταφέρονται διαμέσου αυτής αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο 

εκπομπής τους.  

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των PCBs και των  

PBDEs στα ατμοσφαιρικά δείγματα που συλλέχτηκαν από την περιοχή της Φινοκαλιάς.   
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6.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ PBDEs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Από τα 209 μέλη των PCBs, μελετήθηκαν 53 μέλη εκ των οποίων μόνο τα 39 μέλη 

ήταν δυνατό να προσδιοριστούν στο μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων και σε σημαντικές 

ποσότητες. Αυτά αντιστοιχούσαν σε 29 κορυφές στο χρωματογράφημα που λαμβάνεται από 

το GC/MS, αφού αρκετά από τα μέλη των PCBs παρουσίαζαν τον ίδιο χρόνο κατακράτησης 

και συνεκλούονταν. Αντίστοιχα, από τα 209 μέλη των PBDEs, μελετήθηκαν 41 μέλη εκ των 

οποίων μόνο τα 15 μέλη ήταν δυνατό να προσδιοριστούν στο μεγαλύτερο μέρος των 

δειγμάτων.  

Η συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) κυμαινόταν από 0 έως 15.02 pg/m3 στη 

σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας, ενώ η μέση συγκέντρωση ήταν ίση με 5.44 ± 4.11 

pg/m3. Η ποσότητα των PCBs στη σωματιδιακή φάση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτών των ενώσεων στη σωματιδιακή φάση έφτανε κατά μέσο όρο 

το 7% σε σχέση με τη συνολική ποσότητα στην ατμόσφαιρα. Σε όλα τα δείγματα αρκετά 

μέλη των PCBs δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν. Η επικράτηση των PCBs στην αέρια φάση 

και οι σχεδόν ασήμαντες ποσότητες των σωματιδιακών PCBs στην ατμόσφαιρα έχουν 

παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες. Σε μελέτη των Manchester and Andren, (1989), η μέση 

τιμή του ποσοστού της συνολικής ποσότητας των PCBs στη σωματιδιακή φάση ήταν 8%, 

ενώ έχουν αναφερθεί και ακόμη μικρότερα ποσοστά της τάξης του 5 και 3% (Mandalakis and 

Stephanou, 2002; Mandalakis and Stephanou, 2007). Εξίσου χαμηλό ήταν και το ποσοστό 

των PBDEs στην σωματιδιακή φάση, το οποίο έφτανε κατά μέσο όρο το 9% της συνολικής 

συγκέντρωσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα. Η συνολική συγκέντρωση των PBDEs 

(ΣPBDE) κυμαινόταν από 0.55 έως 2.14 pg/m3, ενώ η μέση συγκέντρωση ήταν ίση με 0.9 ± 

0.4 pg/m3. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε στις συγκεντρώσεις των μελών BDE 47, 99 και 

153 τα οποία ανιχνεύθηκαν στα περισσότερα δείγματα. Ωστόσο, αρκετά μέλη των PBDEs 

δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν σε όλα τα δείγματα, ενώ άλλα ανιχνεύονταν σε ασήμαντες 

ποσότητες και επομένως η μελέτη της σωματιδιακής φάσης δεν ήταν δυνατή. 

Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 39 μέλη 

των PCBs. Η συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας 

κυμαινόταν από 32.7 έως 129 pg/m3, ενώ η μέση συγκέντρωση ήταν ίση με 73.1 ± 29 pg/m3. 

Πιο αναλυτικά, τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσίασαν 

υψηλότερη συνολική συγκέντρωση σε σχέση με τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας και ήταν ίση με 78.3 ± 30.63 pg/m3 και 67.9 ± 27.4 pg/m3, αντίστοιχα. 

Ωστόσο η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (paired t-test, p=0.37). 
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ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ (pg/m3) 
Μέλος PCBs Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Εύρος τιμών 

18+17 5.0 4.6 1.1-19.1 
16+32 3.1 1.8 0.9-7.1 
25+26 2.1 1.0 0.6-4.2 
31+28 14.8 7.3 5.1-29.6 
20+33 9.1 4.5 2.5-18.0 

22 2.9 1.4 0.7-6.9 
53 0.5 0.2 0.2-1.0 
45 0.5 0.2 0.2-0.9 
52 4.3 1.6 0.6-8.3 
49 3.8 1.6 1.6-7.6 

47+48+75 3.4 1.5 0.6-6.9 
44 4.1 1.4 1.6-6.8 

41+64 1.6 0.7 0.8-3.5 
74 1.1 1.0 0.4-4.9 
70 2.9 1.4 0.7-5.5 
95 2.6 1.0 1.7-5.8 
91 0.3 0.2 0.1-0.8 

101 2.0 0.7 1.2-3.6 
99 0.6 0.3 0.3-1.3 

110 1.5 0.6 0.9-3.1 
118 0.7 0.4 0.3-1.4 
105 0.5 0.2 0.2-1.2 
149 1.6 0.5 0.4-2.7 
132 0.7 0.8 0.2-4.6 
153 1.0 0.3 0.5-1.9 

138+158+160 1.4 0.6 0.8-2.6 
174 0.3 0.1 0.1-0.7 
180 0.4 0.2 0.2-1.2 
170 0.2 0.1 0.1-0.6 
ΣPCB 73.1 29.0 32.7-128.7 
 

Πίνακας 6.1 Συγκεντρώσεις των PCBs στα 26 δείγματα που συλλέχτηκαν από την περιοχή 

της Φινοκαλιάς την περίοδο 29 Ιουλίου, 2006 – 12 Αυγούστου, 2006. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1, τα πιο σημαντικά μέλη των PCBs, τα μέλη δηλαδή 

που εμφάνισαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ήταν τα PCB 18+17, 31+28, 33+20, 52 και 44, 

τα οποία περιλαμβάνουν τρία ή τέσσερα άτομα χλωρίου στο μόριο τους. Η μέση 

συγκέντρωση των μελών αυτών ήταν 5, 14.8, 9.1, 4.3 και 4.1 pg/m3, αντίστοιχα, ενώ η μέση 

συγκέντρωση των υπολοίπων μελών κυμαινόταν από 0.2 έως 3.8 pg/m3. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την κατανομή των διαφόρων μελών στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας θα 

δοθούν παρακάτω σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 
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Για να εκτιμηθεί το μέγεθος της ρύπανσης από PCBs στην ατμόσφαιρα της 

Φινοκαλιάς, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συγκρίνονται με ανάλογα αποτελέσματα 

που έχουν αναφερθεί για άλλες απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη αλλά και με 

αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί σε παλαιότερες μελέτες για την περιοχή της Φινοκαλιάς. 

Για να γίνει η σύγκριση αυτή επιλέχθηκαν επτά διαφορετικά μέλη των PCBs (28, 52, 118, 

101, 153, 138 και 180) και όχι η συνολική συγκέντρωση ΣPCB. Είναι ευνόητο ότι οι τιμές 

της ΣPCB, οι οποίες αναφέρονται συνήθως στις διάφορες μελέτες, δεν εξαρτώνται μόνο από 

τις συγκεντρώσεις των ανεξάρτητων μελών, αλλά και από τον αριθμό των μελών που 

προσδιορίζονται κάθε φορά. Ο αριθμός των μελών PCBs που μετριούνται είναι συνήθως 

διαφορετικός από μελέτη σε μελέτη και επομένως η σύγκριση των τιμών ΣPCB θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται προς σύγκριση οι μέσες συγκεντρώσεις των μελών 

PCBs που επιλέχθηκαν, τα οποία μετρήθηκαν τόσο στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς, όσο 

και στην ατμόσφαιρα άλλων απομακρυσμένων ή αγροτικών περιοχών του πλανήτη (Lee et 

al., 1998; Haugen et al., 1999; Mandalakis and Stephanou, 2002; Gouin et al., 2005; 

Mandalakis and Stephanou, 2007). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.2, οι συγκεντρώσεις των 

επτά διαφορετικών μελών των PCBs στη Φινοκαλιά είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν 

μετρηθεί παλαιότερα στις περιοχές της Φινοκαλιάς (Mandalakis and Stephanou, 2002), του 

Οντάριο του Καναδά (Gouin et al., 2005) και στο Μέλπιτζ της  Γερμανίας (Mandalakis and 

Stephanou, 2007), ενώ είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που μετρήθηκαν στις περιοχές 

του Λάνκαστερ της Αγγλίας (Lee et al., 1998)  και της  Λίστα  της  Νότιας  Νορβηγίας  

(Haugen et al., 1999). Ωστόσο,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι η  συγκέντρωση  του  PCB 28  που  

 

Μέλος PCB Περιοχή Έτος 
28 52 118 101 153 138 180 

Αναφορά 

     Lancaster, UK 1995 55 20 2.7 15 12 7.1 2.5 Lee et al., 1998 

 Lista, Ν.Νορβηγία 1995 - - 7.0 30.2 23.8 36.9 3.9 Haugen et al., 1999 

Φινοκαλιά, Ελλάδα 2001 5.01 4.36 1.48 3.74 1.47 0.72 0.41 Mandalakis and 
Stephanou, 2002 

  Ontario, Καναδά 2002 10.4 - 1.5 - 2.7 2.2 0.7 Gouin et al., 2005 

 Melpitz, Γερμανία 2001 11 8 - 3 2 1 1 Mandalakis and 
Stephanou, 2007 

Φινακαλιά, Ελλάδα 2006 14.8α 4.3 0.7 2.0 1.0 1.4β 0.4 Παρούσα μελέτη 

 

Πίνακας 6.2 Συγκεντρώσεις επιλεγμένων μελών των PCBs (σε pg/m3) στην αέρια φάση της 

ατμόσφαιρας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.  
α άθροισμα μελών 28 και 31, β άθροισμα των μελών 138, 158 και 160 
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μετρήθηκε στην παρούσα μελέτη συμπεριλάμβανε το μέλος PCB 31, λόγω προβλημάτων 

συνέκλουσης. 

Οι ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία πρέπει 

να οφείλονται στο γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες PCBs είχαν παραχθεί και χρησιμοποιηθεί 

στις χώρες αυτές καθώς επίσης και στο ότι οι περιοχές αυτές είναι κοντά σε αστικά κέντρα τα 

οποία θεωρούνται πηγές εκπομπής των PCBs (Lee et al., 2004). Ωστόσο, σχετικά με τις  

υψηλές συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί στη Νορβηγία, έχει αναφερθεί ότι αυτές πρέπει 

να οφείλονται στην ύπαρξη έντονα ρυπασμένων περιοχών (Haugen et al., 1999). Οι διαφορές 

στις συγκεντρώσεις μεταξύ της Φινοκαλιάς και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές όσο αφορά τα ελαφρύτερα μέλη των PCBs (PCB 28 και 52). Αυτό είναι λογικό 

εφόσον τα μέλη αυτά είχαν ιδιαίτερα υψηλή αφθονία στα περισσότερα εμπορικά μίγματα που 

έχουν παραχθεί παγκοσμίως, ενώ λόγω της υψηλής πτητικότητας τους έχουν την ικανότητα 

να διαφεύγουν ευκολότερα προς την ατμόσφαιρα. Οι διαφορές μεταξύ των συγκεντρώσεων 

της Φινοκαλιάς και της Νότιας Νορβηγίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσο αφορά τα 

βαρύτερα μέλη των PCBs (PCB 118, 101, 153, 138 και 180) και αυτό είναι λογικό εφόσον οι 

υψηλές συγκεντρώσεις στην περιοχή αυτή οφείλονται σε έντονα ρυπασμένες περιοχές, από 

τις οποίες υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά σε βαρύτερα μέλη (Haugen et al., 1999).   

Σε γενικές γραμμές και με βάση την παραπάνω σύγκριση, φαίνεται ότι τα επίπεδα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από  PCBs στην περιοχή της Φινοκαλιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά,  

ενώ μπορεί να υποστηριχτεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται μακριά από σημαντικές 

πηγές εκπομπής των PCBs.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από τα 209 μέλη των PBDEs, μόνο τα 15 μέλη ήταν 

δυνατό να προσδιοριστούν στο μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων. Ωστόσο, στον Πίνακα 6.3, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για 16 μέλη των PBDEs αφού 

συμπεριλήφθηκε και το μέλος BDE 209. Το μέλος BDE 209, παρουσίασε υψηλή 

συγκέντρωση σε δύο μόνο δείγματα ενώ στα υπόλοιπα 24 δείγματα δεν ήταν δυνατή η 

ανίχνευσή του. Η συνολική συγκέντρωση των 16 μελών των PBDEs (ΣPBDEs), κυμαινόταν 

από 7.97 έως 17.17 pg/m3, ενώ η συνολική συγκέντρωση των 15 μελών των PBDEs στην 

αέρια φάση της ατμόσφαιρας (ΣPBDE-209) κυμαινόταν από 2.03 έως 11.23 pg/m3.  Η μέση 

συγκέντρωση ήταν 9.82 ± 2.11 pg/m3 και 3.89 ± 2.11 pg/m3, αντίστοιχα. Είναι εμφανές ότι η 

συγκέντρωση του μέλους PBDE 209, επηρεάζει σημαντικά τη συνολική συγκέντρωση των 

PBDEs και για αυτό το λόγο το μέλος αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο εξής στην 

ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσίασαν 

συνολική συγκέντρωση 3.9 ± 1.5 pg/m3 ενώ τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 

της νύχτας 3.9 ± 2.64 pg/m3. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δειγμάτων της ημέρας σε σύγκριση με αυτά της νύχτας. 
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ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ (pg/m3) 
Μέλος PBDEs Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Εύρος τιμών 

15 0.10 0.04 0.01-0.15 
17 0.06 0.03 0.02-0.13 
25 0.02 0.01 0.01-0.04 
39 0.03 0.05 0.01-0.22 
28 0.17 0.08 0.02-0.37 

35+20 0.03 0.02 ND-0.08 
62 0.03 0.09 ND-0.39 
49 0.16 0.08 0.01-0.36 
47 1.83 0.91 0.73-4.18 
66 0.04 0.01 0.04-0.09 

100 0.22 0.15 0.08-0.66 
99 0.84 0.90 0.31-4.49 

154 0.14 0.20 0.02-0.85 
153 0.22 0.13 0.01-0.60 
209 5.93 0.09 5.50-5.94 

ΣPBDE 9.82 2.11 7.97-17.17 
ΣPBDE-209 3.89 2.11 2.03-11.23 

 

Πίνακας 6.3 Συγκεντρώσεις των PBDEs (ΣPBDE και ΣPBDE-209) στα 26 δείγματα που 

συλλέχτηκαν από την περιοχή της Φινοκαλιάς την περίοδο 29 Ιουλίου, 2006 – 12 

Αυγούστου, 2006. 

 

Τα πιο σημαντικά μέλη των PBDEs στην αέρια φάση ήταν τα PBDEs  47  και 99, τα 

οποία περιλαμβάνουν τέσσερα και πέντε άτομα βρωμίου στο μόριο τους, αντίστοιχα. Η μέση 

συγκέντρωση των μελών αυτών ήταν 1.83 και 0.99 pg/m3, αντίστοιχα, ενώ η μέση 

συγκέντρωση των υπολοίπων μελών κυμαινόταν από 0.02 έως 0.22 pg/m3. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την κατανομή των διαφόρων μελών στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας θα 

δοθούν παρακάτω σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Όπως για τα PCBs  έτσι και για τα PBDEs, τα αποτελέσματα πρέπει να συγκριθούν 

με ανάλογα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί για άλλες απομακρυσμένες περιοχές του 

πλανήτη. Για τη σύγκριση αυτή βασιστήκαμε στις συγκεντρώσεις τριών μελών των PBDEs 

(PBDE 47, 99 και 100) και όχι στη συνολική συγκέντρωση των PBDEs (ΣPBDE) για τους 

ίδιους λόγους που έχουν αναφερθεί πιο πάνω για τα PCBs. 

Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται προς σύγκριση οι μέσες συγκεντρώσεις για τα 

επιλεγμένα μέλη των PBDEs, τα οποία μετρήθηκαν στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς καθώς 

και στην ατμόσφαιρα άλλων απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών του πλανήτη (de Wit, 

2002; Strandberg et al., 2001; Lee et al., 2004; Gouin et al., 2005).  
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Μέλος PBDE 
Περιοχή Έτος 

47 99 100 
Αναφορά 

Hoburgen, Σουηδία 1991 0.7 0.35 0.07 De Wit, 2002 

Eagle Harbor, U.S 1999 2.4 1.7 0.28 Strandberg et al., 2001 

Mace Head, Ιρλανδία 2000 1.1 0.75 0.20 Lee et al., 2004 

Hazerlrigg, UK 2001 5.2 2.7 0.74 Lee et al., 2004 

Ontario, Καναδά 2002 4.6 4.3 - Gouin et al., 2005 

Φινοκαλιά, Ελλάδα 2006 1.83 0.84 0.22 Παρούσα μελέτη 
 

Πίνακας 6.4 Συγκεντρώσεις για τα επιλεγμένα μέλη των PBDEs (σε pg/m3) στην αέρια φάση 

της ατμόσφαιρας διαφόρων απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών του πλανήτη. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.4 οι συγκεντρώσεις των μελών PBDE 47, 99 και 100 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν μετρηθεί στο Ίγκολ 

Χάρμπορ  των Ηνωμένων Πολιτειών (Strandberg et al., 2001) και στο Μέης Χεντ της 

Ιρλανδίας (Lee et al., 2004), ενώ είναι χαμηλότερες από εκείνες που έχουν μετρηθεί στο 

Χέϊζερλριγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (Lee et al., 2004) και στο Οντάριο του Καναδά (Gouin 

et al., 2005). Οι υψηλές συγκεντρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά πρέπει να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα, τα οποία 

θεωρούνται πηγές εκπομπής των PBDEs (Lee et al., 2002). Επιπλέον, σχετικά με τις 

συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί στις περιοχές Μέης Χεντ (Ιρλανδία) και Ίγκολ Χάρμπορ  

(Ηνωμένες Πολιτείες), έχει αναφερθεί ότι αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές 

είναι απομακρυσμένες και βρίσκονται μακριά από σημαντικές πηγές εκπομπής των PBDEs 

(Strandberg et al., 2001; Lee et al., 2004). 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από PBDEs 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ μπορεί να υποστηριχτεί ότι η 

συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής των PBDEs.  Ωστόσο, πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις PBDEs που έχουν μετρηθεί στην περιοχή Χομπέργκεν 

της Σουηδίας είναι αρκετά χαμηλότερες από εκείνες που έχουν μετρηθεί στις υπόλοιπες 

περιοχές και έτσι η περιοχή αυτή μπορεί να θεωρηθεί από τις λιγότερο ρυπασμένες περιοχές 

του πλανήτη.  

Τέλος, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι η συνολική συγκέντρωση των 

PCBs (ΣPCB) στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς ήταν 18 φορές υψηλότερη από τη συνολική 

συγκέντρωση των PBDEs (ΣPBDE), και αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες μελέτες που 

έχουν γίνει σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη (Strandberg et al., 2001; Gouin et al., 

2005). 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα PBDEs παρουσιάζουν παρόμοια δομή με αυτήν των 

PCBs και επομένως έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες. Κατά συνέπεια, αναμένεται 

να συμπεριφέρονται το ίδιο ανάλογα και στο περιβάλλον (ter Schure et al., 2004). Για το 

λόγο αυτό οι συγκεντρώσεις των PBDEs συγκρίνονται συχνά με εκείνες των PCBs. Στο 

Σχήμα 6.3, παρουσιάζονται οι συνολικές συγκεντρώσεις των PCBs και των PBDEs, που 

έχουν μετρηθεί στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 

δειγματοληψίας. Όπως φαίνεται, οι συγκεντρώσεις των PCBs σε όλα τα δείγματα ήταν πολύ 

υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις των PBDEs. 
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Σχήμα 6.3 Συγκεντρώσεις των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς για 

το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου – 12 Αυγούστου, 2006. Στον άξονα-χ φαίνεται η ημερομηνία 

και ώρα έναρξης κάθε δειγματοληψίας. 

 

 Η διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs πρέπει να 

οφείλεται στη μεγαλύτερη ικανότητα των μελών των PCBs, λόγω της σχετικής πτητικότητας 

τους, να διαφεύγουν ευκολότερα προς την ατμόσφαιρα σε σχέση με τα PBDEs. Οι Wania και 

Dugani (2003), υποστήριξαν ότι η διαφορά στις συγκεντρώσεις μεταξύ των PCBs και των 

PBDEs πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα λιγότερο βρωμιωμένα μέλη ή και τα μέλη με 

ενδιάμεσο αριθμό βρωμίων έχουν την ικανότητα να εξατμίζονται και να μεταφέρονται σε 

μακρινές αποστάσεις με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρονται τα υψηλότερα χλωριωμένα μέλη 

των PCBs. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs, 

πιθανόν να επηρεάζονται και από τις διάφορες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν 

στην περιοχή (Gouin et al., 2002; Wurl et al., 2006) ή ακόμα και από τις πηγές εκπομπής των 
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ενώσεων αυτών προς την ατμόσφαιρα. Οι πηγές εκπομπής των PBDEs πιθανό να είναι 

μικρότερες από εκείνες των PCBs και ίσως γι’ αυτό να παρατηρείται μια τέτοια μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων τους. 

Η επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των 

PCBs και των PBDEs θα εξεταστεί στα επόμενα κεφάλαια. 

 

6.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Η συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs και της 

θερμοκρασίας μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των ενώσεων 

αυτών στην ατμόσφαιρα. Η παρατήρηση υψηλής συσχέτισης μεταξύ της ατμοσφαιρικής 

συγκέντρωσης των ενώσεων αυτών και της θερμοκρασίας θα αποτελεί ένδειξη για την 

ύπαρξη τοπικών πηγών εκπομπής (Μανδαλάκης, 2002). 

Στο Σχήμα 6.4 και 6.5 φαίνεται η διακύμανση της συνολικής συγκέντρωσης των 

PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς σε σχέση με τη διακύμανση της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος που επικρατούσε την  περίοδο 29 Ιουλίου – 12 Αυγούστου του 

2006. Οι συγκεντρώσεις των PCBs  και των PBDEs  δεν φαίνεται να ακολουθούν τη 

διακύμανση της θερμοκρασίας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς 

βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής των ενώσεων αυτών.  

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

 8
:0

0:
00

 P
M

  8
:0

0:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

  8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

 1
2:

05
:0

0 
P

M

  8
:0

1:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

1:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

2:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

3:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

 8
:0

0:
00

 A
M

  8
:0

0:
00

 P
M

 8
:1

2:
00

 A
M

 8
:0

0:
00

 P
M

29-
Jul

30-
Jul

30-
Jul

31-
Jul

31-
Jul

1-
Aug

1-
Aug

2-
Aug

2-
Aug

3-
Aug

3-
Aug

4-
Aug

5-
Aug

5-
Aug

6-
Aug

6-
Aug

7-
Aug

7-
Aug

8-
Aug

8-
Aug

9-
Aug

9-
Aug

10-
Aug

10-
Aug

11-
Aug

11-
Aug

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 (p
g/

m
3 )

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Θ
ερ
μο

κρ
ασ

ία
 (o C

)

PCBs Air Temperature

 
Σχήμα 6.4 Διακύμανση της συνολικής συγκέντρωσης των PCBs στην ατμόσφαιρα της 

Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου-12 Αυγούστου 2006 και η συσχέτιση με τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 6.5 Διακύμανση της συνολικής συγκέντρωσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα της 

Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου-12 Αυγούστου 2006 και η συσχέτιση με τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

Περαιτέρω, η συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των 

συγκεντρώσεων των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς εξετάστηκε με  

τη βοήθεια της εξίσωσης Clausius-Clapeyron (Hoff et al., 1998; Wania et al., 1998; Lee et 

al., 2004). Η συγκεκριμένη εξίσωση περιγράφει τη μεταβολή του φυσικού λογάριθμου της 

μερικής πίεσης μιας ένωσης στην ατμόσφαιρα σε σχέση με την αντίστροφη θερμοκρασία του 

αέρα: 

ln pa = m/T +b   (6.1) 

όπου pa  είναι η μερική πίεση της ένωσης στην ατμόσφαιρα (σε atm) και Τ είναι η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος (σε Κ). 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 2.3.2)  η κλίση m της παραπάνω εξίσωσης 

μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες όσο αφορά τις διεργασίες που ελέγχουν την 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση των SOCs  στην ατμόσφαιρα (Hoff et al., 1998; Wania et al., 

1998). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη η κλίση m που υπολογίστηκε για τα διάφορα μέλη των 

PCBs δεν μπορούσε να δώσει σημαντικές πληροφορίες όσο αφορά την προέλευση των 

ενώσεων στην ατμόσφαιρα εφόσον οι τιμές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 Η εξίσωση Clausius-Clapeyron (Εξίσωση 6.1) εφαρμόστηκε για τα μέλη των PCBs 

και των PBDEs τα οποία προσδιορίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων και σε 

σημαντικές ποσότητες. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τα μέλη των PCBs  

συνοψίζονται στον Πίνακα 6.5.  
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Αριθμός 
ατόμων Cl Μέλος PCBs Κλίση Συντελεστής 

συσχέτισης R 
Επίπεδο 

αξιοπιστίας 

3 18+17 -9156.7 -0.24 NS 
3 16+32 -3575.0 -0.14 NS 
3 25+26 3794.9 0.17 NS 
3 31+28 -7522.0 -0.31 NS 
3 20+33 -6343.7 -0.26 NS 
3 22 1264.5 0.06 NS 
4 53 -7871.6 -0.32 NS 
4 45 -6830.2 -0.31 NS 
4 52 -1458.1 -0.06 NS 
4 49 -6173.4 -0.31 NS 
4 47+48+75 -4297.3 -0.25 NS 
4 44 -6706.0 -0.42 p<0.03 
4 41+64 175.6 0.01 NS 
4 74 -7957.4 -0.26 NS 
4 70 -5779.9 -0.21 NS 
5 95 -6204.5 -0.42 p<0.03 
5 91 -7319.8 -0.25 NS 
5 101 -7941.4 -0.55 p<0.004 
5 99 -10428.3 -0.56 p<0.003 
5 110 -6578.3 -0.41 p<0.04 
5 118 -12587.4 -0.48 p<0.01 
5 105 -10459.5 -0.48 p<0.01 
6 149 -4734.8 -0.29 NS 
6 132 -8092.1 -0.30 NS 
6 153 -5967.2 -0.40 p<0.04 
6 138+158+160 -8204.2 -0.47 p<0.02 
7 174 -9010.5 -0.46 p<0.02 
7 180 8014.9 0.43 p<0.03 
7 170 2519.3 0.12 NS 

 

Πίνακας 6.5 Θερμοκρασιακή συσχέτιση της μερικής πίεσης για τα μέλη των PCBs στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. Δίνεται η κλίση m της εξίσωσης Clausius-Clapeyron, ο συντελεστής 

συσχέτισης R και το επίπεδο αξιοπιστίας (p). 
NS: μη σημαντική συσχέτιση (Not Significant, p>0.1)  

 

Σε γενικές γραμμές, οι  συντελεστές συσχέτισης (R) που υπολογίστηκαν σε αυτή την 

μελέτη είναι αρκετά χαμηλοί. Το επίπεδο αξιοπιστίας (ή επίπεδο σημαντικότητας) για όλους 

τους συντελεστές συσχέτισης ήταν αρκετά χαμηλό. Ο συντελεστής συσχέτισης (R) για τα τρι- 

και τετρα-χλωριωμένα μέλη των PCBs δεν θεωρείται στατιστικά σημαντικός, ενώ οι 

συντελεστές συσχέτισης για τα περισσότερα από τα πεντα-, εξα- και επτα-χλωριωμένα μέλη 

των PCBs  μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικοί (p<0.05). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
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το επίπεδο αξιοπιστίας που συνήθως αναφέρεται σε ανάλογες μελέτες είναι το p<0.001 

(Hillery et al., 1997; Wania et al., 1998; Haugen et al., 1999). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται ότι η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της 

ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PCBs (ΣPCB) και της θερμοκρασίας καθώς επίσης και τα 

χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας για το συντελεστή συσχέτισης R, υποδηλώνουν ότι η περιοχή 

της Φινοκαλιάς βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής και ότι οι τα επίπεδα των PCBs στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς οφείλονται κυρίως στη μεταφορά αυτών των ενώσεων από 

μακρινές αποστάσεις.  

Όσο αφορά τα PBDEs, τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έγιναν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6. 

 

Αριθμός 
ατόμων Br Μέλος PBDEs Κλίση Συντελεστής 

συσχέτισης R 
Επίπεδο 

αξιοπιστίας 

2 15 -3881.1 -0.32 NS 
3 17 -7397.7 -0.35 NS 
3 25 -3226.8 -0.18 NS 
3 39 -8287.8 -0.21 NS 
3 28 -3389.1 -0.12 NS 
3 35+20 -3464.7 -0.11 NS 
4 62 -23769.8 -0.31 NS 
4 49 -5440.8 -0.29 NS 
4 47 -7043.4 -0.31 NS 
4 66 -6732.5 -0.66 NS 
5 100 5758.6 0.15 NS 
5 99 4534.7 0.10 NS 
6 154 -16259.3 -0.27 NS 
6 153 -38765.2 -0.76 p<0.03 

 

Πίνακας 6.6 Θερμοκρασιακή συσχέτιση της μερικής πίεσης για τα 15 μέλη των PBDEs στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. Δίνεται η κλίση m της εξίσωσης Clausius-Clapeyron, ο συντελεστής 

συσχέτισης R και το επίπεδο αξιοπιστίας (p). 
NS: μη σημαντική συσχέτιση (Not Significant, p>0.1)  

 

 Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.6 φαίνεται πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης των διαφόρων μελών 

PBDEs και της θερμοκρασίας, με μοναδική εξαίρεση το μέλος PBDE 153 (p<0.03).  

Η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PBDEs και της 

θερμοκρασίας, υποδηλώνει ότι η διεργασία της εξάτμισης θα έχει περιορισμένο ρόλο στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς και ότι οι συγκεντρώσεις των PBDEs στην ατμόσφαιρα θα 

οφείλονται κυρίως στη μεταφορά των ενώσεων αυτών από μακρινές αποστάσεις.   
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6.4 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ ΤΩΝ PBDEs 

Από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων υποστηρίχτηκε ότι η ατμοσφαιρική 

ρύπανση των PCBs και των PBDEs στην περιοχή της Φινοκαλιάς πρέπει κατά κύριο λόγο να 

οφείλεται στη μεταφορά των ενώσεων αυτών από μακρινές αποστάσεις. Συνεπώς, η 

ταυτοποίηση των περιοχών που δρουν ως πηγές εκπομπής και επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις 

των PCBs και των PBDEs στη Φινοκαλιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το συγκεκριμένο 

σκοπό απαιτείται η μελέτη των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων σε σχέση με τις ρετροπορείες 

των αεριών μαζών που φθάνουν στην περιοχή της Φινοκαλιάς  

Οι ρετροπορείες των αερίων μαζών (3 ημέρες πίσω), σε υψόμετρο περίπου 500 m 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προσδιορίστηκαν για όλες τις ημέρες που 

πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες στην Φινοκαλιά. Οι υπολογισμοί έγιναν με το 

πρόγραμμα HYSPLIT 4, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το National Oceanic & Atmospheric 

Administration (NOAA). Στο Σχήμα 6.6 παρουσιάζονται οι ρετροπορείες των αερίων μαζών, 

οι οποίες αντιστοιχούν στις 26 δειγματοληψίες (14 ημέρες) που πραγματοποιήθηκαν στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. Στην άκρη κάθε ρετροπορείας έχει σημειωθεί η ημερομηνία η οποία 

αντιστοιχεί στη μέρα της δειγματοληψίας. 
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Σχήμα 6.6 Ρετροπορείες αερίων μαζών (3 ημέρες πίσω) που καταλήγουν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς για όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν στο χρονικό διάστημα 30 Ιουλίου- 12 

Αυγούστου, 2006 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.6, οι ρετροπορείες των αερίων μαζών χωρίζονται σε δύο 

ομάδες ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ρετροπορείες για τα 

δείγματα που συλλέχτηκαν μεταξύ 30 Ιουλίου και 3 Αυγούστου, έχουν βορειοανατολική 

προέλευση, ενώ τα δείγματα που συλλέχτηκαν μεταξύ 4 και 12 Αυγούστου, έχουν 

δυτική/βορειοδυτική προέλευση, με μία μόνο ρετροπορεία στις 11 Αυγούστου, η οποία έχει 

νότια/νοτιοδυτική προέλευση. Επομένως, για την ταυτοποίηση των πιθανών πηγών εκπομπής 

εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στις ρετροπορείες της κάθε ομάδας ξεχωριστά υπολογίζοντας  

τη συνολική συγκέντρωση των δειγμάτων των  PCBs (ΣPCB) και των PBDEs (ΣPBDE)  που 

αντιστοιχούσαν σε κάθε ομάδα. Οι ρετροπορείες καθώς επίσης και η συνολική συγκέντρωση 

ΣPCB και  ΣPBDE  κάθε ομάδας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.7 και 6.8. 
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Σχήμα 6.7 Ρετροπορείες αερίων μαζών (3 ημέρες πίσω) που καταλήγουν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς. Επισημαίνεται με κύκλους ο διαχωρισμός των ρετροπορειών σε δυο ομάδες και 

μέσα σε αυτούς αναγράφεται η συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) που αντιστοιχεί 

στο σύνολο των δειγμάτων κάθε ομάδας. 

 

H προέλευση των αερίων μαζών για τα δείγματα της πρώτης ομάδας των PCBs τα 

οποία εμφάνισαν και την υψηλότερη συνολική συγκέντρωση ΣPCB 100.8 ± 18.6 pg/m3 είχαν 

βόρεια/βορειοανατολική προέλευση, ενώ οι αέριες μάζες που αντιστοιχούσαν στα δείγματα 

της δεύτερης ομάδας εμφάνισαν συνολική συγκέντρωση ΣPCB 55.8 ± 18.9  pg/m3 και είχαν 

δυτική προέλευση. Όπως είναι εμφανές, η διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων ΣPCB της 

πρώτης και δεύτερης ομάδας ήταν σχεδόν διπλάσια και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά 

79 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 
σημαντική (t-test, p<0.001), αν και ο αριθμός των δειγμάτων της πρώτης ομάδας ήταν 

μικρότερος από τον αριθμό των δειγμάτων της δεύτερης ομάδας. Πιο αναλυτικά, τα δείγματα 

της πρώτης ομάδας που αντιστοιχούν στις δειγματοληψίες που έγιναν στο χρονικό διάστημα 

29 Ιουλίου και 3 Αυγούστου ήταν δέκα στο σύνολο, ενώ τα δείγματα της δεύτερης ομάδας 

που αντιστοιχούν στις δειγματοληψίες που έγιναν στο διάστημα 4 έως 12 Αυγούστου ήταν 

στο σύνολο 16.  

Οι ημερομηνίες της δειγματοληψίας καθώς και οι συγκεντρώσεις ΣPCB των 

δειγμάτων κάθε ομάδας, δίνονται στον Πίνακα 6.7.  

 

Ομάδα Ημερομηνία 
δειγματοληψίας ΣPCB (pg/m3) 

7/29/06 20:00 86.3
7/30/06 8:00 128.7 

7/30/06 20:00 68.5 
7/31/06 8:00 84.0 

7/31/06 20:00 112.3 
8/1/06 8:00 104.1 
8/1/06 20:00 100.5 
8/2/06 8:00 119.4 
8/2/06 20:00 114.7 

1η 
 

8/3/06 8:00 89.2 
Συνολική μέση συγκέντρωση (pg/m3) 100.8 

8/3/06 20:00 69.6
8/4/06 8:00 76.3 
8/5/06 12:05 112.1 
8/5/06 20:01 55.1 
8/6/06 8:00 59.8 
8/6/06 20:00 58.3 
8/7/06 8:01 52.2 
8/7/06 20:00 46.4 
8/8/06 8:02 52.4 
8/8/06 20:00 55.0 
8/9/06 8:03 48.8 
8/9/06 20:00 36.4 
8/10/06 8:00 57.8 

8/10/06 20:00 39.5 
8/11/06 8:12 32.7 

2η 

8/11/06 20:00 40.3 
Συνολική μέση συγκέντρωση (pg/m3) 55.8 

 

Πίνακας 6.7 Ημερομηνίες δειγματοληψιών, συγκεντρώσεις PCBs ( σε pg/m3) των δειγμάτων 

και συνολική συγκέντρωση ΣPCB ( σε pg/m3) κάθε ομάδας.  

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των ανεξαρτήτων μελών των PCBs ήταν 

μεγαλύτερη στα δείγματα της πρώτης ομάδας και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική 

για σχεδόν όλα τα μέλη (t-test, p<0.03) με εξαίρεση τα PCB 22, 74, 91, 105, 149, 170 και 
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180. Επιπλέον, οι υψηλές συγκεντρώσεις των πτητικών τρι- και τετρα-χλωριωμένων μελών 

των PCBs που παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες, ενισχύουν το γεγονός ότι όσο πιο 

μεγάλη είναι η πτητικότητα ενός POP, τόσο πιο εύκολα εξατμίζεται από την επιφάνεια των 

ρυπασμένων περιοχών και τόσο πιο εύκολα μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσω της 

ατμόσφαιρας. (Hoff et al., 1998; Wania et al., 1998). 

Στο Σχήμα 6.8 φαίνεται η επί τις εκατό συνεισφορά κάθε ομόλογης ομάδας PCBs στη 

συνολική συγκέντρωση ΣPCB, για κάθε ομάδα δειγμάτων.  
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Σχήμα 6.8 Κατανομή των πέντε ομολόγων ομάδων PCBs (% συνεισφορά στο ΣPCB) για τα 

δείγματα της πρώτης ομάδας (αέριες μάζες από Βορειοανατολικά) και για τα δείγματα της 

δεύτερης ομάδας (αέριες μάζες από δυτικά). 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.8, τα τρι- και τετρα-χλωριωμένα μέλη είχαν τη 

μεγαλύτερη αφθονία στα δείγματα και των δύο ομάδων, ενώ ακολουθούσαν τα πεντα-, εξα- 

και επτα- χλωριωμένα μέλη. Ωστόσο, στα δείγματα της πρώτης ομάδας τα τρι-χλωριωμένα 

μέλη παρουσίασαν μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΣPCB από τα αντίστοιχα της δεύτερης 

ομάδας, ενώ τα τετρα-, πεντα- και εξα-χλωριωμένα μέλη παρουσίασαν μεγαλύτερη 

συνεισφορά στο ΣPCB στα δείγματα της δεύτερης ομάδας σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

πρώτης. Οι διαφορές μεταξύ των ομολόγων ομάδων των PCBs της πρώτης και δεύτερης 

ομάδας ήταν στατιστικά σημαντικές (t-test, p<0.05) με εξαίρεση τα επτα-χλωριωμένα μέλη 

(p<0.2).  

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι τα μέλη που περιέχουν τρία και τέσσερα άτομα 

χλωρίου στο μόριο τους είχαν  τις μεγαλύτερες αφθονίες στα δείγματα και των δύο ομάδων. 

Αυτό δικαιολογείται πρώτον λόγω της ιδιαίτερα υψηλής αφθονίας που είχαν τα μέλη αυτά 

στα περισσότερα εμπορικά μίγματα που έχουν παραχθεί παγκοσμίως (Breivik et al., 2002a) 
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και δεύτερον λόγω της υψηλής πτητικότητας των μελών αυτών, η οποία τους προσδίδει την 

ικανότητα να διαφεύγουν πιο εύκολα προς την ατμόσφαιρα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται πως οι συγκεντρώσεις των PCBs στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς επηρεάζονται κυρίως από τις αέριες μάζες που μεταφέρονται 

από βόρεια/βορειοανατολικά και δείχνουν ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας μπορούν να 

δρουν ως πηγές εκπομπής των ενώσεων αυτών προς την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η 

εκτεταμένη παραγωγή και χρήση των PCBs στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που μπορεί να δικαιολογήσει τις υψηλές 

συγκεντρώσεις των PCBs που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα της περιοχής της Φινοκαλιάς 

από τις αέριες μάζες που προέρχονται από εκείνες τις περιοχές (Breivik et al., 2002).  

Όσο αφορά τα PBDEs τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά των PCBs. 

25

30

35

40

45

50

55

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

1η Ομάδα
ΣPBDEs=5.34

2η Ομάδα
ΣPBDEs=2.98

 
Σχήμα 6.9 Ρετροπορείες αερίων μαζών (3 ημέρες πίσω) που καταλήγουν στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς. Επισημαίνεται με κύκλους ο διαχωρισμός των ρετροπορειών σε δυο ομάδες και 

μέσα σε αυτούς αναγράφεται η συνολική συγκέντρωση των PBDEs (ΣPBDE) που αντιστοιχεί 

στο σύνολο των δειγμάτων κάθε ομάδας. 

 

Στον Πίνακα 6.8, δίνονται οι ημερομηνίες δειγματοληψίας, οι συνολικές 

συγκεντρώσεις PBDEs κάθε δείγματος και η συνολική συγκέντρωση ΣPBDE (σε pg/m3) των 

δειγμάτων κάθε ομάδας.  
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Ομάδα Ημερομηνία 
δειγματοληψίας ΣPBDE (pg/m3) 

7/29/06 20:00 3.9
7/30/06 8:00 4.7 

7/30/06 20:00 11.2 
7/31/06 8:00 5.5 

7/31/06 20:00 6.0 
8/1/06 8:00 7.1 
8/1/06 20:00 6.5 
8/2/06 8:00 2.8 
8/2/06 20:00 2.2 

1η 
 

8/3/06 8:00 3.5 
Συνολική μέση συγκέντρωση (pg/m3) 5.34 

8/3/06 20:00 3.2
8/4/06 8:00 4.3 
8/5/06 12:05 5.4 
8/5/06 20:01 2.7 
8/6/06 8:00 4.9 
8/6/06 20:00 2.9 
8/7/06 8:01 2.4 
8/7/06 20:00 2.4 
8/8/06 8:02 2.4 
8/8/06 20:00 2.0 
8/9/06 8:03 2.4 
8/9/06 20:00 2.0 
8/10/06 8:00 3.1 

8/10/06 20:00 2.9 
8/11/06 8:12 2.3 

2η 

8/11/06 20:00 2.3 
Συνολική μέση συγκέντρωση (pg/m3) 2.98 

 

Πίνακας 6.8 Ημερομηνίες δειγματοληψιών, συγκεντρώσεις PBDEs (σε pg/m3) των 

δειγμάτων και συνολική συγκέντρωση ΣPBDE ( σε pg/m3) κάθε ομάδας.  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.8, η πρώτη ομάδα δειγμάτων εμφάνισε μεγαλύτερη 

συνολική συγκέντρωση σε σχέση με την δεύτερη ομάδα. Η συνολική συγκέντρωση ΣPBDE 

της πρώτης ομάδας δειγμάτων ήταν 5.34 ± 2.62 pg/m3, ενώ η συνολική συγκέντρωση ΣPBDE 

της δεύτερης ομάδας δειγμάτων ήταν 2.98 ± 1.02 pg/m3. Η διαφορά μεταξύ των 

συγκεντρώσεων ΣPBDE των δυο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (t-test, p<0.01). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των ανεξαρτήτων μελών των PBDEs ήταν μεγαλύτερη στα 

δείγματα της πρώτης ομάδας και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική  μόνο για τα 

μέλη PBDE 39, 35+20, 47, 100, 99 και 154 (t-test, p<0.02). 

Στο Σχήμα 6.10, φαίνεται η επί τις εκατό συνεισφορά των ομολόγων ομάδων των 

PBDEs στη συνολική συγκέντρωση ΣPBDE των δειγμάτων των δύο ομάδων. Η συνεισφορά 

των δι-βρωμιωμένων μελών των PBDEs στο ΣPBDE (p<0.05) στα δείγματα της δεύτερης 

ομάδας ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα αντίστοιχα της πρώτης ομάδας. Επιπλέον, τα τετρα-, 
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πεντα- και εξα-βρωμιωμένα μέλη παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη συνολική 

συγκέντρωση ΣPBDE στα δείγματα και των δύο ομάδων. Ωστόσο, στα δείγματα της πρώτης 

ομάδας μόνο τα πεντα- και εξα-βρωμιωμένα μέλη παρουσίαζαν μεγαλύτερη συνεισφορά στο 

ΣPBDE σε σχέση με τα αντίστοιχα της δεύτερης ομάδας. Οι διαφορές μεταξύ των τρι-, τετρα-

, πεντα- και εξα-βρωμιωμένων ομολόγων ομάδων της πρώτης και δεύτερης ομάδας δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές. 
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Σχήμα 6.10 Κατανομή των πέντε ομολόγων ομάδων PBDEs (% συνεισφορά στο ΣPBDE) για 

τα δείγματα της πρώτης ομάδας (αέριες μάζες από Βορειοανατολικά) και για τα δείγματα της 

δεύτερης ομάδας (αέριες μάζες από δυτικά). 

 

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι τα μέλη που περιέχουν τέσσερα και πέντε άτομα 

βρωμίου στο μόριο τους είχαν  τις μεγαλύτερες αφθονίες στα δείγματα και των δύο ομάδων 

και αυτό ίσως να υποδηλώνει τη μεταφορά των ενώσεων αυτών από μακρινές περιοχές. 

Αν και διάφορες μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι τα PBDEs με λιγότερο από τέσσερα 

άτομα βρωμίου είναι αυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται σε μεγάλες 

αποστάσεις (Palm et al., 2002; Wania and Dugani., 2003), εντούτοις πρόσφατες μελέτες 

έχουν υποστηρίξει ότι οι συγκεντρώσεις των μελών PBDE 47 και 99, τα οποία 

περιλαμβάνουν τέσσερα και πέντε άτομα βρωμίου στο μόριο τους αντίστοιχα, έχουν βρεθεί 

σε υψηλά επίπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη όπως στην Ανταρκτική και 

στον Ινδικό Ωκεανό. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την ικανότητα των τετρα- και πεντα-

βρωμιωμένων μελών των PBDEs να μεταφέρονται σε μακρινές περιοχές (de Wit et al., 2006; 

Wurl et al., 2006; Ikonomou et al., 2002). Επίσης, οι Gouin et al., (2003) υποστήριξαν ότι οι 

μετεωρολογικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των μελών αυτών να 

μεταφέρονται σε μακρινές αποστάσεις. Επισήμαναν ότι σε υψηλές θερμοκρασίες τα PBDE 
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47 και 99 βρίσκονται κυρίως στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας αλλά καθώς η θερμοκρασία 

μειώνεται το ίδιο ανάλογα μειώνεται και η συγκέντρωση τους στην αέρια φάση και συνεπώς 

η ικανότητα τους να μεταφέρονται σε μακρινές αποστάσεις. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι τα 

μέλη PBDE 47 και 99 αποτελούν τα κύρια συστατικά μέλη του εμπορικού πεντα-BDE 

μίγματος (που είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μίγμα) και υποστηρίχτηκε ότι οι 

μεγάλες συγκεντρώσεις που εμφανίζουν τα μέλη αυτά πρέπει να οφείλονται στην μεγάλη 

παραγωγή και χρήση του μίγματος αυτού καθώς και στην ικανότητα των μελών αυτών να 

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις (ter Schure et al., 2004; Gouin et al., 2003). 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των PBDEs στην περιοχή της Φινοκαλιάς και η 

μελέτη των ρετροπορειών δείχνουν ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας μπορούν να δρουν ως 

πηγές εκπομπής των ενώσεων αυτών προς την ατμόσφαιρα. 

 

6.5 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ 

Έχοντας μελετήσει τις συγκεντρώσεις των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα 

και την επίδραση της θερμοκρασίας στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών, 

είναι απαραίτητο να μελετηθεί και η επίδραση άλλων μετεωρολογικών συνθηκών όπως η 

ταχύτητα των ανέμων.  

Οι Haugen et al., (1999), κατά τη διάρκεια της μελέτης της συγκέντρωσης των PCBs 

στην ατμόσφαιρα της Lista (Νορβηγία), παρατήρησαν ότι καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του 

ανέμου η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs μειώνεται.. Το ίδιο φαινόμενο παρατήρησαν 

και οι Currado και Harrad (2000), κατά τη μελέτη της συγκέντρωσης των PCBs  στην 

περιοχή Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, 

αναμένεται στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ρυπασμένες εκτάσεις, η αύξηση της 

ταχύτητας του ανέμου θα προκαλεί μείωση στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των 

ημιπτητικών οργανικών ρυπαντών. 

Στην παρούσα μελέτη, η ταχύτητα του ανέμου δεν φάνηκε να έχει κάποια σημαντική 

επίδραση στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs και των PBDEs. Ο συντελεστής 

συσχέτισης (R) μεταξύ της ταχύτητας του ανέμου και της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης 

ΣPCB στην περιοχή της Φινοκαλιάς ήταν ίσος με 0.12 και η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

παραμέτρων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p<0.56). Αντίστοιχα, ο συντελεστής 

συσχέτισης (R) μεταξύ της ταχύτητας του ανέμου και της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των 

PBDEs στην περιοχή της Φινοκαλιάς ήταν ίσος με 0.13 και επίσης η συσχέτιση μεταξύ των 

δυο παραμέτρων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p<0.54).  

Η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της ταχύτητας του ανέμου και της ατμοσφαιρικής 

συγκέντρωσης των PCBs και των PBDEs στην περιοχή της Φινοκαλιάς μπορεί να οφείλεται 

στην απουσία κοντινών πηγών εκπομπής των ενώσεων αυτών προς την ατμόσφαιρα. 
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6.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ ΤΩΝ 

PBDEs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Είναι γνωστό ότι οι φυσικοχημικές ιδιότητες που εμφανίζει κάθε μέλος των PCBs και 

των PBDEs εξαρτώνται κυρίως από τα άτομα χλωρίου και τα άτομα βρωμίου στο μόριο του 

αντίστοιχα. Εξαιτίας αυτών των διαφορών, είναι ευνόητο ότι η συμπεριφορά των PCBs  και 

των PBDEs στην ατμόσφαιρα δεν θα είναι ίδια για όλα τα μέλη. Αυτό οφείλεται στη 

διαφορετική συμπεριφορά των μελών ως προς τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

στην ατμόσφαιρα.   

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs 

και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου έως 12 

Αυγούστου του 2006. Για την μελέτη της κατανομής των ομολόγων ομάδων, υπολογίσθηκε η 

μέση τιμή της συνεισφοράς κάθε ομόλογης ομάδας στη συνολική συγκέντρωση των PCBs 

και των PBDEs αντίστοιχα, σε όλα τα δείγματα. 

Στο Σχήμα 6.10 φαίνεται η επί τις εκατό συνεισφορά κάθε ομόλογης ομάδας PCBs 

στη συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB), για όλες τις δειγματοληψίες. 
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Σχήμα 6.11 Ημερήσια διακύμανση στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs (% 

Συνεισφορά στο ΣPCB), για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου και 12 Αυγούστου 2006. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.11, τα μέλη που περιέχουν τρία και τέσσερα άτομα 

χλωρίου είχαν τις μεγαλύτερες αφθονίες σε όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν.  Η συνολική 

ποσότητα των μελών αυτών αποτελούσε το 73% έως και το 86.9% της συνολικής 

συγκέντρωσης του ΣPCB στην ατμόσφαιρα. Πιο αναλυτικά, η συνεισφορά των τρι-

χλωριωμένων μελών στο ΣPCB κυμαινόταν από 37% έως 59%, ενώ η συνεισφορά των 

τετρα-χλωριωμένων μελών κυμαινόταν από 25.7% έως 37.3%. Από την άλλη μεριά, η 

συνεισφορά των πεντα-, εξα- και επτα-χλωριωμένων μελών των PCBs ήταν αρκετά χαμηλή 

(13% έως 27%) καθόλη τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, η 

συνεισφορά των πεντα-χλωριωμένων μελών κυμαινόταν από 7.6% έως και 15%, ενώ η 

συνεισφορά των εξα-χλωριωμένων μελών κυμαινόταν από 4.6 % έως και 9.9 %. Τα επτα-

χλωριωμένα μέλη είχαν την πιο μικρή συνεισφορά από όλες τις ομάδες ομολόγων (μικρότερη 

από 3%) και η διακύμανση τους στην ατμόσφαιρα ήταν σταθερή.  

Η συνεισφορά των διαφόρων ομολόγων ομάδων στη συνολική συγκέντρωση των 

PCBs δεν παρουσίασε έντονες μεταβολές κατά την περίοδο των δειγματοληψιών στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. Εντούτοις, παρατηρήθηκε μείωση της συνεισφοράς των τρι-

χλωριωμένων μελών στη συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) κατά την περίοδο του 

Αυγούστου και αντίστοιχη αύξηση της συνεισφοράς των τετρα-χλωριωμένων μελών. Αύξηση 

παρατηρήθηκε και στη συνεισφορά  των  πεντα- και εξα-χλωριωμένων μελών κατά την ίδια 

περίοδο.  

Οι μεταβολές στην κατανομή των ομόλογων ομάδων των PCBs θα μπορούσαν να 

οφείλονται στην διαφορετική προέλευση των αερίων μαζών. Όπως έχει αναφερθεί (Κεφάλαιο 

6.4),  οι ρετροπορείες των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την περιοχή της Φινοκαλιάς κατά 

την περίοδο 29 Ιουλίου έως και 3 Αυγούστου, είχαν βόρεια/ βορειοανατολική προέλευση, 

ενώ κατά την περίοδο 4 έως και 12 Αυγούστου οι αέριες μάζες είχαν δυτική προέλευση. Τα 

δείγματα που συλλέχθηκαν στο χρονικό διάστημα και των δυο περιόδων διέφεραν σημαντικά 

ως προς τη συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) και τη συνεισφορά των ομολόγων 

ομάδων των PCBs. Επιπλέον, στο Σχήμα 6.8 (Κεφάλαιο 6.4), φαίνεται ότι η συνεισφορά των 

τετρα-, πεντα- και εξα-χλωριωμένων μελών των PCBs στη συνολική συγκέντρωση ΣPCB, 

ήταν μεγαλύτερη στα δείγματα που αντιστοιχούσαν στην δεύτερη χρονική περίοδο της 

δειγματοληψίας. 

Η κατανομή των ομολόγων ομάδων των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς  

για όλα τα δείγματα που λήφθηκαν στο χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου, 

φαίνεται στο Σχήμα 6.12.  

Σε γενικές γραμμές, τα μέλη που περιλαμβάνουν τέσσερα και πέντε άτομα βρωμίου 

στο μόριο τους, είχαν τις μεγαλύτερες αφθονίες σε όλα τα δείγματα. Η συνολική ποσότητα 
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αυτών των μελών αποτελούσε το 63.6% έως και το 87.6% της συνολικής συγκέντρωση των 

PBDEs στην ατμόσφαιρα. 
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Σχήμα 6.12 Ημερήσια διακύμανση στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs (% 

Συνεισφορά στο ΣPCB), για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου και 12 Αυγούστου 2006. 

 
Πιο αναλυτικά, η συνεισφορά των τετρα-βρωμιωμένων μελών στο ΣPBDE 

κυμαινόταν από 40.4% έως 73.2%, ενώ η συνεισφορά των πεντα-βρωμιωμένων μελών 

κυμαινόταν από 13.5% έως 45.9%. Από την άλλη μεριά, η συνεισφορά των δι-, τρι- και εξα-

βρωμιωμένων μελών των PBDEs ήταν αρκετά χαμηλή (12.4% έως 36.4%) καθόλη τη 

διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας. Πιο αναλυτικά, η συνεισφορά των τρι-βρωμιωμένων 

μελών κυμαινόταν από 3.3% έως και 13.3%, ενώ η συνεισφορά των εξα-βρωμιωμένων μελών 

κυμαινόταν από 2.8% έως και 19.8%. Τα δι-βρωμιωμένα μέλη είχαν την πιο μικρή 

συνεισφορά από όλες τις ομάδες ομολόγων (μικτότερη από 5%). 

Οι μεταβολές στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PBDEs στη συνολική 

συγκέντρωση των PBDEs (ΣPBDEs) δεν φαίνεται να είναι σταθερές. Τα τετρα-βρωμιωμένα 

μέλη χαρακτηρίζονται από σημαντικές μεταβολές σε όλο το εύρος των δειγμάτων, ενώ 

ταυτόχρονα παρατηρείται η ίδια μεταβολή και για τα πεντα-βρωμιωμένα μέλη, με την 

διαφορά ότι καθώς η συνεισφορά των τετρα-βρωμιωμένων μελών μειώνεται αυτή των πεντα-

βρωμιωμένων μελών αυξάνεται και αντίστροφα. Η συνεισφορά των τρι- και εξα-

βρωμιωμένων μελών παρουσίασε αρχικά μερική αυξομείωση, η οποία όμως κατά την 
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περίοδο 4 έως 12 Αυγούστου φαίνεται να παρουσιάζει μια σταθερότητα.. Τα δι-βρωμιωμένα 

μέλη αρχικά παρουσίασαν χαμηλή συνεισφορά στη συνολική συγκέντρωση, ενώ κατά την 

περίοδο 4 έως και 12 Αυγούστου παρουσίασαν αύξηση η οποία ήταν καθόλη τη διάρκεια της 

περιόδου σταθερή. 

Οι μεταβολές αυτές φαίνεται να συμφωνούν με τις μεταβολές που παρατηρήθηκαν 

κατά τη μελέτη της προέλευσης των αερίων μαζών (Κεφάλαιο 6.4). Όπως έχει αναφερθεί, οι 

ρετροπορείες των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την περιοχή της Φινοκαλιάς χωρίζονταν σε 

δυο ομάδες ανάλογα με την προέλευση τους. Η πρώτη ομάδα αντιστοιχούσε στα δείγματα 

που συλλέχθηκαν από τις 29 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου, ενώ η δεύτερη ομάδα 

αντιστοιχούσε στα υπόλοιπα δείγματα (4 -12 Αυγούστου). Η αύξηση στη σχετική αφθονία 

των δι- και τρι-βρωμιωμένων μελών και η ταυτόχρονη μείωση των εξα-βρωμιωμένων μελών 

στο χρονικό διάστημα 4 έως 12 Αυγούστου, μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική προέλευση 

των αερίων μαζών. Αυτό επιβεβαιώνεται με το Σχήμα 6.10 (Κεφάλαιο 6.4), στο οποίο 

φαίνεται ξεκάθαρα η συνεισφορά των μελών PBDEs στα δείγματα των δυο ομάδων. 

Επιπλέον, στο Σχήμα 6.12 παρατηρείται αύξηση της συνεισφοράς των πεντα-βρωμιωμένων 

μελών σε δείγματα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα της πρώτης ομάδας δειγμάτων. 

Αυτό βρίσκεται επίσης, σε αντιστοιχία με την αύξηση που παρατηρείται στο Σχήμα 6.10 

(Κεφάλαιο 6.4). Από την άλλη μεριά, η συνεισφορά των τετρα-βρωμιωμένων μελών στη 

συνολική συγκέντρωση των PBDEs δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποιο πρότυπο. 
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7 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ ΤΩΝ PBDEs 

ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Η μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα, 

μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των ενώσεων αυτών 

στην ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, η παρατήρηση μείωσης της συγκέντρωσης μιας ένωσης 

στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, υποδεικνύει ότι οι διεργασίες απομάκρυνσης 

όπως η φωτόλυση, η φωτοχημεία, η εναπόθεση, η αραίωση κ.λ.π. υπερισχύουν έναντι των 

διεργασιών εκπομπής προς την ατμόσφαιρα, όπως η εξάτμιση, η βιογενής παραγωγή, η 

φωτοχημική παραγωγή κ.λ.π.. Τα αντίθετα ακριβώς συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν 

στην περίπτωση που η ημερήσια διακύμανση μιας ένωσης χαρακτηρίζεται από αύξηση της 

συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εκτιμηθεί 

ποιες από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα είναι αυτές που καθορίζουν 

τη συμπεριφορά μιας ένωσης στην ατμόσφαιρα (Μανδαλάκης, 2002). 

Η μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs και των PBDEs θεωρείται αρκετά 

δύσκολη λόγω των σχετικά χαμηλών συγκεντρώσεών τους στο περιβάλλον. Λίγες μελέτες 

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την ημερήσια διακύμανση των PCBs στην ατμόσφαιρα 

(Hornbuckle and Eisenreich, 1996; Wallace and Hites, 1996; Lee et al., 1998; Brunciak et al., 

2001; Gouin et al., 2002; Totten et al., 2002; Mandalakis et al., 2003), ενώ η βιβλιογραφία 

σχετικά με την ημερήσια διακύμανση των PBDEs στην ατμόσφαιρα είναι περιορισμένη 

(Gouin et al., 2002). Ωστόσο, οι Gouin et al., (2002), λόγω έλλειψης βιβλιογραφίας σχετικά 

με την ημερήσια διακύμανση των PBDEs, παρατήρησαν ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs με αυτήν των PBDEs και εφόσον προέρχονται από τα 

ίδια δείγματα, θα μπορούσε να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση των PBDEs στην ατμόσφαιρα.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερήσια διακύμανση των PCBs και των PBDEs 

στην ατμόσφαιρα θα εξαρτάται τόσο από την περιοχή, όσο και από την εποχή του χρόνου που 

πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ταχύτητες παραγωγής 

και απομάκρυνσης των ενώσεων αυτών δεν είναι παντού και πάντα οι ίδιες. Για παράδειγμα, 

η εξάτμιση των PCBs και των PBDEs από την επιφάνεια της γης προς την ατμόσφαιρα θα 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη και οι οποίες βρίσκονται 

μακριά από ρυπασμένες εκτάσεις. Επιπλέον, η απομάκρυνση των ενώσεων αυτών από την 

ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε περιοχές μικρού γεωγραφικού πλάτους και κατά 

την περίοδο του καλοκαιριού, όπου η φωτοχημεία είναι πιο έντονη.  
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7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ ΤΩΝ 

PBDEs 

Η ημερήσια διακύμανση των PCBs και των PBDEs που μελετήθηκε σε περιοχές οι 

οποίες βρίσκονταν κοντά σε αστικά κέντρα ή σε άλλες κοντινές πηγές ρύπανσης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά (Hornbuckle and Eisenreich, 

1996; Wallace and Hites, 1996; Lee et al., 1998; Gouin et al., 2002), έδειξε ότι η 

συγκέντρωση των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν 

πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εξήγηση που 

δόθηκε για να δικαιολογηθεί η συμπεριφορά των ενώσεων αυτών ήταν παρόμοια σε όλες τις 

μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχτηκε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια της ημέρας προκαλεί την έντονη εξάτμιση των PCBs και των PBDEs που 

υφίστανται στην επιφάνεια της γης. Η εξήγηση αυτή θεωρείται αρκετά λογική εάν ληφθεί 

υπόψη ότι οι ενώσεις αυτές έχουν καθαρά ανθρωπογενή προέλευση και ότι στις περιοχές 

όπου πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες μελέτες (Η.Π.Α, Αγγλία και Καναδά) έχουν 

χρησιμοποιηθεί σημαντικές ποσότητες PCBs.  

Ωστόσο, η διακύμανση τόσο των PCBs όσο και των PBDEs σε απομακρυσμένες 

περιοχές είναι εντελώς διαφορετική. Η ροή των ενώσεων αυτών από την επιφάνεια της γης 

προς την ατμόσφαιρα θα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε απομακρυσμένες περιοχές 

του πλανήτη, οι οποίες βρίσκονται μακριά από ρυπασμένες επιφάνειες. Επίσης, η ταχύτητα 

καταστροφής των ενώσεων αυτών θα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε περιοχές μικρού 

γεωγραφικού πλάτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, όπου η φωτοχημεία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επομένως, η καταστροφή των PCBs και των PBDEs κατά τη 

διάρκεια της ημέρας μπορεί να υπερισχύει έναντι της εξάτμισης και αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την παρατήρηση μείωσης αντί αύξησης της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των 

ενώσεων αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Αξίζει να αναφερθεί, ότι για τη μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης των PCBs και 

PBDEs, απαιτείται μεγάλη συχνότητα δειγματοληψιών μικρής χρονικής διάρκειας, η οποία 

παρέχει δεδομένα υψηλής χρονικής ανάλυσης. Ωστόσο στην παρούσα εργασία, επειδή ο 

κύριος στόχος ήταν η μελέτη της παρουσίας των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα, οι 

δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (10 ώρες). 

Επομένως, ήταν αρκετά δύσκολο να παρατηρήσουμε σημαντική διακύμανση στις 

συγκεντρώσεις των PCBs και των PBDEs στην ατμόσφαιρα της περιοχής της Φινοκαλιάς.  

Στο Σχήμα  7.1, παρουσιάζεται η ημερήσια διακύμανση της συνολική συγκέντρωσης 

των PCBs καθόλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας.  
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Σχήμα 7.1 Ημερήσια διακύμανση της συγκέντρωσης των PCBs (σε pg/m3) στην ατμόσφαιρα 

της Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου.  

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1 η συγκέντρωση των PCBs δεν παρουσίασε μια ομαλή 

και επαναλαμβανόμενη αυξομείωση. Η συνολική συγκέντρωση των PCBs (ΣPCB) κατά τη 

διάρκεια της ημέρας κυμαινόταν από 32.7 έως 128.7 pg/m3 και από 36.4 έως 114.7 pg/m3 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η μέση συγκέντρωση ήταν ίση με 78.3 ± 30.63 και 67.9 ± 

27.4 pg/m3, αντίστοιχα. Σε ορισμένες δειγματοληψίες, η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της 

νύχτας φαίνεται να ξεπερνά τη συγκέντρωση της ημέρας και αντίστροφα. Επίσης, 

παρατηρείται μια σχετική μείωση στην συγκέντρωση των δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο 

χρονικό διάστημα 5 έως και 12 Αυγούστου.  

Η διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης της ημέρας και της νύχτας δεν φαίνεται να 

ακολουθεί την ίδια αυξομείωση με εκείνη που έχει παρατηρηθεί στις μελέτες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει ότι η  ταχύτητα εκπομπής των 

PCBs προς την ατμόσφαιρα θα είναι μικρότερη κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Επίσης, από 

την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs 

(Κεφάλαιο 6.3), είχε υποστηριχτεί ότι η διεργασία της εξάτμισης θα έχει περιορισμένο ρόλο 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς και ότι το κύριο μονοπάτι εισόδου αυτών των ρυπαντών στην 

ατμόσφαιρα είναι η μεταφορά τους από μακρινές περιοχές. Επομένως η μείωση που 

παρατηρείται στις συγκεντρώσεις των PCBs για το χρονικό διάστημα 5 έως 12 Αυγούστου 

οφείλεται στη διαφορετική προέλευση των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την περιοχή της 

Φινοκαλιάς το διάστημα αυτό (Κεφάλαιο 6.4).  
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Επιπλέον, η μελέτη της συγκέντρωσης των ομολόγων ομάδων των PCBs τόσο κατά 

τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να δώσει σημαντικές 

πληροφορίες για το γίγνεσθαι των PCBs στην ατμόσφαιρα. Στο Σχήμα 7.2, φαίνεται η 

μεταβολή στην κατανομή των ομολόγων ομάδων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της 

νύχτας. 
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Σχήμα 7.2 Διακύμανση στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs  (% Συνεισφορά 

στο ΣPCB) κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 

 

Λόγω των ιδιαίτερων μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου (έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.), η 

φωτοχημεία στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη 

(Kouvarakis et al., 2000). Η παραγωγή ριζών υδροξυλίου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και αυτό επιβεβαιώθηκε από μετρήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν το 

καλοκαίρι του 2001 στην περιοχή της Φινοκαλιάς (Μανδαλάκης, 2002).  

Επειδή η αντίδραση των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου αποτελεί το κυριότερο 

μονοπάτι καταστροφής των PCBs στην ατμόσφαιρα (Anderson and Hites, 1996), η επίδραση 

της συγκεκριμένης διεργασίας στον ημερήσιο κύκλο των PCBs μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Η καταστροφή των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου μπορεί να είναι η αιτία για τη 

μεταβολή που παρατηρείται στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs. Ωστόσο, 

πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η ταχύτητα αντίδρασης με τις ρίζες υδροξυλίου μειώνεται 

καθώς αυξάνει ο βαθμός χλωρίωσης των PCBs (Anderson and Hites, 1996), τα πιο ελαφριά 

μέλη θα καταστρέφονται πιο εύκολα σε σχέση με τα πιο βαριά.  

 Λαμβάνοντας υπόψη  το γεγονός αυτό μπορεί να υποστηριχτεί ότι η μείωση στη 

σχετική αφθονία των τρι- και τετρα-χλωριωμένων μελών των PCBs που παρατηρείται κατά 
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τη διάρκεια της ημέρας πιθανό να οφείλεται στη μερική καταστροφή των μελών αυτών από 

τις ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον, η σχετικά μεγαλύτερη αφθονία που παρατηρείται για τα 

πεντα-, εξα- και επτα-χλωριωμένα μέλη κατά τη διάρκεια της ημέρας φαίνεται να 

επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό εφόσον η ταχύτητα αντίδρασης με τις ρίζες υδροξυλίου 

μειώνεται καθώς αυξάνει ο βαθμός χλωρίωσης των PCBs. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά 

στη σχετική αφθονία των τρι- και τετρα- χλωριωμένων μελών κατά τη διάρκεια της ημέρας 

και της νύχτας δεν ήταν στατιστικά σημαντική, ενώ για τα πεντα-, εξα- και επτα-χλωριωμένα 

μέλη η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (t-test, p<0.02).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται ότι η συγκέντρωση των PCBs στην 

ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από τις 

διεργασίες απομάκρυνσης που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα, όπως η αντίδραση με τις 

ρίζες υδροξυλίου. Ωστόσο, αν η μείωση των PCBs στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας οφειλόταν μόνο στην καταστροφή από τις ρίζες υδροξυλίου τότε αυτή θα έπρεπε να 

ήταν περίπου ίδια για όλες τις μέρες των μετρήσεων. Εντούτοις, στο Σχήμα 7.1 φαίνεται ότι η 

ημερήσια συγκέντρωση των PCBs είναι αρκετά διαφορετική για καθεμία από τις ημέρες που 

έγιναν οι μετρήσεις. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η παρουσία των PCBs στην 

ατμόσφαιρα δεν θα καθορίζεται μόνο από την αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου, αλλά και 

από άλλες διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση που παρατηρείται στη συγκέντρωση των 

PCBs κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι το συνολικό αποτέλεσμα από την ταυτόχρονη 

επίδραση των διεργασιών καταστροφής και εισροής των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα 

της Φινοκαλιάς.  Η μελέτη της καταστροφής των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου ακολουθεί 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

Στο Σχήμα 7.3, παρουσιάζεται η ημερήσια διακύμανση της συνολικής συγκέντρωσης 

των PBDEs καθόλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας.  Η συνολική συγκέντρωση των PBDEs 

(ΣPBDE) κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαινόταν από 2.3 έως 7.1 pg/m3 και η μέση 

συγκέντρωση ήταν ίση με 3.9 ± 1.5 pg/m3, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η συνολική 

συγκέντρωση τους (ΣPBDE) κυμαινόταν από 2.0 έως 11.2 pg/m3 και η μέση συγκέντρωση 

ήταν ίση με 3.9 ± 2.6 pg/m3.  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3, η συγκέντρωση των PBDEs δεν ήταν σταθερή, ενώ 

παρουσίασε έντονες αυξομειώσεις. Όπως και στην περίπτωση των PCBs έτσι και εδώ 

παρατηρείται διαφορά στις συγκεντρώσεις μέρας-νύχτας όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η 

συγκέντρωση της νύχτας φαίνεται να ξεπερνά αυτήν της ημέρας και αντίστροφα, ενώ από τις 

5 έως 12 Αυγούστου παρατηρείται μείωση στις συγκεντρώσεις των PBDEs, η οποία 

παραμένει σταθερή. 
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Σχήμα 7.3 Ημερήσια διακύμανση της συγκέντρωσης των PBDEs (σε pg/m3) στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου.  

 

Λόγω των παρόμοιων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των PCBs και των PBDEs, 

αναμένεται το ίδιο παρόμοια να είναι και η συμπεριφορά τους στο περιβάλλον.  Επομένως, οι 

αυξομειώσεις που παρατηρούνται για τα PBDEs είναι πιθανό να οφείλονται στις διάφορες 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα, όπως η απομάκρυνση τους μέσω 

φωτοχημικών και φωτολυτικών διεργασιών ή ακόμη, μείωση του ρυθμού εισροής των 

ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, από την μελέτη της επίδρασης της 

θερμοκρασίας στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs (Κεφάλαιο 6.3), είχε 

υποστηριχτεί ότι η διεργασία της εξάτμισης θα έχει περιορισμένο ρόλο στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς και το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι διεργασίες απομάκρυνσης και μεταφοράς 

είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς. Επομένως η μείωση που παρατηρείται στις συγκεντρώσεις των 

PCBs για το χρονικό διάστημα 5 έως 12 Αυγούστου οφείλεται στη διαφορετική προέλευση 

των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την περιοχή της Φινοκαλιάς το διάστημα αυτό 

(Κεφάλαιο 6.4).  

Η μελέτη της συνεισφοράς των ομολόγων ομάδων είναι απαραίτητη ώστε να γίνει 

δυνατή μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά τις διεργασίες αυτές. Στο Σχήμα 7.4, φαίνεται η 

συνεισφορά των ομολόγων ομάδων των PBDEs στη συνολική συγκέντρωση ΣPBDE ημέρας 

και νύχτας.  
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Σχήμα 7.4 Διακύμανση στην κατανομή των ομολόγων ομάδων των PBDEs  (% Συνεισφορά 

στο ΣPBDE) κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.4, τα τετρα- και εξα-βρωμιώμενα  μέλη των PBDEs 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνεισφορά στη συνολική συγκέντρωση ΣPBDE κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, ενώ τα δι-, τρι- και πεντα-βρωμιωμένα μέλη παρουσιάζουν παρόμοια ή 

μεγαλύτερη συνεισφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα δι- και τρι-βρωμιωμένα μέλη 

φαίνεται να έχουν παρόμοιες σχετικές αφθονίες τόσο στα δείγματα της μέρας όσο και στα 

δείγματα της νύχτας. Στην περίπτωση των τετρα-βρωμιωμένων μελών είναι περίεργο το 

γεγονός ότι η συγκέντρωση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι μεγαλύτερη από αυτήν 

της νύχτας σε σχέση με τα πεντα-βρωμιωμένα μέλη για τα οποία συμβαίνει ακριβώς το 

αντίθετο.  

Αν θεωρήσουμε ότι η διεργασία απομάκρυνσης των PBDEs από την ατμόσφαιρα 

είναι η αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου τότε, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μοριακό βάρος 

των δι- και τρι-βρωμιωμένων μελών των PBDEs καθώς επίσης και τη μικρή ταχύτητα 

αντίδρασής τους με τις ρίζες υδροξυλίου, είναι πιθανό η διεργασία μεταφοράς των μελών 

αυτών στην ατμόσφαιρα να βρίσκεται σε ισορροπία με τη διεργασία απομάκρυνσης τους από 

αυτήν. Από την άλλη μεριά, η συνεισφορά των πεντα-βρωμιωμένων μελών, θα αναμενόταν 

να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε σχέση με εκείνη των τετρα-

βρωμιωμένων μελών των PBDEs. Λόγω του μεγάλου μοριακού βάρους των πεντα-

βρωμιωμένων μελών, η ταχύτητα αντίδρασης τους με τις ρίζες υδροξυλίου θα είναι πιο αργή 

σε σχέση με την ταχύτητα αντίδρασης των τετρα-βρωμιωμένων μελών και επομένως η 

απομάκρυνσή τους από την ατμόσφαιρα θα είναι περιορισμένη. Η αύξηση που παρατηρείται 

στη συνεισφορά των τετρα-βρωμιωμένων μελών των PBDEs κατά τη διάρκεια της ημέρας 

μπορεί να οφείλεται στο ότι η διεργασία μεταφοράς τους στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς 
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υπερισχύει της διεργασίας καταστροφής και απομάκρυνσης τους κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Όσο αφορά τα εξα-βρωμιωμένα μέλη, η συνεισφορά τους είναι μεγαλύτερη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και αυτό φαίνεται να είναι λογικό εφόσον η καταστροφή των μελών 

αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου είναι πολύ αργή. 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην περίπτωση των PCBs, η αντίδραση με τις 

ρίζες υδροξυλίου δεν είναι η μόνη διεργασία που θα καθορίζει τις μεταβολές που 

παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs. Η μείωση που παρατηρείται 

στη συγκέντρωση των PBDEs κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι το συνολικό αποτέλεσμα 

από την ταυτόχρονη επίδραση των διεργασιών καταστροφής και εισροής των ενώσεων αυτών 

στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς.  Λεπτομέρειες όσο αφορά την καταστροφή και 

απομάκρυνση των PBDEs από την ατμόσφαιρα από τις ρίζες υδροξυλίου, παρατίθενται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 

7.2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ PCBs ΚΑΙ ΤΩΝ PBDEs ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ 

ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ 

Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίδραση των PCBs με τις ρίζες 

υδροξυλίου μπορεί να είναι η κύρια διεργασία απομάκρυνσης των ενώσεων αυτών από την 

ατμόσφαιρα (Anderson and Hites, 1996). Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός δεν είχε γίνει κάτω 

υπό πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα, αναμένεται καθώς θα 

αυξάνεται η συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας η συγκέντρωση των PCBs στην ατμόσφαιρα θα μειώνεται. Ωστόσο, μια τέτοια 

μείωση θα είναι πιο εύκολο να παρατηρηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι πηγές 

εκπομπής των PCBs είναι ασήμαντες και επομένως η εξάτμιση τους προς την ατμόσφαιρα θα 

είναι αμελητέα (Mandalakis et al., 2003).  

Επιπλέον, σε προηγούμενες μελέτες έχει υποστηριχτεί ότι η ταχύτητα αντίδρασης 

των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου θα επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό χλωρίωσης 

(Atkinson et al., 1987b; Anderson and Hites, 1996). Πιο συγκεκριμένα, από μετρήσεις που 

έγιναν σε θαλάμους προσομοίωσης φαίνεται ότι η ταχύτητα αντίδρασης των PCBs θα 

μειώνεται κατά περίπου 29% για κάθε επιπλέον άτομο χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο. Οι 

Mandalakis et al (2003), κατά τη μελέτη της καταστροφής των PCBs από τις ρίζες 

υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς, υπολόγισαν τις σταθερές ταχύτητας των PCBs 

με τις ρίζες υδροξυλίου και έδειξαν ότι αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με τις σταθερές 

ταχύτητας που έχουν μετρηθεί σε θαλάμους προσομοίωσης. Κατέληξαν ότι η σταθερά 

ταχύτητας των PCBs παρουσιάζει μείωση καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων χλωρίου 

και επιπλέον, υποστήριξαν ότι η μείωση που παρατηρείται στη συγκέντρωση των PCBs κατά 

τη διάρκεια της ημέρας πρέπει κατά κύριο λόγο να οφείλεται στην καταστροφή των ενώσεων 
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αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου. Σε μια άλλη μελέτη (Totten et al., 2002), η μείωση της 

συγκέντρωσης των PCBs που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας αποδόθηκε επίσης,  

στην καταστροφή των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου. 

Οι Totten et al., (2002) στη μελέτη τους, πρότειναν ότι εφόσον η αντίδραση των 

PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου είναι χαμηλότερη για τα υψηλού μοριακού βάρους μέλη, η 

απομάκρυνση των PCBs από την ατμόσφαιρα θα είναι πιο αποτελεσματική για τα χαμηλού 

μοριακού βάρους μέλη. Για το λόγο αυτό, η απομάκρυνση των PCBs από την ατμόσφαιρα 

μελετήθηκε σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου.  Εφόσον, ο χρόνος αντίδρασης 

ήταν άγνωστος, η καταστροφή των PCBs εκφράστηκε ως ο φυσικός  λογάριθμος της 

συγκέντρωσης της ημέρας προς τη συγκέντρωση της νύχτας, όπου kobs είναι η 

παρατηρούμενη σταθερά αντίδρασης: 

 

                                                 ln(Cday/C.night) = kobs
. t       (7.1) 

 

Με τη σχέση αυτή οι Totten et al., (2002), έδειξαν ότι η καταστροφή των μελών 

PCBs που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ατόμων χλωρίου στο μόριο τους, είναι μικρότερη 

σε σχέση με την καταστροφή των PCBs που περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ατόμων χλωρίου 

στο μόριο τους. Η τάση αυτή, υποστήριζε ότι ο κύριος μηχανισμός απομάκρυνσης των PCBs 

από την ατμόσφαιρα θα είναι η αντίδραση τους με τις ρίζες υδροξυλίου.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η σύγκριση των συγκεντρώσεων γίνεται 

μεταξύ ημέρας και προηγούμενης  νύχτας. Η σύγκριση των συγκεντρώσεων μεταξύ ημέρας 

και επόμενης νύχτας θα παρουσιάζει τη μείωση της συγκέντρωσης σε σχέση με την εξάτμιση 

ή εισροή των PCBs στην ατμόσφαιρα και όχι τη μείωση από την καταστροφή τους με τις 

ρίζες υδροξυλίου. 

 Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιώντας την ίδια σχέση, προσπαθήσαμε να 

μελετήσουμε την καταστροφή των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου και να δείξουμε ότι η 

διεργασία αυτή είναι η κύρια διεργασία απομάκρυνσης των ενώσεων αυτών από την 

ατμόσφαιρα. Αρχικά, υπολογίστηκε ο φυσικός λογάριθμος της συγκέντρωσης της ημέρας 

προς τη συγκέντρωση της προηγούμενης νύχτας για όλα τα μέλη και στη συνέχεια η 

συγκέντρωση αυτή εκφράστηκε σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου που 

περιελάμβανε κάθε μέλος. Η συσχέτιση μεταξύ του φυσικού λογαρίθμου της συγκέντρωσης 

της ημέρας προς τη συγκέντρωση της νύχτας και του αριθμού των ατόμων χλωρίου έγινε με 

εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται 

στον Πίνακα 7.1. 
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PCBs ln(Cday/Cnight) ως προς τον αριθμό των ατόμων χλωρίου 

Ημερομηνία Κλίση R2 Επίπεδο αξιοπιστίας 

30 Ιουλίου 2006 0.0005 0.000005 p < 0.99 
31 Ιουλίου 2006 0.17 0.04 p < 0.36 

1 Αυγούστου 2006 0.11 0.14 p < 0.07 
2 Αυγούστου 2006 0.13 0.11 p < 0.12 
3 Αυγούστου 2006 0.16 0.31 p < 0.005 
4 Αυγούστου 2006 0.09 0.06 p< 0.27 
6 Αυγούστου 2006 0.06 0.02 p < 0.55 
7 Αυγούστου 2006 -0.012 0.001 p < 0.88 
8 Αυγούστου 2006 0.07 0.01 p < 0.58 
9 Αυγούστου 2006 0.27 0.36 p < 0.0018 

10 Αυγούστου 2006 0.03 0.01 p < 0.71 
11 Αυγούστου 2006 0.16 0.40 p < 0.00084 

 

Πίνακας 7.1 Συσχέτιση της συγκέντρωσης με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου. Δίνεται η 

κλίση, ο συντελεστή συσχέτισης R2 και το επίπεδο αξιοπιστίας της ευθείας παλινδρόμησης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο αξιόπιστα δεδομένα (p<0.05), σημαντική ημερήσια 

διακύμανση στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs παρατηρήθηκε στις 3, 9 και 11 

Αυγούστου, 2006. Για τις υπόλοιπες μέρες δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

ημερήσιας διακύμανσης και του αριθμού των ατόμων χλωρίου. Αυτό υποδεικνύει ότι η 

παρουσία των PCBs στην ατμόσφαιρα δεν θα καθορίζεται μόνο από την αντίδραση με τις 

ρίζες υδροξυλίου, αλλά και από άλλες διεργασίες (Κεφάλαιο 7.2). 

Στο Σχήμα 7.5 παρουσιάζεται ενδεικτικά η μείωση του παράγοντα ln(Cday/Cpr.night) ως 

προς τον αριθμό των ατόμων χλωρίου για τις 11 Αυγούστου. 
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Σχήμα 7.5 Γραφική παράσταση της μεταβολής του ln(Cday/Cpr.night) ως προς τον αριθμό των 

ατόμων χλωρίου για τις 11 Αυγούστου. 
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Στο Σχήμα 7.5, φαίνεται ότι τα μέλη που περιλαμβάνουν τρία, τέσσερα και πέντε 

άτομα χλωρίου στο μόριο τους καταστρέφονται πιο εύκολα σε σχέση με τα μέλη που 

περιλαμβάνουν έξι και επτά άτομα χλωρίου. Η τάση αυτή σύμφωνα με την μελέτη των Totten 

et al., (2002), υποδεικνύει ότι η καταστροφή των PCBs που λαμβάνει χώρα στην ατμόσφαιρα 

πραγματοποιείται με τις ρίζες υδροξυλίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών 

(κάθε 10 ώρες), οι μετεωρολογικές συνθήκες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των PCBs 

στην ατμόσφαιρα, είναι απίθανο να παραμείνουν σταθερές. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας 

καθώς και η ταχύτητα των ανέμων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συγκέντρωση των 

PCBs στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, έχει υποστηριχτεί ότι η μεταφορά από μακρινές 

αποστάσεις αποτελεί τη βασική διεργασία εισροής και ανανέωσης των PCBs στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς.  

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο ρυθμός 

ανανέωσης των PCBs υπό συνθήκες άπνοιας θα είναι αρκετά χαμηλός. Περαιτέρω, όσο πιο 

αργός είναι ο ρυθμός ανανέωσης των PCBs, τόσο πιο εμφανής θα είναι η καταστροφή τους 

από τις ρίζες υδροξυλίου και τόσο πιο έντονη θα είναι η μείωση στην ατμοσφαιρική 

συγκέντρωση των PCBs κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή φαίνεται να είναι και η αιτία για 

την παρατήρηση μείωσης των PCBs στις 3 Αυγούστου. Τη συγκεκριμένη ημέρα επικρατούσε 

σχεδόν άπνοια και η ταχύτητα του ανέμου ήταν αρκετά χαμηλή (~ 4.9 m/s) σε σχέση με τις 9 

(~ 15 m/s) και τις 11 Αυγούστου (~ 18.5 m/s).  

Επιπλέον, η ημερήσια μείωση δεν παρατηρήθηκε μόνο για τη συνολική συγκέντρωση 

των PCBs, αλλά και για το κάθε μέλος ξεχωριστά. Στο Σχήμα 7.6, φαίνεται ενδεικτικά η 

διακύμανση της συγκέντρωσης των μελών PCBs μεταξύ νύχτας και ημέρας της 11ης 

Αυγούστου. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.6, τα τρι-χλωριωμένα μέλη, παρουσιάζουν μικρότερη 

συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, ενώ φαίνεται ότι 

καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων χλωρίου, αυξάνεται και η συγκέντρωση των μελών 

αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι λογικό εφόσον οι ταχύτητες αντιδράσεις των 

μελών μειώνονται καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων χλωρίου και συνεπώς, η 

καταστροφή τους από τις ρίζες υδροξυλίου θα είναι περιορισμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ίδια διακύμανση παρατηρήθηκε και στις 3 Αυγούστου. Στις 9 Αυγούστου ορισμένα μέλη των 

PCBs, όπως τα PCB 31+28, 52, 49, 41+64,95, 101 και 99 εμφάνισαν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με εκείνη της νύχτας. 

 

 

100 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

PC
B
 1

8+
17

PC
B
 1

6+
32

PC
B
 2

5+
26

PC
B
 3

1+
28

PC
B
 2

0+
33

PC
B 

22

PC
B 

53

PC
B 

45

PC
B 

52

PC
B 

49

P
C

B

PC
B 

44

PC
B
 4

1+
64

PC
B 

74

PC
B 

70

PC
B 

95

PC
B 

91

P
C

B
 1

01

PC
B 

99

P
C

B
 1

10

P
C

B
 1

18

P
C

B
 1

05

P
C

B
 1

49

P
C

B
 1

32

P
C

B
 1

53

P
C

B

P
C

B
 1

74

P
C

B
 1

80

P
C

B
 1

70

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 (p
g/

m
3 )

Night Day

 
Σχήμα 7.6 Διακύμανση της συγκέντρωσης των μελών PCBs μεταξύ 10ης Αυγούστου (νύχτα) 

και 11ης Αυγούστου (ημέρα). Επισημαίνεται ο αριθμός των ατόμων χλωρίου που 

περιλαμβάνει κάθε μέλος. 

 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν καθώς επίσης και τα όσα 

αναφέρθηκαν, φαίνεται πως δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι η μείωση που παρατηρείται στην 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs κατά τη διάρκεια της ημέρας οφείλεται αποκλειστικά 

στην καταστροφή των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον, η μείωση της 

συγκέντρωσης των PCBs κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν στατιστικά σημαντική για 3 από 

τις 12 ημέρες και επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τη  

καταστροφή των ενώσεων αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου. Επίσης, η μεγάλη χρονική 

διάρκεια των δειγματοληψιών δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, πρώτον 

λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών που προκαλούν μεταβολές στη συγκέντρωση των 

PCBs και δεύτερο λόγω του ότι η πραγματική διακύμανση στη συγκέντρωση των PCBs είναι 

δύσκολο να παρατηρηθεί σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Όσο αφορά τα PBDEs, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την καταστροφή τους από 

τις ρίζες υδροξυλίου. Οι Raff και Hites, (2006) είναι οι πρώτοι που μελέτησαν τις σταθερές 

ταχύτητας των μονο- και δι-βρωμιωμένων μελών των PBDEs, ενώ οι Zetzsch et al., (2004), 

μελέτησαν την αντίδραση του εξα-βρωμιωμένου μέλους (BDE-153) με τις ρίζες υδροξυλίου 

και υπολόγισαν τη σταθερά ταχύτητας του. Στη μελέτη τους οι Raff και Hites (2006), 

συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των δικών τους μετρήσεων και εκείνο των Zetzsch et al 

(2004), παρατήρησαν ότι οι σταθερές ταχύτητας των μονο-βρωμιωμένων μελών των PBDEs 

ήταν μεγαλύτερες από τις σταθερές ταχύτητας των δι-βρωμιωμένων μελών των PBDEs. 
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Επιπλέον, η σταθερά ταχύτητας του εξα-βρωμιωμένου μέλους BDE-153 ήταν πολύ 

μικρότερη από αυτές των μονο- και δι-βρωμιωμένων μελών των PBDEs.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι σταθερές ταχύτητας των PBDEs 

μειώνονται καθώς αυξάνεται ο βαθμός βρωμίωσης. Επομένως, αναμένεται η συγκέντρωση 

των μελών που περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ατόμων βρωμίου να είναι μικρότερη σε σχέση 

με αυτήν των μελών που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ατόμων βρωμίου. 

Για να ελέγξουμε αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο χρησιμοποιήσαμε την ίδια σχέση 

που χρησιμοποιήσαμε και στην περίπτωση των PCBs. Υπολογίσαμε το φυσικό λογάριθμο της 

συγκέντρωσης της ημέρας προς τη συγκέντρωση της προηγούμενης νύχτας για όλα τα μέλη 

και στη συνέχεια η συγκέντρωση αυτή εκφράστηκε σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων 

βρωμίου που περιελάμβανε κάθε μέλος. Η συσχέτιση μεταξύ του φυσικού λογαρίθμου της 

συγκέντρωσης της ημέρας προς τη συγκέντρωση της νύχτας και του αριθμού των ατόμων 

βρωμίου έγινε με εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

συνοψίζονται στον Πίνακα 7.2. 

 

PBDEs ln(Cday/Cnight) ως προς τον αριθμό των ατόμων βρωμίου 

Ημερομηνία Κλίση R2 Επίπεδο αξιοπιστίας 

30 Ιουλίου 2006 -0.28 0.23 p < 0.09 
31 Ιουλίου 2006 -0.37 0.42 p < 0.016 

1 Αυγούστου 2006 0.33 0.57 p < 0.003 
2 Αυγούστου 2006 -0.29 0.25 p < 0.08 
3 Αυγούστου 2006 0.11 0.11 p < 0.26 
4 Αυγούστου 2006 0.06 0.04 p < 0.53 
6 Αυγούστου 2006 -0.005 0.00 p < 0.95 
7 Αυγούστου 2006 -0.12 0.28 p < 0.06 
8 Αυγούστου 2006 0.11 0.33 p < 0.04 
9 Αυγούστου 2006 0.36 0.30 p < 0.05 

10 Αυγούστου 2006 -0.07 0.03 p < 0.58 
11 Αυγούστου 2006 0.17 0.42 p < 0.012 

 

Πίνακας 7.2 Συσχέτιση της συγκέντρωσης με τον αριθμό των ατόμων βρωμίου. Δίνεται η 

κλίση, ο συντελεστή συσχέτισης R2 και το επίπεδο αξιοπιστίας της ευθείας παλινδρόμησης.  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.2, σημαντική ημερήσια διακύμανση στην 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs παρατηρήθηκε στις 31, 1, 8, 9 και 11 Αυγούστου 

του 2006. Για τις υπόλοιπες μέρες δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ημερήσιας 

διακύμανσης και του αριθμού των ατόμων βρωμίου και αυτό υποδεικνύει ότι η παρουσία των 

PBDEs στην ατμόσφαιρα δεν θα καθορίζεται μόνο από την αντίδραση με τις ρίζες 
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υδροξυλίου, αλλά και από άλλες διεργασίες όπως η φωτόλυση, ο ρυθμός ανανέωσης τους 

στην ατμόσφαιρα ή ακόμη και από την ταυτόχρονη επίδραση των διεργασιών αυτών. 

Στο Σχήμα 7.7 παρουσιάζεται ενδεικτικά η μείωση του παράγοντα ln(Cday/Cpr.night) ως 

προς τον αριθμό των ατόμων βρωμίου για τις 11 Αυγούστου. 
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Σχήμα 7.7 Γραφική παράσταση της μεταβολής του ln(Cday/Cpr.night) ως προς τον αριθμό των 

ατόμων βρωμίου για τις 11 Αυγούστου. 

 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η ταχύτητα αντίδρασης των PBDEs μειώνεται 

καθώς αυξάνει ο αριθμός των ατόμων βρωμίου πάνω στο διφαινυλαιθέρα. Για να μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η αντίδραση των PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου είναι ένας από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην απομάκρυνση των ενώσεων αυτών από την ατμόσφαιρα, 

θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η συγκέντρωση των ελαφρύτερων μελών των PBDEs, είναι 

μικρότερη από την συγκέντρωση των βαρύτερων μελών των PBDEs.  

Στο Σχήμα 7.7, φαίνεται ότι τα λιγότερο βρωμιωμένα μέλη παρουσιάζουν μικρότερη 

συγκέντρωση σε σχέση με τα πιο βαριά μέλη. Ωστόσο, στο ίδιο σχήμα, φαίνεται ότι η 

συγκέντρωση του δι-βρωμιωμένου μέλους των PBDEs (BDE-15) αν και θα έπρεπε να είναι 

μικρότερη από τη συγκέντρωση των υπόλοιπων μελών, εντούτοις δεν είναι.  Το μέλος αυτό 

όπως έχουν παρατηρήσει οι Raff και Hites (2006), είναι το μοναδικό μέλος του οποίου σε 

υψηλές θερμοκρασίες η ταχύτητα αντίδρασης με τις ρίζες υδροξυλίου μειώνεται, ενώ σε 

χαμηλές θερμοκρασίες συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επομένως,, λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή της Φινοκαλιάς, το μέλος BDE 15 εμφανίζει 

μικρή ταχύτητα αντίδρασης με τις ρίζες υδροξυλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο 

αυτό παρατηρήθηκε και στις 1, 8 και 9 Αυγούστου. Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η 31η 

Ιουλίου, όπου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση στη συγκέντρωση των βαρύτερων μελών. 
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Στο Σχήμα 7.8, φαίνεται η διακύμανση της συγκέντρωσης των μελών PBDEs κατά τη 

διάρκεια της νύχτας και της ημέρας.  
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Σχήμα 7.8 Διακύμανση της συγκέντρωσης των μελών PBDEs μεταξύ 10ης Αυγούστου 

(νύχτα) και 11ης Αυγούστου (ημέρα). Επισημαίνεται ο αριθμός των ατόμων χλωρίου που 

περιλαμβάνει κάθε μέλος. 

 

Τα  δι-, τρι- και τετρα-βρωμιωμένα μέλη των PBDEs, παρουσίασαν μικρότερη 

συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με αυτήν της νύχτας, ενώ τα πεντα- και 

εξα-βρωμιωμένα μέλη φαίνεται να έχουν παρόμοιες συγκεντρώσεις τόσο κατά τη διάρκεια 

της νύχτας όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο η διακύμανση αυτή δεν είναι 

αντιπροσωπευτική. Πιο συγκεκριμένα, στις 8 και 9 Αυγούστου η διακύμανση της 

συγκέντρωσης των μελών PBDEs φαίνεται να είναι παρόμοια με αυτήν στις 11 Αυγούστου. 

Την 1 Αυγούστου τα διάφορα μέλη των PBDEs εμφάνισαν ίδιες συγκεντρώσεις τόσο κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στις 31 Ιουλίου τα βαρύτερα 

μέλη των PBDEs εμφάνισαν μεγαλύτερη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα 

πιο ελαφριά μέλη παρουσίασαν ίδιες συγκεντρώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο 

και κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις των 

PBDEs που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν οφείλονται μόνο στην 

καταστροφή τους από τις ρίζες υδροξυλίου. Επίσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τη γραφική παράσταση της μεταβολής του ln(Cday/Cnight) ως προς τον αριθμό των ατόμων 

βρωμίου δεν φαίνεται να συμφωνούν με τις σταθερές ταχύτητας αντίδρασης των PBDEs με 

τις ρίζες υδροξυλίου. Επομένως, από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η αντίδραση των 
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PBDEs με τις ρίζες υδροξυλίου δεν είναι η μοναδική αιτία για τη μείωση που παρατηρείται 

στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η ταχύτητα αντίδρασης των PBDEs με τις ρίζες 

υδροξυλίου είναι 10-100 φορές ταχύτερη από την αντίδραση των PCBs με τις ρίζες 

υδροξυλίου (Raff and Hites, 2006; Ueno et al., 2008). Επομένως, αναμένεται η μείωση που 

παρατηρείται στις συγκεντρώσεις των PBDEs να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που 

παρατηρείται για τα PCBs.  Ωστόσο, κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε μόνο στις 11 Αυγούστου και 

το γεγονός αυτό αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι η απομάκρυνση των PCBs και των PBDEs  

από την ατμόσφαιρα δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αντίδραση τους με τις ρίζες 

υδροξυλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ OH-PCBs ΣΤΗΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα PCBs υφίστανται κυρίως στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας  και η βασικότερη 

διεργασία απομάκρυνσής τους από αυτήν είναι οι αντιδράσεις με τις ρίζες υδροξυλίου. Έχει 

προταθεί ότι τα PCBs κατά την αντίδραση τους με τις ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα 

μπορούν να σχηματίσουν τα υδροξυ- παράγωγα των PCBs, αν και τα στοιχεία όσον αφορά τη 

διεργασία αυτή είναι περιορισμένα (Totten et al., 2002; Mandalakis et al., 2003). Όπως έχει 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο 7, η καταστροφή των PCBs από τις ρίζες υδροξυλίου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην περιοχή της Φινοκαλιάς και επομένως η πιθανότητα σχηματισμού 

των OH-PCBs αναμένεται να είναι εξίσου σημαντική. 

Εργαστηριακά πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την μελέτη των 

ενώσεων που σχηματίζονται κατά την αντίδραση των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου 

(Brubaker and Hites, 1998), έχουν δείξει ότι μικρές ποσότητες ΟΗ-PCBs είχαν παραχθεί, ενώ 

το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων που σχηματίστηκαν ήταν τα  χλωριωμένα βενζοϊκά 

οξέα. Ωστόσο, στην πρόσφατη μελέτη των Ueno et al., (2007), σημαντικές ποσότητες OH-

PCBs ανιχνεύθηκαν σε δείγματα επιφανειακών υδάτων καθώς και στο νερό της βροχής και 

στο χιόνι, στην περιοχή του Οντάριο (Καναδά). Οι Ueno et al., (2007), στη μελέτη τους 

παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση των OH-PCBs ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου Μάης–Ιούνης, όπου η φωτοχημεία στην περιοχή είναι πιο έντονη και η παραγωγή 

των ριζών υδροξυλίου είναι μεγαλύτερη και εισηγήθηκαν ότι ο πιο πιθανός τρόπος 

παραγωγής των ενώσεων αυτών είναι μέσω της αντίδρασης των PCBs με τις ρίζες 

υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα.  Ωστόσο, επισήμαναν ότι περαιτέρω μελέτη όσο αφορά την 

προέλευση των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. 

 

8.2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ OH-PCBs ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Στην παρούσα μελέτη, έγινε μια προσπάθεια ανίχνευσης και ταυτοποίησης των OH-

PCBs στην ατμόσφαιρα. Μελετήθηκαν επτά μέλη εκ των οποίων κανένα δεν είχε ανιχνευθεί. 

Η ανίχνευση των OH-PCBs πραγματοποιήθηκε σε σύστημα αέριας χρωματογραφίας με 

φασματογράφο μάζας τετραπολικού φίλτρου και ο ιοντισμός πραγματοποιήθηκε σε πηγή 

χημικού ιοντισμού. Αρχικά έγινε ένεση και ανίχνευση των επτά μελών των OH-PCBs σε 

καθαρή μορφή, τα οποία είχαν υποστεί παραγοντοποίηση.  Το χρωματογράφημα που 

106 |  

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2008 

 
λήφθηκε κατά την ανάλυση των ενώσεων αυτών και στο οποίο έχουν αναγνωριστεί και τα 

επτά μέλη παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.1. 
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Σχήμα 8.1 Χαρακτηριστικό χρωματογράφημα για τα 7 μέλη των OH-PCBs κατά την 

ανάλυση τους στο GC-MS. 

 

Στο χρωματογράφημα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.1, φαίνονται επτά κορυφές οι 

οποίες αντιστοιχούν στα επτά μέλη των OH-PCBs που ανιχνεύθηκαν. Τα διάφορα μέλη 

παρουσίαζαν διαφορετικούς χρόνους κατακράτησης λόγω του διαφορετικού αριθμού και της 

διαφορετικής διευθέτησης των ατόμων χλωρίου και υδροξυλίου πάνω στο διφαινύλιο. 

Ωστόσο, τα μέλη με τον ίδιο βαθμό χλωρίωσης παρουσίαζαν παρόμοιους χρόνους 

κατακράτησης, ενώ στην περίπτωση των υδροξυ-τριχλωροδιφαινυλίων οι χρόνοι 

κατακράτησης ήταν σχεδόν ίδιοι με αποτέλεσμα τα μέλη αυτά να συνεκλούονται. Στη 

συνέχεια το χρωματογράφημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν ‘χάρτης’ για την ανίχνευση των 

μελών των OH-PCBs στα πραγματικά δείγματα, εφόσον η ταυτοποίηση των μελών των OH-

PCBs  βασίστηκε στους χρόνους κατακράτησης που παρατηρήθηκαν για τα επτά μέλη των 

OH-PCBs σε καθαρή μορφή. 

Λόγω της αντικατάστασης του ατόμου του υδρογόνου με υδροξυλομάδα, τα OH-

PCBs έχουν μικρότερη τάση ατμών από τα αντίστοιχα μέλη των PCBs και επομένως είναι 

πιθανό ορισμένα μέλη να υφίστανται στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας. Επομένως, 

για την ανίχνευση των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα, επιλέχθηκαν συνολικά 4 δείγματα, εκ 

των οποίων τα 2 προέρχονταν από το εκχύλισμα αφρών πολυουρεθάνης (PUF) και τα άλλα 

δυο προέρχονταν από το εκχύλισμα φίλτρων ινών γυαλιού (GFF).  

Στο σχήμα 8.2, παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα που ελήφθησαν κατά την 

ανάλυση των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα. Το πρώτο χρωματογράφημα αντιστοιχεί σε δείγμα 
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που προέρχεται από την ανάλυση GFF, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί σε δείγμα που προέρχεται 

από ανάλυση PUF. 
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Σχήμα 8.2 Χρωματογραφήματα των OH-PCBs κατά την ανάλυση τους στο GC-MS, τα 

οποία προέρχονται από τo εκχύλισμα ενός φίλτρου ινών γυαλιού (πάνω) και ενός αφρού 

πολυουρεθάνης (κάτω). 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 4), μια χρωματογραφική κορυφή μπορεί να 

αποδοθεί σε ένα μέλος των OH-PCBs όταν ο λόγος του σήματος προς τον θόρυβο είναι 

μεγαλύτερος από 3 και όταν ο χρόνος κατακράτησης είναι ίδιος με εκείνον των μελών σε 

καθαρή μορφή, κατά ± 2 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι κατακράτησης που παρατηρήθηκαν για τα 

μέλη των OH-PCBs σε καθαρή μορφή (Σχήμα 8.1), δίνονται στον Πίνακα 8.1.  
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OH-PCBs Χρόνοι Κατακράτησης (min) 

4-OH-3-χλωροδιφαινύλιο 6.822 

4-ΟΗ-2,5-διχλωροδιφαινύλιο 7.327 

4-ΟΗ-3,5-διχλωροδιφαινύλιο 7.715 

4-ΟΗ-2,2΄,5΄-τριχλωροδιφαινύλιο 8.124 

4-ΟΗ-2,4,6-τριχλωροδιφαινύλιο 8.183 

4-ΟΗ-2,3,4,5-τετραχλωροδιφαινύλιο 10.276 

2-ΟΗ-2,3,4,5΄,5-πενταχλωροδιφαινύλιο 9.230 

 

Πίνακας 8.1 Χρόνοι κατακράτησης των μελών των OH-PCBs  σε καθαρή μορφή που 

προέκυψαν κατά την ανάλυση τους στο GC-MS. 

 

Στα χρωματογραφήματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 8.2, δεν παρατηρήθηκε 

καμία κορυφή στους χρόνους κατακράτησης (± 2 sec) που δίνονται στο Πίνακα 8.1, αλλά 

ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες εμφανιζόταν κορυφή στους χρόνους αυτούς, η 

κορυφή αυτή δεν αντιστοιχούσε σε κάποιο μέλος των OH-PCBs. Επομένως, η ανίχνευση των 

ΟΗ-PCBs δεν ήταν εφικτή στην παρούσα μελέτη, είτε διότι οι ενώσεις αυτές κατά το 

σχηματισμό τους στο περιβάλλουν μετατρέπονται απευθείας σε άλλα προϊόντα, είτε διότι η 

αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν η κατάλληλη για την ανίχνευση των 

ενώσεων αυτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των OH-PCBs στο σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας παγίδας ιόντων, έδωσε παρόμοια αποτελέσματα. 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω η αντίδραση των PCBs με τις ρίζες υδροξυλίου 

στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας είναι πιθανό να οδηγεί στο σχηματισμό άλλων προϊόντων 

όπως τα χλωριωμένα βενζοϊκά οξέα. Εντούτοις, η βιβλιογραφία σχετικά με την παρουσία των 

χλωριωμένων βενζοϊκών οξέων στο περιβάλλον είναι πολύ φτωχή και ενδείξεις όσον αφορά 

την παρουσία τους στο περιβάλλον είναι απαραίτητες ώστε να υποστηριχτεί η υπόθεση αυτή 

(Brubaker and Hites, 1998). Επιπλέον, περισσότερες μελέτες όσο αφορά τη δημιουργία των 

OH-PCBs είναι απαραίτητες (Ueno et al., 2007). Μολονότι, η αναλυτική μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη δεν έδωσε ενδείξεις για την ανίχνευση των ενώσεων 

αυτών στην ατμόσφαιρα, επιπρόσθετες μελέτες, στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης, θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικά αποτελέσματα όσον 

αφορά στην κατανόηση της οξείδωσης των PCBs στην ατμόσφαιρα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη, μελετήθηκε η συγκέντρωση των PCBs και των PBDEs στην 

ατμόσφαιρα της περιοχής της Φινοκαλιάς, η οποία βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα και επιπλέον, λόγω της έντονης φωτοχημείας που επικρατεί στην περιοχή αυτή, το 

ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στην καταστροφή των PCBs και των PBDEs από τις ρίζες 

υδροξυλίου.  

 

Τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

 

1. PCBs στην ατμόσφαιρα 

- Στην περιοχή της Φινοκαλιάς, η μέση τιμή της συγκέντρωσης των PCBs (ΣPCB) 

στην αέρια φάση είναι 73.1 ± 29 pg/m3, ενώ η συγκέντρωση της σωματιδιακής φάσης είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή (5.44 ± 4.11 pg/m3) και δεν μελετάται. Οι συγκεντρώσεις των PCBs είναι 

παρόμοιες με εκείνες που έχουν μετρηθεί παλαιότερα στην περιοχή της Φινοκαλιάς και σε 

αγροτικές περιοχές του Καναδά και της Γερμανίας, αλλά είναι χαμηλότερες σε σχέση με 

εκείνες που έχουν προσδιορισθεί σε άλλες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας. 

- Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης των PCBs 

(ΣPCB) και της θερμοκρασίας καθώς επίσης και τα χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας για το 

συντελεστή συσχέτισης R κατά την εφαρμογή της εξίσωσης Clausius-Clapeyron μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς βρίσκεται μακριά από πηγές εκπομπής και ότι η 

παρουσία των PCBs στην ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στη μεταφορά τους από μακρινές 

αποστάσεις. 

- Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs στην περιοχή της Φινοκαλιάς κυμαινόταν 

σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όταν οι αέριες μάζες είχαν βόρεια/βορειοανατολική προέλευση 

και δείχνουν ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας μπορούν να δρουν ως πηγές εκπομπής PCBs 

προς την ατμόσφαιρα και λόγω της μεταφοράς των αερίων μαζών αυξάνουν περιοδικά τα 

επίπεδα ρύπανσης των PCBs στην ατμόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου. 

- Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς δεν 

παρουσίασε σημαντική συσχέτιση ως προς την ταχύτητα του ανέμου. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί επιπλέον ένδειξη για να υποστηριχτεί η απουσία κοντινών πηγών εκπομπής PCBs 

προς την ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς. 

- Η κατανομή των ομολόγων ομάδων των PCBs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς 

παρουσίασε σημαντικές μεταβολές. Η χαρακτηριστική αύξηση στην αφθονία των τετρα-, 

πεντα- και εξα-χλωριωμένων μελών και η αντίστοιχη μείωση των τρι-χλωριωμένων μελών 
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μπορεί να οφείλονται στην διαφορετική προέλευση των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την 

περιοχή της Φινοκαλιάς.  

 

2. PBDEs στην ατμόσφαιρα 

- Στην περιοχή της Φινοκαλιάς, η μέση τιμή της συγκέντρωσης των PBDEs (ΣPBDE) 

στην αέρια φάση είναι 3.89 ± 2.11 pg/m3, ενώ το ποσοστό της σωματιδιακής φάσης έφτανε 

περίπου το 9% της συνολικής συγκέντρωσης των PBDEs. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε 

κυρίως στις συγκεντρώσεις των μελών BDE 47, 99 και 153 τα οποία ανιχνεύθηκαν στα 

περισσότερα δείγματα. Ωστόσο, αρκετά μέλη των PBDEs δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν σε 

όλα τα δείγματα, ενώ άλλα ανιχνεύονταν σε ασήμαντες ποσότητες και επομένως η μελέτη της 

σωματιδιακής φάσης δεν ήταν δυνατή. Οι συγκεντρώσεις των PBDEs στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς είναι υψηλότερες από εκείνες που έχουν μετρηθεί στην περιοχή Χομπέργκεν της 

Σουηδίας, αλλά είναι χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που έχουν προσδιορισθεί σε άλλες 

αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά. 

- Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης των 

PBDEs (ΣPBDE) και της θερμοκρασίας κατά την εφαρμογή της εξίσωσης Clausius-

Clapeyron, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η περιοχή της Φινοκαλιάς βρίσκεται μακριά από 

πηγές εκπομπής και ότι τα επίπεδα των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα οφείλονται κυρίως 

στη μεταφορά τους από μακρινές πηγές εκπομπής.   

- Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

κυμαινόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όταν οι αέριες μάζες είχαν βόρεια/βορειοανατολική 

προέλευση και το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι περιοχές της δυτικής Ρωσίας μπορούν 

να δρουν ως πηγές εκπομπής PBDEs προς την ατμόσφαιρα και επιπλέον, λόγω της 

μεταφοράς των αερίων μαζών, τα επίπεδα ρύπανσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα της 

ανατολικής Μεσογείου αυξάνονται περιοδικά. 

- Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς δεν 

παρουσίασε σημαντική συσχέτιση ως προς την ταχύτητα του ανέμου. Η έλλειψη συσχέτισης 

μεταξύ της ταχύτητας του ανέμου και της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PBDEs στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται μακριά από 

ρυπασμένες  επιφάνειες. 

- Η κατανομή των ομολόγων ομάδων των PBDEs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς 

παρουσίασε σημαντικές μεταβολές. Η χαρακτηριστική αύξηση στην αφθονία των δι-, τρι- και 

εξα-βρωμιωμένων μελών και η αντίστοιχη μείωση των πεντα-βρωμιωμένων μελών μπορεί να 

οφείλονται στην διαφορετική προέλευση των αερίων μαζών που προσέγγιζαν την περιοχή της 

Φινοκαλιάς.  
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3. Ημερήσια Διακύμανση των PCBs – Καταστροφή από τις ρίζες υδροξυλίου 

- Η μέση τιμή της συνολική συγκέντρωσης των PCBs (ΣPCB) στην ατμόσφαιρα της 

περιοχής της Φινοκαλιάς κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν ίση με 78.3 ± 30.63 pg/m3, 

αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ίση με 67.9 ± 27.4 pg/m3. Η 

διακύμανση των PCBs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς ήταν εντελώς διαφορετική σε σχέση 

με εκείνη που παρατηρήθηκε σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα, η 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PCBs δεν παρουσίασε μια ομαλή και επαναλαμβανόμενη 

αυξομείωση.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η συγκέντρωση των PCBs παρουσίαζε μείωση κατά 

τη διάρκεια της ημέρας. 

- Η ημερήσια διακύμανση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των PCBs επιβεβαιώνει 

την απουσία τοπικών πηγών εκπομπής. Το κύριο μονοπάτι εισόδου αυτών των ρυπαντών 

στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς θα είναι η μεταφορά από μεγάλες αποστάσεις. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με όσα έχουν παρατηρηθεί κατά τη μελέτη της 

συγκέντρωσης των PCBs στην ατμόσφαιρα. 

- Η χαρακτηριστική μείωση που παρατηρείται στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των 

PCBs κατά τη διάρκεια της ημέρας πρέπει κατά κύριο λόγο να οφείλεται στην καταστροφή 

των ενώσεων αυτών από τις ρίζες υδροξυλίου. Άλλες διεργασίες απομάκρυνσης όπως η 

φωτόλυση, αλλά και η μείωση της εισροής των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα της 

Φινοκαλιάς θα πρέπει να συνεισφέρουν έως ένα βαθμό στην μείωση της συγκέντρωσης των 

PCBs. 

- Η ημερήσια διακύμανση της κατανομής των ομολόγων ομάδων των PCBs φαίνεται 

να ενισχύει το γεγονός ότι η καταστροφή των ενώσεων οφείλεται κυρίως στην αντίδραση 

τους με τις ρίζες υδροξυλίου. Τα πιο ελαφριά μέλη, παρουσίασαν μικρότερη συγκέντρωση 

κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με τα πιο βαριά μέλη.  Αυτό είναι λογικό εφόσον οι 

ταχύτητες αντιδράσεις των μελών με τις ρίζες υδροξυλίου μειώνονται καθώς αυξάνει ο 

αριθμός των ατόμων χλωρίου και συνεπώς, η καταστροφή τους από τις ρίζες υδροξυλίου θα 

είναι περιορισμένη. 

- Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας σχέσης η οποία έδειχνε τη μείωση της 

συγκέντρωσης των PCBs ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου, δεν ήταν επαρκής 

ώστε να υποστηριχτεί ότι η διεργασία απομάκρυνσης των PCBs πραγματοποιείται με τις 

ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των δειγματοληψιών ήταν 

αρκετά δύσκολο να παρατηρηθεί διακύμανση στη συγκέντρωση των PCBs και να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα. 
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4. Ημερήσια Διακύμανση των PBDEs – Καταστροφή από τις ρίζες υδροξυλίου 

- Στην περιοχή της Φινοκαλιάς, η μέση τιμή της συνολικής συγκέντρωσης των 

PBDEs κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν ίση με 3.9 ± 1.5 pg/m3, ενώ η μέση τιμή κατά τη 

διάρκεια της νύχτας ήταν ίση με 3.9 ± 2.6 pg/m3. Η ημερήσια διακύμανση των PBDEs στην 

ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις και ήταν διαφορετική σε 

σχέση με εκείνη που έχει παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη. 

- Η επίδραση της θερμοκρασίας δεν συσχετίζεται με τις αυξομειώσεις που 

παρατηρούνται στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των PBDEs και αυτό επιβεβαιώνει την 

απουσία τοπικών πηγών εκπομπής στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Επιπλέον, η παρουσία των 

ενώσεων αυτών στη Φινοκαλιά θα οφείλεται στη μεταφορά τους από μακρινές περιοχές. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με όσα είχαν παρατηρηθεί κατά τη μελέτη της 

συγκέντρωσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα.  

- Η μείωση που παρατηρείται στην ατμοσφαιρική συγκέντρωση των PBDEs κατά τη 

διάρκεια της ημέρας πιθανό να οφείλεται στην καταστροφή αυτών των ενώσεων από τις ρίζες 

υδροξυλίου. Άλλες διεργασίες απομάκρυνσης όπως η φωτόλυση αλλά και η μείωση της 

εισροής των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς θα πρέπει να συνεισφέρουν 

έως ένα βαθμό στην μείωση της συγκέντρωσης των PBDEs. 

- Η ημερήσια διακύμανση της κατανομής των ομολόγων ομάδων των PBDEs  

ενισχύει το γεγονός ότι η καταστροφή των ενώσεων αυτών μπορεί να οφείλεται στην 

αντίδραση τους με τις ρίζες υδροξυλίου. Τα πιο ελαφριά μέλη, παρουσίασαν μικρότερη 

συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σχέση με τα πιο βαριά μέλη.  Αυτό είναι 

λογικό εφόσον οι ταχύτητες αντιδράσεις των μελών των PBDEs μειώνονται καθώς αυξάνει ο 

αριθμός των ατόμων βρωμίου και συνεπώς, η καταστροφή τους από τις ρίζες υδροξυλίου θα 

είναι περιορισμένη. 

- Για την μελέτη της καταστροφής των PBDEs από τις ρίζες υδροξυλίου 

χρησιμοποιήθηκε η  ίδια σχέση που χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση των PCBs. Η 

σχέση αυτή έδειχνε τη μείωση της συγκέντρωσης των PBDEs ανάλογα με τον αριθμό των 

ατόμων βρωμίου. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα που λήφθηκαν κατά την εφαρμογή της 

σχέσης αυτής φαίνεται ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας δεν μπορούν να οφείλονται αποκλειστικά στην καταστροφή των PBDEs από τις 

ρίζες υδροξυλίου. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των δειγματοληψιών ήταν 

αρκετά δύσκολο να παρατηρηθεί η πραγματική διακύμανση στη συγκέντρωση των PBDEs 

και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  
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5. Έλεγχος της παρουσίας των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα 

- Η ανίχνευση των OH-PCBs στην ατμόσφαιρα της Φινοκαλιάς με τη χρήση της 

αέριας χρωματογραφίας δεν ήταν εφικτή, αν και λόγω της έντονης φωτοχημείας που 

επικρατεί στην περιοχή θα αναμενόταν ο σχηματισμός των ενώσεων αυτών να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. 

- Η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των OH-PCBs στην 

ατμόσφαιρα της περιοχής της Φινοκαλιάς δεν έδωσε αποτελέσματα που να αποδεικνύουν την 

ύπαρξη τους, είτε γιατί δεν υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, είτε διότι οι συγκεντρώσεις τους 

είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου. Επιπρόσθετες μελέτες, στις 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση της οξείδωσης των PCBs στην ατμόσφαιρα. 
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Πίνακας Α-1 Στοιχεία Δειγματοληψίας για όλα τα δείγματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Sample 
No 

Type of 
sample Start End Sampling 

duration 

Time 
Counter 
(hours) 

Flow 
(m3/h) 

Air 
Volume 

(m3) 

no 
filter 

Filter 
Before (g) 

Filter 
After (g) TSP (mg) TSP 

(ug/m3) 

1 Day Jul/29/06 11:18 Jul/29/06 18:00 6:42 6.7 23.5 157 67 3.53895 3.54820 9.3 58.7 
2 Night Jul/29/06 20:00 Jul/30/06 6:00 10:00 10.0 22.3 223 69 3.51720 3.52560 8.4 37.7 
3 Day Jul/30/06 8:00 Jul/30/06 18:00 10:00 10.0 25.9 259 70 3.53895 3.57119 32.2 124.5 
4 Night Jul/30/06 20:00 Jul/31/06 6:00 10:00 10.1 24 242 71 3.52394 3.53646 12.5 51.8 
5 Day Jul/31/06 8:00 Jul/31/06 18:00 10:00 10.1 26.5 266 72 3.54724 3.55728 10.0 37.7 
6 Night Jul/31/06 20:00 Aug/1/06 6:00 10:00 10.1 26.1 262 73 3.53993 3.55316 13.2 50.4 
7 Day Aug/1/06 8:00 Aug/1/06 18:00 10:00 10.1 26.3 265 74 3.52914 3.54357 14.4 54.5 
8 Night Aug/1/06 20:00 Aug/2/06 6:00 10:00 10.1 22.0 222 75 3.53944 3.54930 9.9 44.3 
9 Day Aug/2/06 8:20 Aug/2/06 18:20 10:00 10.0 24.1 241 76 3.50722 3.51540 8.2 33.9 

10 Night Aug/2/06 20:00 Aug/3/06 6:00 10:00 10.1 24.7 250 77 3.53055 3.53650 6.0 23.8 
11 Day Aug/3/06 8:00 Aug/3/06 18:00 10:00 10.0 24.4 244 78 3.32488 3.33715 12.3 50.2 
12 Night Aug/3/06 20:00 Aug/4/06 6:00 10:00 10.1 24.3 245 79 3.57508 3.58587 10.8 44.1 
13 Day Aug/4/06 8:00 Aug/4/06 18:00 10:00 10.0 23.2 232 66 2.90551 2.91466 9.1 39.5 
14 Night Aug/4/06 20:00 Aug/5/06 6:00 Power cut 0.0 - -  -  - - 
15 Day Aug/5/06 12:05 Aug/5/06 19:43 7:38 7.7 23.2 179 68 2.91628 2.92149 5.2 29.1 
16 Night Aug/5/06 20:01 Aug/6/06 6:00 9:59 10.0 24.3 243 80 3.54321 3.55275 9.5 39.3 
17 Day Aug/6/06 8:00 Aug/6/06 18:00 10:00 10.0 24.6 247 81 3.54903 3.55249 3.5 14.0 
18 Night Aug/6/06 20:00 Aug/7/06 6:00 10:00 10.1 24.6 248 82 3.57725 3.57473 -2.5 -10.2 
19 Day Aug/7/06 8:01 Aug/7/06 18:50 10:49 10.8 24.1 259 83 3.55650 3.56156 5.1 19.5 
20 Night Aug/7/06 20:00 Aug/8/06 6:00 10:00 10.1 24.3 245 84 3.53717 3.54290 5.7 23.3 
21 Day Aug/8/06 8:02 Aug/8/06 18:00 9:58 10.0 24.2 242 85 3.52878 3.54142 12.6 52.3 
22 Night Aug/8/06 20:00 Aug/9/06 6:00 10:00 10.2 24.8 252 86 3.53713 3.55066 13.5 53.8 
23 Day Aug/9/06 8:03 Aug/9/06 18:03 10:00 10.0 24.7 248 87 3.55289 3.56587 13.0 52.3 
24 Night Aug/9/06 20:00 Aug/10/06 6:00 10:00 10.0 24.7 246 88 3.58179 3.59430 12.5 50.9 
25 Day Aug/10/06 8:00 Aug/10/06 18:00 10:00 10.0 24.3 243 89 3.60650 3.61965 13.2 54.1 
26 Night Aug/10/06 20:00 Aug/11/06 6:00 10:00 10.2 24.5 248 90 3.55618 3.56396 7.8 31.3 
27 Day Aug/11/06 8:12 Aug/11/06 18:12 10:00 10.1 24.5 246 91 3.55746 3.55927 1.8 7.4 
28 Night Aug/11/06 20:00 Aug/12/06 6:00 10:00 10.0 24.9 250 92 3.56552 3.57007 4.6 18.2 
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 Πίνακας Α-2 Μετεωρολογικά στοιχεία δειγματοληψίας  

Τύπος 
Δείγματος 

Αρχή 
Δειγματοληψίας 

Τέλος 
Δειγματοληψίας 

Θερμοκρασία 
(σε C) 

Θερμοκρασία 
(σε Κ) Υγρασία Ταχύτητα Ανέμου 

(m/h) 
Day Jul/29/06 11:18 Jul/29/06 18:00 26.8 299.9 49.4 14.8 

Night Jul/29/06 20:00 Jul/30/06 6:00 26.0 299.1 49.4 15.3 
Day Jul/30/06 8:00 Jul/30/06 18:00 29.0 302.2 42.7 21.0 

Night Jul/30/06 20:00 Jul/31/06 6:00 25.2 298.4 55.1 18.7 
Day Jul/31/06 8:00 Jul/31/06 18:00 27.2 300.4 69.5 18.5 

Night Jul/31/06 20:00 Aug/1/06 6:00 25.4 298.5 64.8 18.8 
Day Aug/1/06 8:00 Aug/1/06 18:00 28.9 302.1 50.7 18.3 

Night Aug/1/06 20:00 Aug/2/06 6:00 25.5 298.7 65.1 18.6 
Day Aug/2/06 8:20 Aug/2/06 18:20 28.4 301.6 57.6 15.5 

Night Aug/2/06 20:00 Aug/3/06 6:00 24.6 297.8 58.5 20.8 
Day Aug/3/06 8:00 Aug/3/06 18:00 29.5 302.6 47.6 17.2 

Night Aug/3/06 20:00 Aug/4/06 6:00 24.7 297.8 73.2 20.4 
Day Aug/4/06 8:00 Aug/4/06 18:00 28.5 301.6 51.2 22.7 

Night Aug/4/06 20:00 Aug/5/06 6:00 24.3 297.4 80.5 15.8 
Day Aug/5/06 12:05 Aug/5/06 19:43 28.6 301.8 68.1 21.6 

Night Aug/5/06 20:01 Aug/6/06 6:00 26.6 299.7 45.4 20.0 
Day Aug/6/06 8:00 Aug/6/06 18:00 29.3 302.5 63.5 15.7 

Night Aug/6/06 20:00 Aug/7/06 6:00 26.1 299.2 67.4 15.8 
Day Aug/7/06 8:01 Aug/7/06 18:50 29.3 302.5 44.0 17.4 

Night Aug/7/06 20:00 Aug/8/06 6:00 26.4 299.6 50.9 17.5 
Day Aug/8/06 8:02 Aug/8/06 18:00 27.3 300.4 52.4 17.4 

Night Aug/8/06 20:00 Aug/9/06 6:00 23.0 296.1 71.3 17.1 
Day Aug/9/06 8:03 Aug/9/06 18:03 27.4 300.6 54.9 19.5 

Night Aug/9/06 20:00 Aug/10/06 6:00 23.0 296.1 66.6 20.2 
Day Aug/10/06 8:00 Aug/10/06 18:00 27.1 300.3 64.0 19.3 

Night Aug/10/06 20:00 Aug/11/06 6:00 25.8 298.9 74.6 19.6 
Day Aug/11/06 8:12 Aug/11/06 18:12 28.1 301.2 56.6 15.3 

Night Aug/11/06 20:00 Aug/12/06 6:00 24.0 297.1 66.8 18.4 
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