
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΉΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ 
∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ (PCBs) ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ∆Ι∆ΥΜΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 

ΜΑΖΩΝ (GC-MS/MS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΤΡΙΒΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Ιούλιος 2002 

 



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χηµικών 

∆ιεργασιών του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου, τον οποίο ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε 

αναθέτοντας µου την παρούσα εργασία. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που µε 

δέχτηκε ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια και του καθηγητές του προγράµµατος Επιστήµες και 

Μηχανική Περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Ν. Χανιωτάκη και κ. Χ. Κατερινόπουλο που 

δέχτηκαν να είναι στην εξεταστική µου Επιτροπή.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διδάκτορα Μανώλη Μανδαλάκη για τη 

βοήθεια του στα πρώτα βήµατα στο εργαστήριο καθώς και όλους τους συναδέλφους του 

Εργαστηρίου Χηµικών και Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών για τη συνεργασία µας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χηµικό µηχανικό κ. Παπαδογιάννη Μπάµπη για τη 

βοήθεια του στις δειγµατοληψίες και για τις πληροφορίες που µου παρείχε για τη 

διεκπεραίωση αυτής της µελέτης. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους εργαζόµενους του βιολογικού 

καθαρισµού Ηρακλείου των οποίων η συµπαράσταση υπήρξε πολύτιµη τις ηµέρες των 

δειγµατοληψιών. 

Ακόµα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους µου για την αµέριστη υποστήριξη 

τους και ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Μανουσάκη για την πολύτιµη βοήθεια του προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η παρούσα εργασία. 

Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου Αποστόλη και Χαρίκλεια και τα αδέρφια µου 

Χριστίνα και Αχιλλέα για τη συνεχή ενθάρρυνση και οικονοµική στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.  

 
 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η µελέτη περιλαµβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό 

πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCBs) σε δείγµατα από διάφορα στάδια 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισµού 

Ηρακλείου. Η εν λόγω εγκατάσταση περιέχει µονάδες προεπεξεργασίας, 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας επεξεργασίας αστικών λυµάτων και 

βοθρολυµάτων καθώς και αναερόβιας χώνευσης της λάσπης. 

Η διαδικασία ανάλυσης των δειγµάτων είχε ως ακολούθως: Σε ένα πρώτο 

στάδιο τα δείγµατα εκχυλίζονται και καθαρίζονται από κατηγορίες ενώσεων που 

παρεµποδίζουν την χρωµατογραφική ανάλυση, όπως λιπίδια, στοιχειακό θείο και 

πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAHs). Ακολούθως προσδιορίστηκαν 19 

επιλεγµένα µέλη των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων µε χρήση αέριας 

χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης µε δίδυµη φασµατοµετρία µαζών (HRGC-

MS/MS) και για σύγκριση µε αέρια χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης µε ανιχνευτή 

συλλήψεως ηλεκτρονίων (HRGC-ECD).  

Οι συγκεντρώσεις των PCBs στην είσοδο, την έξοδο και στη λάσπη 

κυµαίνονται από 11 - 64 ng/L, 0.6 � 21 ng/L και 0.6 � 14 ng/g αντίστοιχα Η µέση 

ηµερήσια ποσότητα των PCBs, που διατίθεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων 

στο περιβάλλον βρέθηκε 19 mgid-1 ενώ η αντίστοιχη ποσότητα που διατίθεται µέσω 

της λάσπης στη χωµατερή Ηρακλείου βρέθηκε 20 mgid-1.  

Η µελέτη, κατά στάδιο της επεξεργασίας των αστικών λυµάτων, έδειξε ότι τα 

PCBs κυριαρχούν στη σωµατιδιακή φάση και η µείωση τους στηρίζεται κυρίως στην 

αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών. Λόγω της λιποφιλίας των PCBs, ως 

σηµαντικότερο στάδιο για την αποµάκρυνση τους προσδιορίστηκε η διαδικασία της 

λιποσυλλογής. Κατά την πρωτοβάθµια επεξεργασία η µείωση των PCBs 

επιτυγχάνεται µέσω της καθίζησης των αιωρούµενων σωµατιδίων ενώ κατά τη 

δευτεροβάθµια επεξεργασία πιθανός µηχανισµός φαίνεται να είναι η προσρόφηση ή η 

βιοσυσσώρευση τους στη σχηµατιζόµενη βιοµάζα. Στη διαδικασία της αναερόβιας 

χώνευσης της λάσπης τα PCBs αποµακρύνονται λόγω πιθανής βιοαποδόµησης τους. 

Τέλος, η διεργασία διαφυγής των PCBs προς την ατµόσφαιρα κατά τις διαδικασίες 

της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και της αναερόβιας χώνευσης αν και δεν 

µελετήθηκε επισταµένα στην παρούσα εργασία, διαφαίνεται να παίζει ένα σηµαντικό 

ρόλο στην αποµάκρυνση των ενώσεων αυτών.  



ABSTRACT 
 

 The aim of this study is the determination of polychlorinated biphenyls 

(PCBs) in samples taken from different stages of the process followed by the 

wastewater treatment plant of Heraklion. The above mentioned plant consists of four 

major unit treatment processes: pre-treatment, primary treatment and secondary 

treatment of domestic wastewaters and sewages and anaerobic digestion of the sludge. 

Initially, the samples were extracted and cleaned up in order to remove 

compounds like lipids, sulphur and polyaromatic hydrocarbons (PAHs) which impede 

the chromatographic analysis. The concentrations of 19 PCBs were determined by 

high resolution gas chromatography with electron capture detector and high resolution 

gas chromatography with tandem mass spectrometry and the results were compared.  

 Total PCBs concentrations in raw wastewater, treated wastewater and in 

treated sludge ranged from 11 to 64 ng/L, 0.6 to 21 ng/L and 0.6 to 14 ng/g, 

respectively. The average amount of PCBs which was discharged daily by the 

wastewater treatment plant to the sea was found 19 g whereas the amount which was 

discharged daily by the sewage sludge to the landfill of Heraklion was found 20 g. 

The analysis of the results has shown that PCBs dominate in the particulate 

phase and their reduction depends upon the removal of suspended solids during the 

treatment. The process which is more effective for the PCB�s removal is lipids 

collection due to their lipophilicity. During primary treatment their reduction depends 

mainly upon the decantation of the suspended matter whereas during the secondary 

treatment sorption or bioconcentration on the activated sludge seems to be the most 

possible mechanism. Finally, in anaerobic digestion of the sludge biodegradation is a 

possible process for the removal of PCBs. Although, not thoroughly studied yet, the 

escape of PCBs to the atmosphere during secondary treatment and anaerobic digestion 

of the sludge appears to be an important procedure for the PCB�s reduction.  
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I.1.  ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (PCBS) 

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (polychlorinated biphenyls - PCBs) είναι µία 

οικογένεια συνθετικά παραγόµενων ενώσεων. Ανακαλύφθηκαν στην Γερµανία στα τέλη του 

1800 και παράχθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1929 από τη χηµική βιοµηχανία Swann. 

Το 1935 η εταιρεία Swann αγοράστηκε από την εταιρεία Monsanto, η οποία συνέχισε να 

παράγει PCBs µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ΄70, µε την εµπορική ονοµασία Aroclor. 

Άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ιταλία και η πρώην 

Σοβιετική Ένωση, παρασκεύασαν PCBs κάτω από ποικιλία εµπορικών ονοµάτων όπως 

Abestol, Askarel, Chlophen, Chlorexton, EEC-18, Fenclor, Inerteen, Kennechlor, No-

Flamol, Phenoclor Pyralene, Pyranol, Saf-T-Kuhl, Sovol (Swackhamer, 1996; EPA, 2001). 

Ο γενικός χηµικός τύπος των PCBs είναι: 

 

 
                                                   

                                                           x = 0 - 5 

 

Σχήµα I.1 Ο γενικός χηµικός τύπος των PCBs.  

Όπως φαίνεται στο Σχήµα Ι.1 αποτελούνται από µία διφαινυλική δοµή και άτοµα χλωρίου 

τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε δέκα διαφορετικές θέσεις δίνοντας τη δυνατότητα 

για 209 διαφορετικές ενώσεις που ονοµάζονται στελέχη. Από αυτές τις ενώσεις µόνο οι 130 

περίπου δοµές ευνοούνται ενεργειακά κατά τη διαδικασία παραγωγής (Swackhamer, 1996) 

και έχουν προσδιοριστεί σε εµπορικά µίγµατα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ονοµασίας των 

PCBs, όπως για παράδειγµα το 2,2΄,3,3΄,4,4΄- εξαχλωροδιφαινύλιο (hexachlorbiphenyl) 

µπορεί να γραφτεί και 2,2΄,3,3΄,4,4΄-hexaCB ή 2,2΄,3,3΄,4,4΄-hexa ή τέλος PCB#128, 

σύµφωνα µε τον αριθµό που αντιστοιχεί σε µια ταξινόµηση των PCBs µε αύξουσα 

αριθµητική κλίµακα που έγινε το 1980. Η ονοµασία των PCBs µε αυτόν τον τρόπο έχει 

καθιερωθεί και σε κάθε ισοµερές αντιστοιχεί ένας αριθµός ��Ballschmitter & Zell�� ή ��BZ�� 

από το 1 έως το 209. Τα στελέχη των PCBs µε τον ίδιο αριθµό ατόµων χλωρίου 
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ονοµάζονται οµόλογα ή ισοµερή. Οι εµπορικές ονοµασίες που προαναφέρθηκαν αφορούν 

µίγµατα ισοµερών µε τον ίδιο ή διαφορετικό αριθµό ατόµων χλωρίου. 

Η παραγωγή των PCBs περιλαµβάνει τη χλωρίωση του διφαινυλικού µορίου 

παρουσία ενός καταλύτη. Ο βαθµός χλωρίωσης εξαρτάται από τις συνθήκες της αντίδρασης 

και κυµαίνεται ανάµεσα στο 21% και 68% κατά βάρος. Το προφίλ των οµολόγων που 

περιέχουν τα περισσότερα εµπορικά µίγµατα δείχνει µια µέση περιεκτικότητα σε χλώριο. 

Αυτό σηµαίνει ότι γενικά τα µίγµατα περιέχουν µόνο ένα συγκεκριµένο εύρος PCB 

οµόλογων και ισοµερών όπως υποδεικνύει η περιεκτικότητα σε χλώριο. Εντούτοις, 

υπάρχουν και τεχνικά µίγµατα, όπως το Aroclor 1232, το οποίο δεν εµφανίζει την τυπική 

αυτή κατανοµή πιθανόν λόγω της σύστασης του από περισσότερα του ενός τεχνικά µίγµατα 

(Breivik et al., 2001).  

Τα πολυχλωριωµένα διβενζοφουράνια (PCDFs) κατατάσονται µεταξύ των 

τοξικότερων ρυπαντών στα Aroclor και στα Γιαπωνέζικα Kennechlors ενώ τα Ευρωπαϊκά 

PCBs περιέχουν PCDFs και εξαχλωροναφθαλένια ως ρυπαντές (Ramamoorthy, 1997). 

Εξαιτίας της θερµικής σταθερότητας, της χηµικής αδράνειας, της µη 

ευφλεκτικότητας και των εξαιρετικών διηλεκτρικών ιδιοτήτων, τα PCBs βρήκαν 

εκτεταµένες βιοµηχανικές και εµπορικές εφαρµογές τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως διηλεκτρικά υγρά σε πυκνωτές και µετασχηµατιστές, ως 

πλαστικοποιητές σε χρώµατα, πλαστικά, sealants, ρητίνες, µελάνια, τυπογραφικό και 

φωτοτυπικό χαρτί και σε κόλλες και ως συστατικά σε τουρµπίνες αέρος και σε αντλίες 

κενού. Επίσης έχει αναφερθεί ότι η παρουσία των PCBs συµβάλει στην τοξική δράση του 

dieldrin και του DDT (Ramamoorthy, 1997).  

Το 1970 αντιδρώντας στις ανησυχίες που προέκυψαν για τη συσσώρευση των PCBs 

στο περιβάλλον και την πιθανή τοξικότητα τους, οι ΗΠΑ µείωσαν τις πωλήσεις ενώ το 1979 

µετά από διάφορες κινήσεις/κανονισµούς ελέγχου των τοξικών ουσιών, το Αµερικάνικο 

Κογκρέσσο απαγόρευσε την παραγωγή PCBs και προϊόντων που τα περιέχουν και 

καθιέρωσε αυστηρούς κανονισµούς για την µελλοντική χρήση και πώληση τους (EPA, 

2001). 

Όµοια µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αντέδρασαν και άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, ο 

Καναδάς και η Σουηδία ενώ υπήρξαν και χώρες που επέτρεψαν την παραγωγή PCBs και την 

κατασκευή µετασχηµατιστών και πυκνωτών που περιέχουν PCBs µέσα στη δεκαετία του '80 

και του '90. Αυτή τη στιγµή δεν είναι γνωστή η παραγωγή τους πουθενά στον κόσµο (EPA, 

2001). Ωστόσο, υπάρχουν προϊόντα κυρίως µετασχηµατιστές και πυκνωτές, που περιέχουν 
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PCBs και εξακολουθούν να µολύνουν το περιβάλλον, αλλά κυρίως τα περιβαλλοντικά 

αποθέµατα είναι εκείνα που προκαλούν την µεγαλύτερη ανησυχία 

1.1. ΠΗΓΕΣ  

Μέχρι πρόσφατα πιστεύαµε ότι δεν υπάρχουν φυσικές πηγές για τα PCBs. 

Εντούτοις, τρία ισοµερή των PCBs που δεν µπορούν να προέρχονται από εµπορικά µίγµατα, 

αναγνωρίσθηκαν στην ηφαιστειακή στάχτη του Mt.St.Helens στην έκρηξη του το 1980. Το 

γεγονός αυτό δηµιούργησε υπόνοιες για πιθανότητα και φυσικής προέλευσης PCBs. Επίσης 

πρόσφατη µελέτη αναγνώρισε υποµονάδες PCBs ως συστατικά των γλυκοπεπτιδίων σε 

Amylocolatopsis (Ramamoorthy, 1997). 

Τα PCBs απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον µέσω διάφορων ανθρωπογενών 

διαδικασιών όπως: 

• ∆ιάθεση αποβλήτων σε ποτάµια και χείµαρρους από βιοµηχανίες που χρησιµοποιούσαν 

PCBs στις διαδικασίες παραγωγής και στα προϊόντα τους. 

• ∆ιάθεση αποβλήτων που περιείχαν PCBs σε χωµατερές  

• Χρήση ελαίων που περιείχαν PCBs σε χωµάτινους δρόµους για τον έλεγχο της σκόνης.  

• Χρήση των PCBs ως διαλυτικών µέσων στα γεωργικά φυτοφάρµακα.  

• Χρήση των PCBs σε µερικούς τύπους µελανιού, τα οποία απελευθερώθηκαν κατά τη 

απόρριψη ή την ανακύκλωση του χαρτιού.  

• Τέλος, PCBs απελευθερώθηκαν από αντλίες αέρος και από ατυχήµατα, φωτιές ή 

βανδαλισµούς σε συσκευές που περιείχαν PCBs όπως πυκνωτές και µετασχηµατιστές.  

Από το 1930 έως το 1972 τα PCBs χρησιµοποιήθηκαν ευρέως, χωρίς περιορισµούς 

µε αποτέλεσµα την εκτεταµένη διασπορά τους στο περιβάλλον. Στις µέρες µας καθώς δεν 

παράγονται πλέον Aroclor και ούτε χρησιµοποιούνται σε κατασκευαστικές βιοµηχανίες, δεν 

παρουσιάζονται σηµειακές πηγές µόλυνσης. Οι σηµερινές πηγές διάθεσης PCBs στο 

περιβάλλον περιλαµβάνουν απελευθέρωση από χωµατερές που περιέχουν µετασχηµατιστές, 

πυκνωτές και άλλα απόβλητα, καύση υλικών µε PCBs, διαρροές και µη ελεγχόµενη διάθεση 

σε ανοιχτές περιοχές. 

Προς το παρόν η σηµαντικότερη πηγή των PCBs στο περιβάλλον φαίνεται να είναι 

η περιβαλλοντική ανακύκλωση τους από παλιές χρήσεις και η επακόλουθη απελευθέρωση 

τους στο περιβάλλον. Αυτή η κυκλική διαδικασία περιλαµβάνει εξάτµιση των PCBs από 

θερµά σώµατα και επιφάνειες εδάφους στην ατµόσφαιρα και ακόλουθη επιστροφή τους στη 

γη µέσω της υγρής και ξηρής εναπόθεσης (washout/fallout). Ο κύκλος επαναλαµβάνεται µε 
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επανεξάτµιση. Καθώς οι ταχύτητες εξάτµισης και αποδόµησης ποικίλλουν ανάµεσα στα 

διάφορα PCBs, η κυκλική διαδικασία µετατρέπει την αναλογία των PCBs στο νερό και τον 

αέρα σχετικά µε το αρχικό µοντέλο των πηγών. 

Η καταγραφή των πηγών, δηλαδή, η διαδικασία ταυτοποίησης και κατάταξης των 

πηγών σε ένα δοσµένο περιβάλλον επιτρέπει την αναγνώριση των τρόπων απελευθέρωσης 

των ρυπαντών στο περιβάλλον και την ακόλουθη ανάπτυξη πολιτικών ελέγχου των 

εκποµπών. Ο υπολογισµός του ποσού που εκπέµπεται από µια πηγή γίνεται µε 

πολλαπλασιασµό ενός παράγοντα που εκφράζει το ποσό που εκπέµπεται από µια 

συγκεκριµένη δραστηριότητα (πηγή) (π.χ.10 µg ανά τόνο (t) αποβλήτων) µε ένα παράγοντα 

που εκφράζει το εύρος στο οποίο ασκείται αυτή η δραστηριότητα (3 εκατ. τόνοι το χρόνο). 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες διαθέτουν την υπηρεσία Απογραφής Τοξικών Εκποµπών (TSCA- 

Toxic Substance Control Act), η οποία διαθέτει ένα πλήρη κατάλογο µε τις πηγές τοξικών 

ουσιών σε κάθε Πολιτεία. 

 Ωστόσο, η εκτίµηση της εναπόθεσης των PCBs και του περιβαλλοντικού φορτίου 

µιας ορισµένης περιοχής είναι µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τόσο οι πηγές του δοσµένου περιβάλλοντος όσο και η αποδόµηση και η 

µεταφορά των PCBs. 

1.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PCBS 

Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες των PCBs όπως η διαλυτότητα, η τάση ατµών και 

ο συντελεστής κατανοµής, καθορίζουν τη συγκέντρωση και το χρόνο παραµονής τους στο 

νερό και επακόλουθα τη τύχη τους, δηλαδή, τις φυσικοχηµικές και βιολογικές διαδικασίες 

στις οποίες µετέχουν. Η µεταφορά των PCBs εξαρτάται από τις φυσικοχηµικές 

αλληλεπιδράσεις τους µε τα άλλα συστατικά του υδάτινου περιβάλλοντος που 

περιλαµβάνουν τα στερεά, τα ιζήµατα, τη χλωρίδα και την πανίδα  

Τα περισσότερα µέλη είναι άχρωµοι κρύσταλλοι σε θερµοκρασία δωµατίου ενώ τα 

εµπορικά µίγµατα εµφανίζουν από ελαφρώς ελαιώδη µέχρι λιπαρή ή και κηροειδή εικόνα 

καθώς αυξάνεται ο αριθµός των χλωρίων.  

• ∆ιαλυτότητα στο νερό. Η διαλυτότητα στο νερό είναι µία σηµαντική ιδιότητα, γιατί 

επηρεάζει την τύχη και τις διαδικασίες µεταφοράς των χλωριωµένων οργανικών 

ενώσεων. Ενώσεις µε υψηλή διαλυτότητα στο νερό έχουν µεγάλους χρόνους παραµονής 

στο υδάτινο περιβάλλον και προάγουν αντιδράσεις βιοαποδόµησης, φωτολυτικές και 
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υδρολυτικές ενώ έχουν χαµηλούς συντελεστές προσρόφησης σε εδάφη και ιζήµατα και 

σχετικά χαµηλούς συντελεστές βιοσυγκέντρωσης. 

∆ιαλυτότητα µιας ένωσης στο νερό µπορεί να ορισθεί ως το µέγιστο ποσό της 

ένωσης, που θα διαλυθεί σε καθαρό νερό και σε ορισµένη θερµοκρασία. Η προσθήκη 

πάνω από αυτό το όριο θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο φάσεων, της 

κορεσµένης υδατικής φάσης και της αδιάλυτης φάσης που µπορεί να είναι υγρή ή 

στερεή (Ramamoorthy, 1997) 

Η µέτρηση της διαλυτότητας των οργανικών ενώσεων παραµένει πολύ δύσκολη για 

πολλές από αυτές. Το πρόβληµα εντείνεται από το γεγονός, ότι πολλοί σηµαντικοί 

ρυπαντές εµφανίζουν ιδιαίτερα χαµηλές διαλυτότητες στο νερό. Υπάρχουν διάφορες 

εξισώσεις και τεχνικές για τον προσδιορισµό των διαλυτοτήτων των ενώσεων. 

 

ΙΣΟΜΕΡΗ 
ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ 

(PA) 

∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 

 ΝΕΡΟ (µg/L) 
KΟW 

Μονοχλωριωµένα 09-2.5 1210-5500 4.3-4.6 

∆ιχλωριωµένα 0.008-0.60 60-2000 4.9-5.3 

Τριχλωριωµένα 0.003-0.22 15-400 5.5-5.9 

Τετραχλωριωµένα 0.002 4.3-10 5.6-6.5 

Πενταχλωριωµένα 0.0023-0.051 4-20 6.2-6.5 

Εξαχλωριωµένα 0.0007-0.012 4-0.70 6.7-7.3 

Επταχλωριωµένα 0.00025 0.045-0.2 6.7-7.0 

Οκταχλωριωµένα 0.0006 0.2-0.31 7.1 

Εννιαχλωρωµένα  0.18-0.12 7.2-8.16 

∆εκαχλωριωµένα 0.00003 0.01-0.761 8.26 

 

Πίνακας I-1 Φυσικές- Χηµικές ιδιότητες των PCBs (Ramamoorthy, 1997).  

Οι διαλυτότητες των PCBs στο νερό έχουν προσδιοριστεί κυρίως µέσω εντροπικών 

και υδροφοβικών επιδράσεων και οι τιµές κυµαίνονται από 0.015-5.9 mg/L (Πίνακας Ι-

1). Όπως είναι φανερό, τα PCBs είναι ελάχιστα διαλυτά στο νερό. Επιπλέον, η 

διαλυτότητα τους µικραίνει όσο αυξάνει ο αριθµός χλωρίων και επηρεάζεται από τη 

θέση δέσµευσης των ατόµων χλωρίου στο διφαινυλικό µόριο. Ανάλογες εµφανίζονται 

και οι διαλυτότητες των Aroclor. Η διαλυτότητα που φαίνεται να προκύπτει από αυτά τα 

δεδοµένα, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση της περιβαλλοντικής 
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συµπεριφοράς των PCBs και της τοξικότητας τους στους οργανισµούς. Το σχετικό 

µοντέλο συµµετοχής τους σε σωµατίδια συχνά αντανακλά τις διαφορετικές διαλυτότητες 

στο νερό παρά την προτίµηση τους στη σωµατιδιακή φάση.                                                                          

• Τάση ατµών. Η αντοχή των οργανικών ενώσεων στα περιβαλλοντικά συστήµατα, όπως 

το νερό και τα εδάφη και η ταχύτητα εξάτµισης τους καθορίζεται από την τάση ατµών 

τους. Η τάση ατµών σε µια ορισµένη θερµοκρασία εκφράζει την πίεση των ατµών πάνω 

από το υγρό ή το στερεό σε αυτή τη θερµοκρασία, όταν ο ατµός και το υγρό ή το στερεό 

βρίσκονται σε ισορροπία (EPA, 2001). 

Τα PCBs έχουν γενικά χαµηλή τάση ατµών της τάξεως των 10-6 Pa και εξαρτάται 

τόσο από τον αριθµό χλωρίωσης όσο και από τη θέση δέσµευσης των ατόµων χλωρίου 

στο διφαινυλικό µόριο. Σε αυτό το γεγονός άλλωστε στηρίζεται και ο διαχωρισµός των 

ισοµερών κατά την αέρια χρωµατογραφία. 

Για ένα δοσµένο συστατικό η τάση ατµών εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Η σχέση 

µεταξύ της τάσης ατµών και της θερµοκρασίας προσδιορίστηκε για 180 διαφορετικά 

µέλη µε χρήση αέριας χρωµατογραφίας (Falconer and Bidleman, 1994). Από τη µελέτη 

αυτή προέκυψε ότι η παρουσία χλωρίων σε όρθο-θέσεις προκαλεί ιδιαίτερη αύξηση της 

τάσης ατµών, µε αποτέλεσµα, τα περισσότερα όρθο υποκατεστηµένα διφαινύλια να 

εµφανίζουν χαµηλότερη τάση ατµών.  

• Συντελεστής Οκτανόλης /νερού: Ο λιποφιλικός χαρακτήρας των PCBs καθορίζεται από 

τον συντελεστή οκτανόλης /νερού (Κow) και σε αυτόν οφείλεται η προτίµηση τους στη 

σωµατιδιακή φάση και η εύρεση τους στον λιπώδη ιστό ανθρώπων και ζώων.  

Για τον προσδιορισµό του συντελεστή Κow έχουν εφαρµοσθεί διάφορες πειραµατικές 

τεχνικές. Στην ανασκόπηση των Shiu και Μackay (Shiu and Μackay, 1986) οι τιµές των 

logΚow που έχουν αναφερθεί, κυµαίνονται από 4.3 (2-monoCB) έως 8.26 (decaCB) και 

εποµένως οι λόγοι κατανοµής προβλέπονται µεταξύ 10.000 και µέχρι πάνω από 

100.000.000. Αυτοί οι λόγοι κατανοµής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην µεταφορά και 

τύχη των PCBs στο περιβάλλον αλλά και στην επιλογή των τεχνικών εκχύλισης και 

καθαρισµού. 

Όπως φαίνεται από τις τιµές της Kow (Πίνακας Ι-1), τα περισσότερο χλωριωµένα 

PCBs εµφανίζουν πιο έντονο λιποφιλικό χαρακτήρα, γεγονός που αντανακλά και τη 

χαµηλότερη διαλυτότητα τους στο νερό. 

•  Σταθερά Henry. Η σταθερά Henry είναι η σταθερά κατανοµής µεταξύ της αέριας και 

της υδατικής φάσης και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την εξάτµιση των PCBs από τις 
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λίµνες και τις θάλασσες και την έκπλυση των αέριων PCBs από τις σταγόνες της βροχής. 

Οι Shiu και Mackay (1986) στην ανασκόπηση τους ανέφεραν µεταξύ των άλλων και τις 

τιµές των σταθερών Henry για 36 ισοµερή. Έκτοτε έχουν γίνει διάφορες µελέτες για τον 

υπολογισµό των τιµών και µε διάφορες τεχνικές (Foreman και Bidleman, 1985; 

Burkhard et al., 1985; Arbuckle, 1986; Brunner et al., 1990 and ten Hurlscher et al., 

1992). 

1.3. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PCBS 

Τα PCBs απελευθερώνονται στο περιβάλλον και παραµένουν για δεκαετίες σε 

συγκεντρώσεις που δε διαφέρουν πολύ από τις αρχικές, καθώς αποδοµούνται ιδιαίτερα 

αργά. Το πρόβληµα εντοπίζεται όταν µέσω της τροφικής αλυσίδας συσσωρεύονται στο 

λιπώδη ιστό ανθρώπων και ζώων και απελευθερώνονται αργά στο αίµα (EPA, 2001). 

Μελέτες πεδίου έδειξαν ότι, συγκεκριµένα τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs), 

οι πολυχλωριωµένες διβένζο�p�διοξίνες (PCDDs) και τα πολυχλωριωµένα 

διβενζοφουράνια (PCDFs), προκαλούν βλαβερές συνέπειες στα άτοµα και στους 

πληθυσµούς, παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις τους τόσο στο αβιοτικό όσο και στο 

βιοτικό περιβάλλον µειώνονται συνεχώς από το 1970. 

Εργαστηριακές µελέτες υποδεικνύουν το ήπαρ και το λιπώδη ιστό ως κύριες 

αποθήκες για τα PCBs και για όλα τα οργανοχλωριωµένα. Η αναλογία κατανοµής µεταξύ 

ήπατος και λιπώδους ιστού εξαρτάται από το είδος και ακολουθεί τη σειρά τρωκτικά > 

πουλιά > άνθρωποι > ψάρια (Van den Berg et al., 1994). Στα θαλάσσια θηλαστικά αυτή η 

αναλογία εξαρτάται από το σχετικά µεγάλο λιπώδη ιστό µε αντίστοιχη µεγάλη ικανότητα 

αποθήκευσης.  

Επειδή οι ωκεανοί αποτελούν τη µεγαλύτερη αποθήκη οργανοχλωριωµένων 

ενώσεων, όλα τα ζώα που ζουν και τρέφονται έµµεσα ή άµεσα από αυτούς, εµφανίζουν 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε PCBs από ότι τα χερσαία θηλαστικά (de Voogt, 1996). Το 

γεγονός αυτό πιθανόν να αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές ικανότητες βιοµετατροπής 

των ενώσεων αυτών από τα χερσαία και τα τρεφόµενα από τη θάλασσα είδη, µε 

αποτέλεσµα, τα τελευταία να κινδυνεύουν περισσότερο.  

Ο µεταβολισµός είναι µια σηµαντική διαδικασία για τα σπονδυλωτά για να 

ρυθµίσουν ή να αποτοξινώσουν το σωµατικό φορτίο αυτών των ενώσεων. Εντούτοις, 

κάποια προϊόντα αυτής της διαδικασίας βιοµετατροπής µπορούν είτε να είναι τοξικά (ίσως 

και πιο τοξικά από την αρχική ένωση) είτε να συσσωρεύονται. Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις 
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που το αποτέλεσµα της βιοµετατροπής έρχεται σε αντίθεση µε τους στόχους της (de Voogt, 

1996). 

Ανασκοπήσεις των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από εργαστηριακές µελέτες και 

παρατηρήσεις, δεν έχουν δώσει σαφή εικόνα της επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία της 

περιβαλλοντικής έκθεσης σε PCBs. Ωστόσο, για θηλαστικά και πτηνά που τρέφονται µε 

ψάρια, υπάρχουν σηµαντικές αποδείξεις ότι αυτά κινδυνεύουν όταν ζουν σε µολυσµένες 

περιοχές. 

Οι επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στα χερσαία κυρίως σπονδυλωτά στο 

εργαστήριο είναι ηπατική βλάβη, δερµατικές διαταραχές, τοξικότητα αναπαραγωγής, 

ατροφία του θυµικού αδένα, µείωση σωµατικού βάρους, τοξικότητα του ανοσοποιητικού, 

αποδιοργάνωση του ενδοκρινικού και τερατογένεση.  

Οι επιδράσεις στον άνθρωπο έχουν µελετηθεί σε άτοµα που εκτέθηκαν σε PCBs 

τυχαία ή µέσω του χώρου εργασίας, εκτιµώντας ότι αυτές οι οµάδες ανθρώπων έχουν 

εκτεθεί στα µεγαλύτερα ποσά PCBs. Οι κυριότερες επιδράσεις και συµπτώµατα που 

παρατηρήθηκαν κατά τη δηλητηρίαση στο Yusho της Ιαπωνίας (Higuchi, 1976; Kuratsune, 

1980; Kuratsune et al., 1972; Urabe et al., 1979), ήταν χλωρακµή και διάφορες σχετικές 

δερµατικές παθήσεις, σηµάδιa στα µάτια, διάφορα νευρολογικά και αναπνευστικά 

προβλήµατα, βλάβες στο ήπαρ, υπεργλυκιδαιµία, προβλήµατα στην αναπαραγωγή, 

ενδοκρινικά προβλήµατα και εξασθένιση των αντισωµάτων. Πολλά από τα παραπάνω έχουν 

παρατηρηθεί και στη Yu-Cheng της Ταϊβάν (Chen et al., 1981) σε ατύχηµα δηλητηρίασης, 

αλλά λίγα σε εργαζόµενους των χηµικών βιοµηχανιών. Αν και οι µελέτες είναι πολλές, 

καµία από αυτές δεν απέδειξε τη βλαβερή δράση των PCBs στην ανθρώπινη υγεία καθώς οι 

άνθρωποι που εκτέθηκαν στα PCBs, εκτέθηκαν και σε άλλες ουσίες (π.χ, διοξίνες). Γενικά 

επειδή όλες αυτές είναι µελέτες πεδίου, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν στην 

εµφάνιση συγκεκριµένων συµπτωµάτων τα οποία δεν µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά 

στα PCBs (EPA, 2001). 

Η δηµιουργία καρκινογένεσης λόγω των PCBs έχει αποδειχτεί επανειληµµένα µε 

µελέτες σε ζώα. Ωστόσο, µελέτες σε εργαζόµενους δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες έτσι 

ώστε να γνωρίζουµε µε βεβαιότητα εάν τα PCBs προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. Η 

οδηγία της EPA (Environmental Protection Agency) το 1994 αναγνώρισε και 

κατηγοριοποίησε τα 209 ισοµερή, ως ένα µίγµα συστατικών µε δυνατότητα καρκινογένεσης 

(Riley, 2001). Εντούτοις, υπάρχουν 13 ισοµερή µε χαρακτηριστική δοµή που µπορούν να 

εµφανίσουν δράση τύπου διοξίνης (dioxin-like PCBs). Τα µέλη αυτά δεν περιέχουν χλώρια 
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σε όρθο- θέσεις ή περιέχουν ένα µόνο όρθο- χλώριο, µε αποτέλεσµα, λόγω απουσίας 

στερεοχηµικών παρεµποδίσεων, να µπορούν να καταλάβουν µια επίπεδη διαµόρφωση 

παρόµοια µε εκείνη της 2,3,7,8 τετραχλωρο-διβενζοδιοξίνης, η οποία είναι η πιο τοξική 

αρωµατική ένωση. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτά τα dioxin-like PCBs µπορούν να δράσουν 

µε τον ίδιο µηχανισµό µε τις διοξίνες (PCDDs) και τα φουράνια (PCDFs), µε δυσµενή 

συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.  

Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο µηχανισµό 

οι ενώσεις αυτές αρχικά ενώνονται µε τον 

υποδοχέα των αρωµατικών ενώσεων (Ar-

Υποδ.), µια κυτοσολική πρωτεΐνη που 

βρίσκεται στους ηπατικούς και εξω-

ηπατικούς ιστούς διαφόρων ζώων.  

Η σχετική τοξικότητα των PCBs ως 

προς την 2,3,7,8 - TCDD περιγράφεται 

µέσω του παράγοντα TEF (Toxicity 

Equivalency Factor). Οι τιµές του TEF για 

τα 13 µέλη των PCBs φαίνονται στον 

Πίνακα (I-2). 

1.4. BACKGROUND ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ PCBS ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προκειµένου να προσδιοριστεί το περιβαλλοντικό φορτίο ενός δοσµένου ρυπαντή 

πρέπει να ορισθεί η περιοχή του περιβάλλοντος την οποία µελετάµε και να καταγραφούν τα 

αποθέµατα του ρυπαντή σε κάθε περιβαλλοντικό µέσο της δοσµένης περιοχής. Η βασική 

αρχή για τον προσδιορισµό ενός περιβαλλοντικού φορτίου, είναι η καταγραφή µιας τιµής 

που εκφράζει την αντιπροσωπευτική συγκέντρωση στο περιβαλλοντικό µέσο το οποίο 

εξετάζεται (π.χ. 10 µg kg-1 εδάφους) και ο πολλαπλασιασµός της µε µια τιµή που εκφράζει 

την εκτίµηση του µεγέθους του περιβαλλοντικού µέσου. Ωστόσο, η γνώση της ακριβής 

τιµής του µεγέθους ενός περιβαλλοντικού διαµερίσµατος δεν είναι εύκολη (απαιτεί 

απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: σε πιο βάθος είναι σχετικά ακίνητοι ρυπαντές όπως 

PCDD/Fs και PCBs και πιο είναι το µέγεθος που καταλαµβάνει ένα διαµέρισµα που ασαφώς 

ορίζεται ως «βιότα»). Επίσης αβεβαιότητες στον προσδιορισµό του περιβαλλοντικού 

φορτίου προκύπτουν από τη γνώση αντιπροσωπευτικών συγκεντρώσεων των ρυπαντών που 

µπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο τρόπος δειγµατοληψίας. 

Τύπος PCBs IUPAC No TEF  
Χωρίς όρθο-Cl 77  0.0005  

 126        0.1  
 169       0.01  

Ένα όρθο-Cl 105   0.0001  
 114   0.0005  
 118   0.0001  
 123   0.0001  
 156   0.0005  
 157   0.0005  
 167 0.00001  
 189   0.0001  

∆ύο όρθο-Cl 170   0.0001  
 180 0.00001  

 
Πίνακας I-2 Οι συντελεστές ισοδύναµης 
τοξικότητας για τα 13 PCBs τύπου διοξίνης 

(Riley, 2001).                            
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα αποτελέσµατα δύο µελετών για την Βόρεια 

θάλασσα. Ο Harrad και οι συνεργάτες του (Harrad et al., 1994) υπολόγισαν τη συνολική 

ποσότητα των PCBs (ΣPCB) που βρίσκεται σε ποσότητα θαλάσσιου νερού της Βόρειας 

θάλασσας 1.14 x 1017 dm3 να είναι 14 t. Εντούτοις, ο Lohse (Harrad, 1996) χρησιµοποίησε 

µια αντιπροσωπευτική συγκέντρωση του ΣPCB 3.5 ng dm3 για να παράγει ένα ΣPCB 

φορτίο 150 t για µια ποσότητα θαλάσσιου νερού της Βόρειας θάλασσας 5.25 x 1016 dm3. 

Τόσο σηµαντικά διαφορετικά αποτελέσµατα για το φορτίο µιας σχετικά καλά 

χαρακτηρισµένης περιοχής δίνουν µια εικόνα του µεγέθους της αβεβαιότητας που 

σχετίζεται µε την κατασκευή ισοζυγίων και ιδιαίτερα την εξάρτηση πάνω σε ακριβή 

δεδοµένα συγκέντρωσης. Ακόµα η καταγραφή δεδοµένων συγκέντρωσης σε ένα χρονικό 

εύρος µπορεί να αποτελέσει θέµα ανακριβειών για το προσδιορισµό του περιβαλλοντικού 

φορτίου. 
 

Παραγωγός Χώρα Έναρξη  ∆ιακοπή       Ποσό(t) 
Monsato 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               2461 
Bayer AG ∆υτική Γερµανία    1930    1983          159 062 
Prodelec Γαλλία    1930    1984          134 654 
S.A Cros Ισπανία    1955    1984            29 012 
Monsato Η.Β    1954    1977            66 542 
Caffaro Ιταλία    1958    1983            31 092 
Chemko Τσεχοσλοβακία    1959    1984            21 482 
Orgsteklo Ε.Σ.Σ.∆(Ρωσία)    1939    1990          141 800 
Orgsintez Ε.Σ.Σ.∆(Ρωσία)    1972    1993            32 000 
Xi'an Κίνα    1960    1979               8000 
     
Συνολικά     1930    1993       1 324 131 

 

Πίνακας I-3 Η συνολική παραγωγή των PCBs σε τόνους (t) όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
(Breivik et al., 2001).  

Οι εκτιµήσεις της παγκόσµιας παραγωγής σε PCBs µε βάση βιβλιογραφικά 

δεδοµένα και πληροφορίες από εταιρείες και χώρες παραγωγής, αγγίζουν τα 1.3 

εκατοµµύρια τόνους, µε τις Η.Π.Α (Monsato) να διεκδικούν περίπου το 50% της παραγωγής 

ενώ η ∆υτική Γερµανία (Bayer), η Γαλλία (Prodelec) και η Ρωσία (Orgsteklo) το 10% η 

κάθε µία (Πίνακας I-4) (Breivik et al., 2001). Από αυτή την ποσότητα περισσότερο από 
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70% είναι τρι-, τέτρα- και πενταχλωριωµένα διφαινύλια και σχεδόν το 97% έχει 

χρησιµοποιηθεί στο Βόρειο ηµισφαίριο. 

Οι διάφορες µελέτες που έχουν γίνει για τα περιβαλλοντικά αποθέµατα ορισµένων 

περιοχών ή και της υδρογείου, έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσµατα εξαιτίας των 

λόγων που προαναφέρθηκαν. Εκείνο όµως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ένα σηµαντικό 

τµήµα της παραγωγής των PCBs πιθανόν να έχει διαφύγει, αλλά ένα εξίσου σηµαντικό 

τµήµα παραµένει είτε σε χρήση είτε βρίσκεται «κλειδωµένο» σε χωµατερές ή σε χώρους 

ρήψης επικίνδυνων αποβλήτων µε δυνατότητα µελλοντικής απελευθέρωσης στο περιβάλλον 

(Harrad, 1996). Το τελευταίο κάνει έντονη την ανάγκη λήψης µέτρων και την ανάπτυξη 

τεχνικών που θα µπορέσουν να καταστρέψουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης, πριν αυτά 

απελευθερωθούν στο περιβάλλον. 

Από τις διάφορες µελέτες επίσης παρατηρήθηκε µείωση του περιβαλλοντικού 

φορτίου των PCBs ορισµένων περιοχών, των οποίων τα φορτία καταγράφηκαν µέσα σε 

συγκεκριµένο χρόνο, όπως για παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου. Αν και δεν υπάρχουν 

αποδείξεις για το πώς τα PCBs «εξαφανίζονται», ο πιο πιθανός µηχανισµός φαίνεται να 

είναι ένας συνδυασµός ανθρωπογενούς και φυσικής αποδόµησης καθώς και ατµοσφαιρικής 

και θαλάσσιας µεταφοράς. Εκείνο όµως που µετά από σειρά µελετών φάνηκε να παίζει 

σηµαντικότερο ρόλο στην τύχη των ενώσεων αυτών, είναι η εξάτµιση και µεταφορά τους σε 

όλες τις περιοχές της υδρογείου, ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες. 

Η ανίχνευση PCBs στη χλωρίδα και πανίδα πολικών περιοχών, ενίσχυσε την 

υπόθεση της µεγάλης κλίµακας µεταφοράς και γέννησε την «Υπόθεση Παγκόσµιας 

Απόσταξης» από τους Wania και Mackay (Wania and Mackay, 1993). Η κύρια αρχή αυτής 

της υπόθεσης είναι ότι τα ηµιπτητικά οργανικά συστατικά (SVOCs) όπως είναι τα PCBs, 

εξατµίζονται από ζεστές και εύκρατες περιοχές, και ακολούθως υφίστανται µεγάλης 

έκτασης ατµοσφαιρικής µεταφοράς από άκρη σε άκρη της γης. Ακολουθεί εναπόθεση στις 

πολικές περιοχές όπου επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες, οι οποίες εµποδίζουν την 

επανεξάτµιση τους. Έτσι οι κατά τόπους πηγές µπορούν να αποτελέσουν εστίες παγκόσµιας 

ρύπανσης. 

1.5. ΤΑ PCBS ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η παρουσία των PCBs στα υγρά απόβλητα οφείλεται στην οικιακή κατανάλωση, σε 

βιοµηχανικά απόβλητα καθώς και σε απορροές που παρασύρουν τα οργανικά από την 

επιφάνεια του εδάφους περιοχών όπου συνέβη κάποιο ατύχηµα ή πυρκαγιά. Οι 
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εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυµάτων µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικές πηγές των 

PCBs στο περιβάλλον ( Chevreuil et al., 1990). 

Για την επίτευξη του απαιτούµενου καθαρισµού των λυµάτων γίνεται χρήση 

συνδυασµού φυσικοχηµικών και βιολογικών διεργασιών, των οποίων η επιλογή εξαρτάται 

από την τυπική σύσταση των αποβλήτων (Λυµπεράτος, 1999). Στην ταξινόµηση των 

διαφόρων διεργασιών αναγνωρίζουµε τα εξής επίπεδα: 

i) Προεπεξεργασία: περιλαµβάνει σχάρισµα, άλεση ή πολτοποίηση, εξάµµωση, 

λιποσυλλογή και εξισορρόπηση της παροχής. Όλες αυτές οι διαδικασίες σκοπό έχουν 

την προστασία των διεργασιών που ακολουθούν.  

ii) Πρωτοβάθµια επεξεργασία: στοχεύει στην αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, 

συνήθως µε τη διαδικασία τη καθίζησης.  

iii) ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία: περιλαµβάνει χρήση κυρίως βιολογικών αλλά και 

φυσικοχηµικών διεργασιών για την αποµάκρυνση κολλοειδών και οργανικών ουσιών. 

Σε αυτό το στάδιο ο καθαρισµός των λυµάτων επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση 

οργανικών ουσιών µε βιολογικές διεργασίες.  

Επίσης µπορεί να ακολουθεί τριτοβάθµια επεξεργασία για την αποµάκρυνση 

ρυπαντών που διαφεύγουν από τη δευτεροβάθµια επεξεργασία. Το νερό στην έξοδο 

απολυµαίνεται και συνήθως διατίθεται στη θάλασσα.  

iv) Επεξεργασία λάσπης: η λάσπη που παράγεται στις διάφορες επιµέρους διεργασίες 

υφίσταται σταθεροποίηση (µείωση του οργανικού φορτίου) και αφυδάτωση προκειµένου 

να διατεθεί σε χωµατερές ή να χρησιµοποιηθεί, µετά από κατάλληλη επεξεργασία, ως 

εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία. 

Τα PCBs κυριαρχούν στα αιωρούµενα στερεά των υγρών αποβλήτων εξαιτίας της 

πολύ µικρής διαλυτότητας τους στο νερό και του έντονου λιποφιλικού χαρακτήρα τους. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται την εµφάνιση µεγάλων τιµών στη λάσπη, µε αποτέλεσµα, αυτή 

να αποτελεί µια σηµαντική πηγή απελευθέρωσης αυτών των ουσιών στο περιβάλλον είτε 

χρησιµοποιείται στις καλλιέργειες είτε διατίθεται σε χωµατερές. 

Η σύσταση του νερού και της λάσπης που διατίθεται στο περιβάλλον υπαγορεύεται 

από διάφορους νόµους και κανονισµούς τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες (Try and Price, 1995) 

όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά (EPA, 2001). Η νοµοθεσία αυτή 

επιβάλλει µεταξύ των άλλων, όρια στις συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, βαρέων 

µετάλλων και µικροβίων.  
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Οι σηµαντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που σχετίζονται µε τα απόβλητα 

είναι οι ακόλουθες (Try and Price, 1995): 

i. Ποιότητα των νερών για µπάνιο (76/100/EEC). 

ii. Ρύπανση που προκαλείται κατά τη ρίψη συγκεκριµένων επικίνδυνων συστατικών στο 

υδάτινο περιβάλλον (76/464/EEC). 

iii. Ποιότητα των φρέσκων νερών που χρειάζονται για τη στήριξη της ζωής των ψαριών 

(78/659/EEC). 

iv. Προστασία του περιβάλλοντος όταν η λάσπη αποβλήτων χρησιµοποιείται στη Γεωργία 

(86/278/EEC) και 

v. Παγκόσµια οδηγία για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (UWWTD) 

(91/271/EEC).  

Ο Οργανισµός Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωµένων Πολιτειών (EPA) 

συνιστά ότι το επίπεδο των PCBs στις λίµνες και τα ποτάµια δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από 0.001 ppb ενώ στο πόσιµο νερό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 mg/L για τους ενήλικες και 

1 mg/L για τα παιδιά. Επίσης, περιορίζει την ποσότητα των PCBs που διαθέτουν οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και απαιτεί από τις βιοµηχανίες να αναφέρουν 

απελευθέρωση ποσότητας µεγαλύτερης από 1 pound (453.6 gr). Τέλος, το όριο στη λάσπη 

των βιολογικών καθαρισµών είναι 10 ppm.  

Σε αντίθεση µε την Αµερική, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκεται στο στάδιο της 

αναζήτησης των ορίων που πρόκειται να θέσει για τους αρωµατικούς χλωριωµένους 

υδρογονάνθρακες όπως τα PCBs και οι διοξίνες (EU, 2001).  
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I.2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η παρουσία PCBs στο περιβάλλον άρχισε να απασχολεί την ανθρωπότητα στα µέσα 

περίπου του 20ου αιώνα. Παρά ταύτα, η έκταση της επικινδυνότητας τους δεν απασχόλησε 

την επιστηµονική κοινότητα παρά µόνο τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα που 

διανύσαµε, όταν και διαπιστώθηκε η µεγάλη τοξικότητα τους, που τα καθιέρωσε ανάµεσα 

στις πιο τοξικές χηµικές ενώσεις που απαντώνται στη φύση. Αν και τα PCBs έχουν 

µελετηθεί περισσότερο από όλες τις ενώσεις της κατηγορίας των VOCs, οι µελέτες που 

έχουν διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είναι περιορισµένες. Ως εκ 

τούτου, και οι µέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης τέτοιων δειγµάτων.  

Έτσι πρώτος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εύρεση µιας µεθόδου 

επεξεργασίας των δειγµάτων που να εξασφαλίζει καλή ανάκτηση, χαµηλό όριο ανίχνευσης 

και καλό διαχωρισµό των προς ανάλυση ουσιών από άλλες παρεµποδίζουσες ενώσεις.  

Ένας δεύτερος στόχος ήταν η µελέτη δεκαεννέα PCBs (Πίνακας I-4) στα λύµατα της 

εγκατάστασης επεξεργασίας της περιοχής Ηρακλείου. Αυτά τα 19 PCBs επιλέχθηκαν για 

δύο λόγους: α) καλύπτουν έξι σηµαντικές κατηγορίες ανά βαθµό χλωρίωσης των PCBs, οι 

οποίες κυριαρχούν στα εµπορικά µίγµατα (Breivik et al., 2001) και β) έχουν ανιχνευθεί σε 

δείγµατα αέριας και σωµατιδιακής φάσης της ατµόσφαιρας της περιοχής Κολυµπαρίου του 

Νοµού Χανίων και της περιοχής Φοινοκαλιάς του Νοµού Λασιθίου στην Κρήτη 

(Mandalakis et al., 2001; Μανδαλάκης, 2002).  

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση δύο αναλυτικών τεχνικών: αέριας χρωµατογραφίας υψηλής ανάλυσης µε δίδυµη 

φασµατοµετρία µάζας (HRGC-MS/MS), της οποίας οι εφαρµογές σε αναλύσεις PCBs είναι 

περιορισµένες και αέριας χρωµατογραφίας υψηλής ανάλυσης µε ανιχνευτή συλλήψεως 

ηλεκτρονίων (HRGC-ECD) της οποίας η χρήση για τα PCBs, είναι εκτεταµένη.  

Έτσι τρίτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η σύγκριση των αποτελεσµάτων 

που δίνουν οι δύο τεχνικές. 

Πρέπει να τονιστεί ότι στόχος για αυτή την µελέτη υπήρξε τόσο η γνώση της 

ποιότητας, όσον αφορά τα PCBs, των λυµάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση, του 

νερού και της λάσπης που διατίθενται στο περιβάλλον όσο και η κατανόηση των 

µηχανισµών στους οποίους στηρίζεται η αποµάκρυνση των PCBs κατά την επεξεργασία. 
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Τέλος, λοιπόν, τέταρτος στόχος ήταν η µελέτη της συµπεριφοράς των PCBs σε κάθε 

µία από τις επεξεργασίες που διαθέτει η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού Ηρακλείου.  

 
 

 PCBs 
Κατηγορία "ΒΖ" IUPAC 

#18 2,2',5 τριχλωρο-διφαινύλιο Τρι- 
χλωριωµένα 3CBs #28 2,4',4' τριχλωρο-διφαινύλιο 

#52 2,2',5,5' τετραχλωρο-διφαινύλιο Τετρα- 
χλωριωµένα 4CBs #70 2,3',4',5 τετραχλωρο-διφαινύλιο 

#90 2,2',3,4',5 πενταχλωρο-διφαινύλιο 
#101 2,2',4,5,5' πενταχλωρο-διφαινύλιο 
#105 2,3,3',4,4' πενταχλωρο-διφαινύλιο 
#110 2,3,3',4',6 πενταχλωρο-διφαινύλιο 
#118 2,3',4,4',5 πενταχλωρο-διφαινύλιο 

Πεντα- 
χλωριωµένα 5CBs 

#123 2',3,4,4',5 πενταχλωρο-διφαινύλιο 
#132 2,2',3,3',4,6' εξαχλωρο-διφαινύλιο 
#138 2,2',3,4,4',5' εξαχλωρο-διφαινύλιο 
#149 2,2',3,4',6,6' εξαχλωρο-διφαινύλιο 
#153 2,2',4,4',5,5' εξαχλωρο-διφαινύλιο 
#158 2,3,3',4,4',6 εξαχλωρο-διφαινύλιο 

Εξα- 
χλωριωµένα 6CBs 

#160 2,3,3',4,5,6 εξαχλωρο-διφαινύλιο 
Επτα- 

χλωριωµένα 7CBs #180 2,2',3,4,4',5,5' επταχλωρο-διφαινύλιο 

#194 2,2',3,3',4,4',5,5' οκταχλωρο-διφαινύλιο Οκτα- 
χλωριωµένα 8CBs #199 2,2',3,3',4,5,5',6 οκταχλωρο-διφαινύλιο 

 

Πίνακας I-4 Οι ονοµασίες κατά "ΒΖ" και κατά "IUPAC' καθώς και οι κατηγορίες ανά βαθµό 
χλωρίωσης των 19 PCBs. 
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I.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

PCBs ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Η απελευθέρωση των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCBs) στα περιβαλλοντικά 

δείγµατα και ο διαχωρισµός τους από ένα πλήθος ενώσεων είναι µια πολύ σηµαντική 

διαδικασία, προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατό καλύτερα ο ποιοτικός και ποσοτικός 

προσδιορισµός τους. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται πρέπει να συνδυάζουν ένα πολύ 

καλό διαχωριστικό αποτέλεσµα µε όσο το δυνατό απλούστερα µέσα, µικρό πειραµατικό 

χρόνο και µεγάλες ανακτήσεις. Παρακάτω θα αναφερθούν κάποιες τεχνικές εκχύλισης 

καθαρισµού και ανίχνευσης των PCBs σε διάφορα περιβαλλοντικά δείγµατα, κυρίως νερού 

και λάσπης, προερχόµενα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

3.1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

Η εκχύλιση είναι µια τεχνική διαχωρισµού αλλά και αποµόνωσης των 

ενδιαφεροµένων συστατικών από τα περιβαλλοντικά δείγµατα και βασίζεται στην 

ισορροπία κατανοµής µιας ουσίας µεταξύ δυο φάσεων που αναµιγνύονται ελάχιστα µεταξύ 

τους. Η συνήθης εκχύλιση είναι η υγρό-υγρό εκχύλιση, δηλαδή, η εκχύλιση ενός 

διαλύµατος ουσιών µε ένα υγρό. Το βασικό σε αυτήν την τεχνική είναι ότι οι δύο φάσεις 

πρακτικά δεν αναµιγνύονται. Τελευταία χρησιµοποιείται ευρύτατα ο διαχωρισµός ουσιών 

από υγρά δείγµατα µε διέλευση της υγρής φάσης µέσα από στερεό προσροφητικό υλικό, 

οπότε οι προς διαχωρισµό ουσίες προσροφούνται στη στερεή φάση (Χατζηιωάννου, 1990).  

Η εκχύλιση λιπόφιλων ενώσεων όπως είναι τα PCBs απαιτεί τη χρήση κατάλληλων 

διαλυτών. Εάν το δείγµα περιέχει σωµατίδια τα οποία προέρχονται από διαδικασίες καύσης 

και συνεπώς περιέχουν άνθρακα, τότε είναι επιβεβληµένες ισχυρές µέθοδοι εκχύλισης, ώστε 

να διαχωριστούν οι αρωµατικές ενώσεις (Zebuhr, 1992). Οι πιο αποτελεσµατικοί διαλύτες 

είναι το βενζόλιο καθώς και τα παράγωγα του, τολουόλιο και ξυλόλιο. ∆είγµατα που 

περιέχουν λίπη όπως είναι τα δείγµατα των υγρών αποβλήτων και της λάσπης του 

βιολογικού καθαρισµού, συχνά εκχυλίζονται µε ακετόνη, εξάνιο ή χλωριωµένους διαλύτες 

όπως το χλωροφόρµιο, το διχλωροµεθάνιο ή ακόµα και µίγµατα αυτών. Για να είναι ένας 

διαλύτης κατάλληλος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από χαµηλό σηµείο ζέσεως, έτσι ώστε 

να αποµακρύνεται εύκολα από το εκχύλισµα χωρίς ιδιαίτερη αύξηση της θερµοκρασίας µε 

κίνδυνο εξάτµισης των πτητικών PCBs. Επίσης δεν πρέπει να είναι δηλητηριώδης. Μεταξύ 
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των διαλυτών που προαναφέρθηκαν το βενζόλιο απορρίπτεται καθώς είναι ιδιαίτερα 

δηλητηριώδης και το ξυλόλιο γιατί εµφανίζει µεγαλύτερο σηµείο ζέσεως και αποµακρύνεται 

δύσκολα.  

Η εκχύλιση δειγµάτων σε σωµατιδιακή µορφή όπως η σωµατιδιακή φάση που 

βρίσκεται στα φίλτρα των διηθηµένων υγρών αποβλήτων και η λάσπη από την επεξεργασία 

αποβλήτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορες τεχνικές.  

Μια από τις πιο απλές µεθόδους είναι η άµεση εκχύλιση του δείγµατος κατά την 

οποία το µίγµα ξηραίνεται µε άνυδρο θειικό νάτριο (Na2SO4) και στη συνέχεια εισάγεται σε 

σύστηµα εµπλουτισµού το οποίο βρίσκεται προσαρτηµένο σε σειρά (Smith et al., 1984). 

Άλλη µια ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος είναι η ανακίνηση απλά ή µε φυγοκέντριση του 

κονιορτοποιηµένου δείγµατος αφού πρώτα ξηρανθεί είτε µε άνυδρο Na2SO4 (Sulkowski et 

al., 1999) είτε στο φούρνο σε κατάλληλη θερµοκρασία (Morris et al., 1994). 

Παραλλαγή αυτής της µεθόδου είναι η χρήση υπερήχων (Paune et al., 1994; Pham et 

al., 1997; Sulkowski et al., 1999; EPA, 2000c) οι οποίοι ενισχύουν την εκχύλιση και δίνουν 

ικανοποιητικές ανακτήσεις σε σχετικά πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.  

Ωστόσο, µια από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους εκχύλισης των προαναφερθέντων 

δειγµάτων είναι η χρήση συσκευής Soxhlet. Η εφαρµογή της επιτρέπει την εκχύλιση 

µεγάλων ποσοτήτων δείγµατος µε σχετικά µικρή ποσότητα διαλύτη. Στη συσκευή αυτή το 

δείγµα τοποθετείται στην εκχυλιστήρα είτε κονιορτοποιηµένο µέσα σε πορώδη σάκο, είτε 

σε φυσίγγιο από σκληρό διηθητικό χαρτί είτε εναλλακτικά πάνω στο µέσο όπου συλλέχθηκε 

κατά τη δειγµατοληψία. Ο διαλύτης εκχύλισης θερµαίνεται, οι ατµοί του συµπυκνώνονται 

µε τη βοήθεια ενός ψυκτήρα και επαναπίπτουν στον εκχυλιστήρα παραλαµβάνοντας µέρος 

των συστατικών του δείγµατος. Λόγω υπερχείλισης ο διαλύτης επανέρχεται στη φιάλη 

θέρµανσης και συνεπώς η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να ολοκληρωθεί η εκχύλιση των 

συστατικών. 

Εκτός της εκχύλισης µε Soxhlet υπάρχει και η εκχύλιση Soxhlet µε σαπωνοποίηση 

(saponification) κατά την οποία προστίθεται µια επιπλέον διαδικασία εκχύλισης, στην οποία 

ο διαλύτης είναι υδροξείδιο του καλίου (KOH) σε µεθανόλη. Η βασική αυτή επεξεργασία 

φαίνεται να µειώνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των PAHs και των λιπιδίων του δείγµατος 

και να αποµακρύνει τα λιπαρά οξέα, µε αποτέλεσµα, το εκχύλισµα να καθαρίζεται πιο 

εύκολα. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή µειώνει δραµατικά την ανάκτηση των PCBs (Mangas et 

al., 1998; Folch et al., 1996). 
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Τέλος, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές εκχύλισης που απαιτούν ιδιαίτερη 

οργανολογία και έχουν εφαρµοστεί σε δείγµατα λάσπης βιολογικού καθαρισµού, όπως η 

εκχύλιση µε υδατικό υδροξείδιο του νατρίου κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης (autoclave 

conditions, Yoshio A and I, 2000), η υπό πίεση υγρή εκχύλιση (pressurized fluid extraction, 

Björklund et al., 1999) και άλλες (π.χ. supercritical CO2 extraction, Berset et al., 1999 και 

supercritical υγρή εκχύλιση, Björklund et al., 1999). 

Η εκχύλιση των δειγµάτων του νερού γίνεται είτε µε την µέθοδο εκχύλισης «υγρού-

υγρού» είτε µε την µέθοδο εκχύλισης «υγρού-στερεού». Στην πρώτη περίπτωση τα δείγµατα 

ανακινούνται σε χοάνη µε διαλύτες όπως εξάνιο και ακολουθεί διαχωρισµός των δύο 

φάσεων (Morris et al., 1994; EPA, 2000c). Στη δεύτερη περίπτωση ως προσροφητικό υλικό 

χρησιµοποιούνται παγίδες από XAD-2 που έχουν χρησιµοποιηθεί για την προσρόφηση 

οργανικών ενώσεων στο νερό της βροχής και της θάλασσας (Jeremiason et al., 1994) και 

δίνουν αρκετά µεγάλες ανακτήσεις (Erickson, 1997). 

Επίσης ως στερεή φάση χρησιµοποιούνται εµπορικά µικροφυσίγγια (de Voogt et al., 

1990; Erickson, 1997) για εκχύλιση στερεής φάσης. Τα µικροφυσίγγια αυτά είναι µικρές 

πλαστικές ή γυάλινες σύριγγες πακεταρισµένες µε οξείδιο του πυριτίου-SiO2 (silica) που 

είναι επικαλυµµένη µε χηµικώς συγκολληµένη C-18 οργανική φάση. Τα δείγµατα του νερού 

περνούν από τα µικροφυσίγγια και κάποιες οργανικές ενώσεις προσροφούνται στην στερεή 

φάση. Η µέθοδος αυτή είναι εύχρηστη γιατί µειώνει τη δουλειά του αναλυτή καθώς όλα 

γίνονται αυτοµατοποιηµένα ενώ παράλληλα µειώνεται η επαφή του µε το δείγµα και τους 

οργανικούς διαλύτες. Τα PCBs µαζί µε άλλες οργανικές ενώσεις που θα αποµακρυνθούν 

στα επόµενα στάδια καθαρισµού, εκλούονται από τα µικροφυσίγγια µε µικρή ποσότητα 

οργανικού διαλύτη.  

3.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Το εκχύλισµα που πήραµε µε οποιαδήποτε από τις παραπάνω µεθόδους περιέχει, 

εκτός από εκείνες που µας ενδιαφέρουν, πολλές ακόµα ενώσεις. Τέτοιες είναι λιπαρά οξέα, 

S2, πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες κ.α. Αυτές οι ενώσεις 

µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικό πρόβληµα στην µελέτη των χρωµατογραφηµάτων 

και κατ' επέκταση στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό τους. Έτσι, ένα επόµενο 

σηµαντικό βήµα στην επεξεργασία των δειγµάτων είναι η µείωση ή και απαλλαγή των 

παρεµποδίζουσων ουσιών µε όσο το δυνατό καλύτερη ανάκτηση. 
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3.2.1. Αποµάκρυνση των Λιπιδίων 

Η αποµάκρυνση των λιπιδίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε έναν αριθµό 

διαφορετικών µεθόδων οι οποίες διαχωρίζονται σε "καταστροφικές" και "µη-καταστροφικές 

µεθόδους" (Zebuhr, 1992). Οι πρώτες αφορούν όλες εκείνες τις µεθόδους που αποδοµούν 

λίγο ή και εντελώς τις λιπαρές ουσίες ενώ οι δεύτερες είναι µέθοδοι που διαχωρίζουν τα 

λιπαρά συστατικά από το κύριο µίγµα χωρίς καµία χηµική αλλαγή στα λιπίδια. 

Τα λίπη µπορούν να αποδοµηθούν µε περισσότερο ή λιγότερο βίαιες µεθόδους, 

όπως για παράδειγµα µε βασική ή όξινη υδρόλυση τους. Η χρήση υδροξειδίου ενός 

αλκαλίου αποτελεί µια εκτενώς χρησιµοποιούµενη µέθοδο για την χηµική αποδόµηση 

οργανικών υλικών µε ταυτόχρονη υδρόλυση των λιπών. Ωστόσο, εµφανίζει µειονεκτήµατα 

κατά την ανάλυση διοξινών και φουρανίων λόγω της προφανούς αποδόµησης τους. Η 

χρήση υψηλής συγκέντρωσης διαλύµατος θειικού οξέως είναι µια επίσης διαδεδοµένη 

µέθοδος για την ανάλυση χλωριωµένων αρωµατικών ενώσεων. Η αποδόµηση του 

βιολογικού υλικού και ειδικότερα των λιπιδίων, που επιτυγχάνεται µέσω της ισορροπίας 

µεταξύ του εκχυλίσµατος στο αλειφατικό κλάσµα και πυκνού θειικού οξέος, έχει 

χρησιµοποιηθεί εκτενώς ως µέθοδος για την ανάλυση των πολυχλωριωµένων αρωµατικών 

ενώσεων. Τέλος, υδρόλυση µπορεί να επιτευχθεί µε υδροχλωρικό οξύ ή και µε ενζυµατικές 

µεθόδους. 

Οι µέθοδοι που δεν στηρίζονται στη χηµική αποδόµηση των λιπαρών συστατικών, 

χρησιµοποιούν τις φυσικές ή προσροφητικές διαφορές µεταξύ του λιπαρού υλικού και του 

συστατικού στόχο. Η κατανοµή µεταξύ διαλυτών διαφορετικής πολικότητας έχει 

χρησιµοποιηθεί για την αποµόνωση µεταβολιτών των PCB και DDT από µεγάλες 

ποσότητες λιπαρού υλικού. Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό η 

χρωµατογραφία αποκλεισµού µεγέθους (size exclusion chromatography). Τέλος 

χλωριωµένα αρωµατικά συστατικά έχουν διαχωριστεί από µεγάλες ποσότητες λιπαρού 

υλικού µε τη βοήθεια ηµιπερατών µεµβρανών από φιλµ πολυαιθυλενίου.  

3.2.2. Αποµάκρυνση του Θείου 

Στα περιβαλλοντικά δείγµατα όπως τα δείγµατα του βιολογικού καθαρισµού 

υπάρχει θείο το οποίο πρέπει να αποµακρυνθεί γιατί προκαλεί παρεµπόδιση κατά την 

ανάλυση µε αέρια χρωµατογραφία. Η κορυφή που δίνει η παρουσία του S2 στο δείγµα είναι 

πολύ χαρακτηριστική και φαίνεται στο Σχήµα I-2. 
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Σχήµα I.2 Χρωµατογράφηµα του ECD, όπου φαίνεται η παρεµπόδιση του θείου. 

Υπάρχει µια απλή τεχνική αποµάκρυνσης του S2 µε Hg και έντονη ανακίνηση, π.χ. 

µε υπερήχους. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή αποφεύγεται εξαιτίας της µεγάλης τοξικότητας του 

Hg και των παραγωγών του. Για την αποµάκρυνση του S2 χρησιµοποιείται κυρίως ο χαλκός 

µε διάφορες τεχνικές. 

Μια µέθοδος είναι η χρήση χαλκού που κατακρηµνίζεται, όταν σε διάλυµα θειικού 

χαλκού µε σταγόνες θειικού οξέως προστεθεί σκόνη ψευδαργύρου Zn. Το ίζηµα του Cu που 

σχηµατίζεται, διηθείται, ξεπλένεται µε ακετόνη και εξάνιο και προστίθεται στη βάση της 

συσκευής Soxhlet. Έτσι µαζί µε την εκχύλιση του δείγµατος αποµακρύνεται και το θείο 

(Folch et al., 1996) (Paune et al., 1994). 

Ένας άλλος τρόπος αποµάκρυνσης του θείου είναι η χρήση ενεργοποιηµένων 

ράβδων Cu. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται βυθίζοντας τις ράβδους σε διάλυµα 30% HNO3 

για λίγα δευτερόλεπτα. Οι ράβδοι προστίθενται είτε στο λιπιδικό εκχύλισµα είτε στο δείγµα 

που είναι έτοιµο για εισαγωγή στον αέριο χρωµατογράφο, αφού ξεπλυθούν µε νερό και 

οργανικούς διαλύτες και αφήνονται για τουλάχιστον 12 ώρες. Η µέθοδος αυτή έχει το 

µειονέκτηµα ότι συνήθως η αποµάκρυνση του θείου δεν επιτυγχάνεται εύκολα και 

χρειάζεται και άλλες προσθήκες χαλκού. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Τεχνικές Εµπλουτισµού και Ανίχνευσης 28
 
3.3. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Για το διαχωρισµό των πολυαρωµατικών ενώσεων και την αποµόνωση των PCBs 

από πολύπλοκα περιβαλλοντικά δείγµατα έχουν αναφερθεί διάφορες τεχνικές, που 

περιλαµβάνουν χρωµατογραφία ανοικτής στήλης, χρωµατογραφία αποκλεισµού µεγέθους 

(GPC) και υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). 

 

3.3.1. Χρωµατογραφία Ανοικτής Στήλης (open column chromatography) 

-Προσροφητικά Υλικά 

Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από προσροφητικά υλικά για την παρασκευή της 

στατικής φάσης και τον καθαρισµό των PCDDs, PCDFs, PCBs και PAHs. Το πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενο είναι το οξείδιο του πυριτίου και οι τροποποιήσεις του. Ωστόσο, 

υπάρχουν και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται εκτενώς όπως το οξείδιο του αλουµινίου 

(alumina), η fluoro-silica, ο ενεργός άνθρακας, το flοrisil κ.α. 

Το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο προσροφητικό υλικό είναι η πηκτή διοξειδίου του 

πυριτίου (silica gel, SiO2 x H2O). Τα ενεργά κέντρα προσροφήσεως είναι οι επιφανειακές 

οµάδες Si-OH που ενεργοποιούνται µε θέρµανση της πηκτής στους 200οC για την εκδίωξη 

του ύδατος, που απορροφάται από την ατµόσφαιρα. Απενεργοποίηση µε συγκεκριµένη 

ποσότητα νερού καθιστά το gel λιγότερο πολικό και εποµένως µειώνει την επίδραση της 

παρουσίας νερού στο δείγµα. Η στήλη µε SiO2 αποτελεί συνήθως ένα πρώτο στάδιο 

καθαρισµού των περιβαλλοντικών δειγµάτων που περιέχουν περιορισµένη ποσότητα 

λιπιδικών συστατικών. Μη πολικές ενώσεις όπως PCDDs, PCDFs, PCBs και PAHs θα 

εκλουσθούν σε ένα πρώτο στάδιο ενώ το λιπαρό µέρος κατακρατείται στη στήλη. 

Η πηκτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και τροποποιηµένη µε διάφορα οξέα ή βάσεις. 

Το βασικό SiO2 προκύπτει µε αντίδραση της πηκτής µε καυστικό κάλιο σε µεθανόλη. 

Κατόπιν έκπλυσης και ξήρανσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προσροφητικό υλικό µε 

ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητα σε ενώσεις που συµπεριφέρονται ως οξέα (Smith et al., 

1984) έτσι αποµακρύνει ενώσεις µε pka≤10 όπως και τις φαινόλες, τα καρβοξυλικά οξέα, τα 

σουλφαµίδια (Staling et al., 1981)και ειδικά τα ύδροξυ PCBs και τους υδροξυλιωµένους 

φαινυλικούς αιθέρες που προκαλούν θετικό σφάλµα στο GC/MS. Επίσης είναι 

αποτελεσµατική για την αποµάκρυνση των φθαλικών εστέρων που παρεµποδίζουν την 

ανάλυση µε GC/ECD (Colomsjo et al., 1987). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Τεχνικές Εµπλουτισµού και Ανίχνευσης 29
 

Το όξινο SiO2 παρασκευάζεται εµποτίζοντας την πηκτή µε συµπυκνωµένο θειικό 

οξύ (40% W/W) και χρησιµοποιείται ως αποτελεσµατικό προσροφητικό για την 

αποµάκρυνση διαφόρων κατηγοριών ενώσεων από τα δείγµατα. Ευνοείται η χρήση της 

κατά το τελευταίο στάδιο καθαρισµού, γιατί πριν το θειικό µπορεί να αποδοµήσει 

συστατικά του δείγµατος και να σχηµατιστούν προϊόντα που ενδέχεται να βουλώσουν την 

στήλη. 

Σηµαντικό είναι πριν τη χρήση της πηκτής για τον καθαρισµό των δειγµάτων, να 

καθαριστεί αυτή από κάθε ακαθαρσία. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 

τρόπους που εξαρτώνται από την ένωση που πρόκειται να αναλυθεί. Ιδιαίτερα στη 

περίπτωση που ανιχνεύονται PCBs, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αποµακρυνθούν εντελώς 

όλες οι ακαθαρσίες των PCBs που έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν στο εµπορικά διαθέσιµο 

SiO2 (Bergman et al., 1984). 

Ένα άλλο κοινό προσροφητικό υλικό είναι το τριοξείδιο του αλουµινίου (alumina, 

Al2O3 x H2O) που ενεργοποιείται µε πύρωση. Το ενεργοποιηµένο οξείδιο είναι ασθενώς 

βασικό και συµπεριφέρεται σαν να έχει διαφορετικά κέντρα. Έτσι τα βασικά κέντρα 

προσροφούν ισχυρώς όξινα συστατικά ενώ τα ηλεκτρονιόφιλα κέντρα προσροφούν 

ακόρεστες ενώσεις. Οι αρωµατικές ενώσεις αντιδρούν µε ένα φαινοµενικό µηχανισµό 

µεταφοράς φορτίου (ηλεκτρονιοδότες) ενώ κάποια κέντρα αντιδρούν µε εστέρες, ανυδρίτες, 

αλδεϋδες και κετόνες (Χατζηιωάννου, 1990). Το υλικό αυτό παρουσιάζει ισχυρότερες 

ιδιότητες κατακράτησης από την πηκτή διοξειδίου του πυριτίου και η ισχύς του είναι 

δυνατόν να µεταβάλλεται µε προσθήκη µικρότερης ποσότητας νερού σε σχέση µε το SiO2, 

καθώς επίσης και µε την ελάχιστη µεταβολή της ικανότητας έκλουσης του κάθε διαλύτη 

(Swerev and Ballshmiter, 1987; Thielen and Olsen, 1988). 

Στις περισσότερες αναλύσεις των PCBs, το συγκεκριµένο προσροφητικό υλικό 

χρησιµοποιείται σε ανοικτής στήλης χρωµατογραφία και σε ένα ορισµένο στάδιο 

καθαρισµού, για το διαχωρισµό του µεγαλύτερου µέρους των πολυχλωριωµένων 

διφαινυλίων από τα µη ορθό ισοµερή τους και από τα PCDPs/Fs, καθώς και από 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες και 

γραµµικά άλκυλο βένζυλο - σουλφίδια (linear alkylbenzene sulphonate). Ωστόσο, στην 

περίπτωση που η δραστικότητα είναι χαµηλότερη από την προβλεπόµενη, είναι δυνατόν να 

απολεσθούν PCBs, φαινόµενο εξαιρετικά ανεπιθύµητο. 

Ένα άλλο προσροφητικό υλικό που χρησιµοποιείται εκτενώς είναι το συγκαθίζηµα 

διοξειδίου του πυριτίου και οξειδίου του µαγνησίου (florisil). Το florisil έχει βασικές 
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ιδιότητες και χρησιµοποιείται στο διαχωρισµό των αναλυτών από παρεµποδίζουσες ουσίες 

πριν την ανάλυση µε χρωµατογραφικές µεθόδους. Έχει χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό 

των PCBs και άλλων χλωριωµένων υδρογονανθράκων, δηλαδή, το διαχωρισµό των 

αζωτούχων ενώσεων από τους υδρογονάνθρακες, το διαχωρισµό των αρωµατικών ενώσεων 

από µίγµατα αρωµατικών αλειφατικών ενώσεων και όποιες εφαρµογές για τα λίπη, τα έλαια 

και τα κηροειδή. Επιπρόσθετα το florisil θεωρείται καλό για το διαχωρισµό µε εστεροειδή, 

εστέρες, κετόνες, γλυκερίδια, αλκαλοειδή και µερικούς υδατάνθρακες (EPA, 2000a). 

 

3.3.2. Χρωµατογραφία ∆ιαπερατότητας Πηκτής (gel-permeation 

chromatography -GPC) 

Η χρωµατογραφία διαπερατότητας πηκτής είναι µια διαδικασία καθαρισµού µε 

βάση τον αποκλεισµό λόγω µεγέθους. Χρησιµοποιεί ως κινητή φάση οργανικούς διαλύτες 

και ως στατική φάση υδροφοβικά gel για το διαχωρισµό φυσικών και συνθετικών 

µακροµορίων (Fifield and Haines, 1995). Η πηκτή είναι πορώδης και χαρακτηρίζεται από το 

µέγεθος και την οµοιοµορφία του µεγέθους των πόρων. Κατά την εκλογή της πηκτής, το 

εύρος του αποκλεισµού πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µοριακό µέγεθος των µορίων 

που πρόκειται να διαχωριστούν. Στο εµπόριο διατίθενται υλικά παρασκευής πηκτής µε 

ποικιλία µεγέθους πόρων (ελέγχεται από τον αριθµό διακλαδώσεων), προκειµένου να 

ελέγχεται η απόδοση του διαχωρισµού. Τα πιο συνήθη υλικά είναι πολυµερή του στυρένιου 

και του διβινυλοβενζόνιου. 

Σύµφωνα µε την EPA και την αναλυτική µέθοδο για τα φυτοφάρµακα και τα 

Aroclor (EPA, 2000b), η GPC πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλα τα δείγµατα εδάφους, 

ιζήµατος, στερεών και ελαιώδους λάσπης, ενώ για τα εκχυλίσµατα νερού ενδείκνυται µόνο 

όταν εκείνα περιέχουν ενώσεις υψηλού µοριακού βάρους που παρεµβαίνουν στην ανάλυση 

των ουσιών που µας ενδιαφέρουν. 

3.3.3. Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) 

Οι τεχνικές υγρής χρωµατογραφίας υψηλής πίεσης χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση PCBs και PCDD/Fs από πολλές ερευνητικές οµάδες. Η χρήση της καθιστά δυνατό 

το διαχωρισµός εκχυλισµάτων µε τρόπο τέτοιο, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάλυση των 

πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCBs), των PCDD/Fs και των πολυαρωµατικών ενώσεων 

(PACs), στο ίδιο δείγµα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται συνήθως µία άµινο�στήλη 

(uBondapak NH2), στην οποία είναι εφικτός ο διαχωρισµός ακατέργαστου κλάσµατος, το 
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οποίο έχει προηγουµένως απαλλαγεί µόνο από τις πολικές και τις λιπαρές ενώσεις, σε τρία 

κλάσµατα. Οι διαλυµένες ουσίες εκλούονται από την άµινο-στήλη ανάλογα µε τον αριθµό 

των αρωµατικών δακτυλίων τους, εφόσον ο µηχανισµός κατακράτησης διέπεται από την 

αλληλεπίδραση µεταφοράς φορτίου µεταξύ του µονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων της 

στατικής φάσης του αζώτου και του π�ηλεκτρονιακού νέφους των διαλυµένων αρωµατικών 

ενώσεων. Συνεπώς το πρώτο κλάσµα που εκλούεται περιέχει µονοαρωµατικές ενώσεις όπως 

αλκυλιωµένο και αλογονούχο βενζόλιο και αλειφατικές ενώσεις όπως στεροειδή. Στο 

δεύτερο κλάσµα περιέχονται αρωµατικές µε δύο δακτυλίους όπως PCDDs, 

PCDFs,πολυχλωριωµένα ναφθαλένια PNAs και PCBs, που διαχωρίζονται αργότερα µε τη 

χρήση στήλης αλουµίνας. Τέλος, το τρίτο περιέχει πολυαρωµατικές ενώσεις (Zebuhr et al., 

1989). 

Από τα τρία αυτά κλάσµατα, το πρώτο και το τρίτο µπορεί να εισαχθεί στο GC/MS 

χωρίς επιπλέον καθαρισµό ενώ το δεύτερο διαχωρίζεται, µε τη βοήθεια διαφόρων σταδίων 

ανοιχτής στήλης χρωµατογραφίας, σε ένα κλάσµα που περιέχει PCBs και ένα που περιέχει 

PCDD/Fs, καθώς επίσης και τα µη όρθο PCBs. Το τελευταίο στάδιο διαχωρισµού 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση στήλης µε ενεργό άνθρακα.  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε επίσης µία αυτοµατοποιηµένη τεχνική 

διαχωρισµού για την ανάλυση PCDD/Fs, PCBs και PACs πολύπλοκων περιβαλλοντικών 

δειγµάτων. Πρόκειται για τεχνική HPLC που χρησιµοποιεί σύστηµα δύο στηλών, το οποίο 

αποτελείται από µία άµινο�στήλη (nitrophenylpropylSilica) και µία στήλη µε πορώδες 

γραφιτικό άνθρακα κατά την εφαρµογή της οποίας επιτρέπεται έκλουση των δειγµάτων και 

προς τις δύο κατευθύνσεις (Zebühr et al., 1996). Η µέθοδος αυτή συνδυάζει τις 

διαχωριστικές ικανότητες της πρώτης στήλης και τη µεγάλη επιλεκτικότητα της δεύτερης, 

όσον αφορά τις επίπεδες αρωµατικές ενώσεις. Το πρώτο κλάσµα που εκλούεται από την 

άµινο�στήλη περιέχει τις αλειφατικές και τις µονοαρωµατικές ενώσεις ενώ το δεύτερο 

περιέχει τις αρωµατικές ενώσεις µε δύο δακτυλίους και στη συνέχεια µεταπηδά στη στήλη 

του PGC, όπου και διαχωρίζεται περαιτέρω σε τρία κλάσµατα. Το πρώτο κλάσµα περιέχει 

PCBs µε δύο ή περισσότερα άτοµα χλωρίου σε όρθο θέση στη διφαινυλική γέφυρα, το 

δεύτερο PCBs µε ένα άτοµο χλωρίου σε όρθο θέση και το τρίτο κλάσµα, το οποίο προκύπτει 

από την αντίστροφη έκλουση της στήλης µε ταυτόχρονη θέρµανση της στους 40 οC, περιέχει 

τις PCDD/Fs και τα µη όρθο ισοµερή των PCBs. Συγχρόνως εκλούεται, αντίστροφα, από 

την άµινο στήλη το κλάσµα των πολυαρωµατικών ενώσεων που είχε προηγουµένως 

κατακρατηθεί. Η διαδικασία αυτή παρέχει κλάσµατα που είναι δυνατόν να εισαχθούν, στις 
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περισσότερες περιπτώσεις, στο σύστηµα ανάλυσης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Στην 

περίπτωση όµως που η ανάλυση αφορά βαριά µολυσµένα δείγµατα είναι απαραίτητη η 

µεσολάβηση µίας επιπλέον στήλης µε πηκτή διοξειδίου του πυριτίου, πριν την εισαγωγή του 

κλάσµατος των PCDD/Fs στο σύστηµα ανάλυσης. Η στήλη αυτή αποτελείται συνήθως από 

µίγµα τριών διαφορετικών στρωµάτων τροποποιηµένου SiO2. Πιο συγκεκριµένα, 

κατευθυνόµενοι από τον πυθµένα προς την κορυφή της στήλης, από µη ενεργοποιηµένο 

βασικό και όξινο SiO2 ενώ στο ανώτερο µέρος της τοποθετείται ένα στρώµα άνυδρου 

θεϊκού νατρίου. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος ανάλυσης και 

επιπρόσθετα βελτιώνεται σηµαντικά η επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων (Zebühr et 

al., 1996).  

3.4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Μια µεγάλη ποικιλία από οργανολογικές τεχνικές είναι διαθέσιµες για τον 

προσδιορισµό των PCBs. Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από το όριο ανίχνευσης που 

προσφέρει η µέθοδος και που απαιτεί το δείγµα, την προβλεπόµενη συγκέντρωση και τον 

τύπο των παρεµποδίζουσων ουσιών, τη διαχωριστική ικανότητα, την ικανότητα ποιοτικής 

διάκρισης, την ορθότητα του ποσοτικού προσδιορισµού και την ακρίβεια, τη διαθεσιµότητα 

της οργανολογίας, το χρόνο ανάλυσης και το κόστος. 

Στην περίπτωση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού ισοµερών PCBs σε 

περιβαλλοντικά δείγµατα των οποίων η συγκέντρωση είναι ιδιαίτερα χαµηλή, η αέρια 

χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (ΗRGC) µε ένα κατάλληλο ανιχνευτή θεωρείται η πιο 

ενδεδειγµένη τεχνική (Errickson, 1997). 

3.4.1. Αέρια Χρωµατογραφία 

Στην αέρια χρωµατογραφία ο διαχωρισµός των συστατικών βασίζεται στην 

κατανοµή τους µεταξύ ενός πτητικού υγρού (στατική φάση), καθηλωµένου σε στερεό φορέα 

στα τοιχώµατα ανοικτών τριχοειδών στηλών και ενός αερίου (κινητή φάση, φέρον αέριο). Ο 

διαχωρισµός οφείλεται στην κίνηση των συστατικών µέσα από τη στήλη µε διαφορετικές 

ταχύτητες που εξαρτώνται από τις τάσεις ατµών των συστατικών και από τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τη στατική φάση. Σαν αποτέλεσµα, τα διάφορα ισοµερή 

παρουσιάζουν διαφορετικούς χρόνους κατακράτησης και εκλούονται σε διαφορετικούς 

χρόνους 
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Οι στήλες που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση των PCBs είναι τριχοειδείς 

τηγµένου διοξειδίου του πυριτίου (fused SiO (silica)) µε στατική φάση σιλικόνης και ο 

διαχωρισµός καθώς και η αποτελεσµατικότητα τους εξαρτάται από την πολικότητα τους. 

Εξίσου σηµαντικό ρόλο για το διαχωρισµό των ισοµερών φαίνεται να παίζει το 

θερµοκρασιακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται κατά την ανάλυση, καθώς επίσης και το φέρον 

αέριο που χρησιµοποιείται (π.χ. He, H2). Ωστόσο, καµία µέθοδος στην ΗRGC δεν έχει 

καταφέρει και δεν προβλέπεται να καταφέρει να διαχωρίσει και τα 209 ισοµερή (Errickson, 

1997). Ο Mullin και οι συνεργάτες του (Mullin et al., 1984) προσδιόρισαν 11 ζευγάρια 

ισοµερών που συνεκλούονται από στήλη SE-54 χρησιµοποιώντας συγκεκριµένο 

θερµοκρασιακό πρόγραµµα, καθώς και το χρόνο κατακράτησης τους. 

Ο Larsen και οι συνεργάτες του (Albaiges, 1993) µελέτησαν το διαχωρισµό140 

ισοµερών που επιτυγχάνεται µε πέντε διαφορετικές στήλες: SIL-5 (dimethyl siloxane), SIL-

8 (5% diphenyl dimethylsiloxane), SIL-19 (14% cyanopropylphenyl, 1%vinyl dimethyl-

siloxane), SIL-88 (bis-cyanopropyl phenylsiloxane) και ΗΤ-5 (1,2-dicarba-closo-

dodecarborane dimethylsiloxane). Οι στήλες αυτές εµφανίζονται στην βιβλιογραφία και µε 

διάφορα εµπορικά ονόµατα π.χ. η SE-30 είναι τύπου SIL-5, η OV-17 είναι τύπου SIL-19 και 

η SE-54 είναι τύπου SIL-8. Την καλύτερη απόδοση βρέθηκε να εµφανίζει η µη πολική SIL-

5 ακολουθούµενη από την µέτριας πολικότητας SIL-19 που επιτρέπει την ανάλυση περίπου 

ογδόντα ισοµερών στο GC/ECD και περίπου εκατό στο GC/MS. Η µεγάλης πολικότητας 

SIL-88 δίνει εξίσου καλά αποτελέσµατα αλλά δε είναι χηµικά και θερµικά σταθερή όσο και 

οι άλλες και το έκλουσµα των χλωριωµένων διφαινυλίων αλλάζει σηµαντικά µε χρήση 

διάρκειας µεγαλύτερη του ενός µηνός. Η µη µε την ελαφρώς πολική ΗΤ-5 και SIL-8 

εµφάνισαν λίγο χειρότερη απόδοση και προτείνονται στην κατά κάποιο τρόπο ελεύθερη 

ανάλυση µε παρεµποδίσεις 140 ισοµερών που βρίσκονται σε τεχνικά µίγµατα. Το γεγονός 

ότι οι η 5% diphenyl dimethylsiloxane εµφάνισε την πιο ασθενή από όλες απόδοση αποτελεί 

έκπληξη µια και είναι από τις πιο χρησιµοποιηµένες στήλες (SE-54, DB-5) για την ανάλυση 

των PCBs. Παρ'όλα αυτά οι ερευνητές παραδέχονται ότι οι συνθήκες στο GC µπορούν να 

βελτιώσουν το διαχωρισµό συγκεκριµένων συνεκλουόµενων ζευγαριών, π.χ. µε τη χρήση 

υδρογόνου ως φέροντος αερίου και διαφορετικών θερµοκρασιακών προγραµµάτων. Το 

συµπέρασµα είναι ότι η επιλογή της στήλης πρέπει να βασίζεται στα ισοµερή που πρόκειται 

να διαχωριστούν. 

Εντούτοις, πολύ σηµαντικό ρόλο για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των 

PCBs παίζει ο ανιχνευτής. Από τους ευρύτερα χρησιµοποιηµένους ανιχνευτές για την 
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ανάλυση των PCBs είναι ο ανιχνευτής συλλήψεως ηλεκτρονίων (ECD) και το 

φασµατόµετρο µαζών (MS). 

3.4.2. Ανιχνευτής Συλλήψεως Ηλεκτρονίων (ECD) 

Αποτελεί το επικρατέστερο συστήµατα ανίχνευσης των PCBs, κυρίως λόγω της 

ικανότητας του να ανιχνεύει επιλεκτικά τις οργανοχλωριωµένες ενώσεις µε πολύ χαµηλά 

όρια ανίχνευσης (pg/µL). Η ανίχνευση στηρίζεται στην πτώση του ρεύµατος που 

προκαλείται µε την απορρόφηση ηλεκτρονίων από το δείγµα. Το ρεύµα αυτό (περίπου 10-

9Α) παράγεται όταν από µια ραδιενεργή πηγή εκπέµπονται β-σωµατίδια (ηλεκτρόνια) που 

κινούνται προς την άνοδο εξαιτίας ενός δυναµικού που εφαρµόζεται µεταξύ των 

ηλεκτροδίων (10 έως 50V). Όταν ένα µόριο ή ένα ιόν ικανό να απορροφήσει ηλεκτρόνια 

εισέρχεται στον ανιχνευτή, δεσµεύει ηλεκτρόνια και κινείται πιο αργά από αυτά µέσα στο 

πεδίο, µε αποτέλεσµα την µείωση του ρεύµατος. Στους νεώτερους ανιχνευτές συλλήψεως 

ηλεκτρονίων, εκείνο που οδηγεί σε απόκριση τον ανιχνευτή δεν είναι η µείωση του 

ρεύµατος, αλλά η συχνότητα των παλµών ενός επιπλέον κυκλώµατος που διατηρεί το ρεύµα 

σταθερό κατά τη διέλευση δείγµατος. Αυτού του τύπου οι ECD ανιχνευτές παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη γραµµικότητα από τους παλιούς. 

Η αέρια χρωµατογραφία µε ECD είναι από τις ευρύτερα χρησιµοποιηµένες τεχνικές 

ανάλυσης των PCBs στα περιβαλλοντικά δείγµατα Τα πλεονεκτήµατα του ECD ως µέθοδος 

ανίχνευσης είναι η υψηλή ευαισθησία, το πολύ χαµηλό όριο ανίχνευσης και η ευκολία στη 

χρήση και τη συντήρηση από τον αναλυτή. Ωστόσο, παρά την επιλεκτικότητα του, ο ECD 

ανιχνεύει πολλές άλλες χλωριωµένες και µη χλωριωµένες ενώσεις που µπορεί να 

διαφοροποιούνται από τα PCBs µόνο µε βάση το χρόνο κατακράτησης (retention time-RT) 

(Erickson, 1997). Καθώς η απουσία άλλων δεδοµένων υποχρεώνει την ταυτοποίηση των 

ενώσεων µε βάση και µόνο το χρόνο κατακράτησης, η ύπαρξη παρεµποδίζουσων ουσιών µε 

παρεµφερείς χρόνους, µπορεί να δηµιουργήσει αµφιβολίες στην ποιοτική και κατ' επέκταση 

στην ποσοτική ανίχνευση των PCBs. 

∆ύο επιπλέον µεγάλα µειονεκτήµατα του ECD είναι η µη γραµµική απόκριση σε 

ένα στενό εύρος συγκεντρώσεων και η πλατιά απόκλιση των σχετικών συντελεστών 

απόκλισης RRFs (Cochran et al., 1999). Το πρώτο οδηγεί συχνά τους αναλυτές στην 

επανάληψη των αναλύσεων ή στη χρήση µη γραµµικών συναρτήσεων για τη βαθµονόµηση 

του ECD (Storr-Hansen, 1991). Το δεύτερο, αποκλείει τη χρήση ενός RRF για µια οµάδα 
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οµολόγων ή τη χρήση τιµών RRF από τη βιβλιογραφία, γιατί υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος 

λάθους στην ποσοτική ανάλυση. 

3.4.3. Φασµατόµετρο Μαζών (MS) 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της φασµατοµετρίας µαζών είναι η αυξηµένη ευαισθησία 

της και η υψηλή εξειδίκευση της κατά την ταυτοποίηση ουσιών. Ωστόσο, το µεγάλο κόστος 

των απαιτούµενων οργάνων καθώς και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης τους, όπως 

και ο µεγάλος βαθµός εξειδίκευσης του χρήστη για το χειρισµό των σχετικών συσκευών και 

την ορθή ερµηνεία των φασµάτων, καθιστούν την τεχνική αυτή χρήσιµη σε ειδικές 

αναλύσεις και όχι σε αναλύσεις ρουτίνας.  

Το φασµατόµετρο µαζών αποτελείται από τρία βασικά µέρη: την πηγή ιόντων, τον 

αναλυτή µαζών (µαγνητικό, τετραπολικό, παγίδας ιόντων, χρόνου ''πτήσεως'') και έναν 

ανιχνευτή ιόντων.  

Τα µόρια που εισάγονται στο φασµατόµετρο µάζας, συνήθως µέσω GC, ιονίζονται 

από µια δέσµη υψηλής ενέργειας ηλεκτρονίων (ΕΙ- electron impact) ή µε αντίδραση 

ιονιζόµενων µορίων όπως το µεθάνιο (CI- chemical ionization). Κατόπιν τα ιονισµένα µόρια 

ή και τα θραύσµατα τους εισέρχονται στο αναλυτικό µέρος. Στον µαγνητικό αναλυτή η 

δύναµη του εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου ελέγχει την µάζα των ιόντων που θα 

περάσουν µέσα από ένα καµπυλώδες µονοπάτι διαφυγής. Στο τετραπολικό αναλυτή το 

µονοπάτι διαφυγής βρίσκεται στο κέντρο τεσσάρων ιονισµένων ράβδων. Εναλλασσόµενα 

RF και DC πεδία αντίθετων πολικοτήτων εφαρµόζονται στις ράβδους. Μόνο τα ιόντα της 

επιθυµητής µάζας περνούν µέσα από το τετράπολο ενώ τα υπόλοιπα παρεκκλίνουν από το 

µονοπάτι και κτυπούν πάνω στις ράβδους. Η πολικότητα των εφαρµοζόµενων τάσεων 

καθορίζει εάν θετικά ή αρνητικά ιόντα µεταβιβάζονται και ανιχνεύονται. Ο αναλυτής 

παγίδας ιόντων λειτουργεί πάνω σε µια αρχή όµοια µε τον τετραπολικό, αν και τα ιόντα 

συγκρατούνται µάλλον παρά περνούν µέσα από τον αναλυτή. Η παγίδα ιόντων αποτελείται 

από δύο τελικά άκρα και ένα δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο τοποθετηµένο ανάµεσα τους. Τα 

ιόντα παγιδεύονται στο χώρο ανάµεσα στα ηλεκτρόδια και το φάσµα µάζας προκύπτει από 

αλλαγές στο ηλεκτρικό πεδίο ακολουθούµενες από εξαγωγή ιόντων αυξανόµενου λόγου 

m/z. Ο αναλυτής ''χρόνου πτήσεως'' διαχωρίζει ιόντα διαφορετικής µάζας µε βάση τους 

διαφορετικούς χρόνους πτήσης. Για όλους τους τύπους MS, ανάλογα ηλεκτρονικά ελέγχουν 

όλα τα τµήµατα και ταχύτατα αλλάζουν τις συνθήκες του αναλυτή µαζών για τη σάρωση 

ενός εύρους µαζών. 
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Οι τεχνικές του φασµατόµετρου µαζών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε 

αέρια χρωµατογραφία για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των PCBs είναι:  

i. Φασµατόµετρο µάζας µε ιονισµό ηλεκτρονίων (Electron Ionization, EI-MS). Η 

χρήση φασµατόµετρου µαζών (MS), όπου ο ιονισµός οφείλεται σε πρόσκρουση 

ηλεκτρονίων, είναι από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές για την ανίχνευση των PCBs µετά τον 

ECD. Η µέθοδος αυτή προάγει την επιλεκτικότητα και την εφαρµογή της επιλεκτικής 

καταγραφής ιόντων (Selecting Ion Monitoring, SIM). Επίσης οι αναλογίες των ιόντων 

προσθέτουν ποιοτικές πληροφορίες στην ταυτοποίηση των ενώσεων εκτός από το χρόνο 

κατακράτησης. Ωστόσο, ο συνδυασµός µε τετραπολικό αναλυτή µαζών δίνει όρια 

ανίχνευσης υψηλότερα από τον ECD που επηρεάζονται από τον αριθµό χλωρίωσης του 

διφαινυλικού µορίου, δηλαδή, όσο τα χλώρια αυξάνουν αυξάνεται η ευαισθησία του ECD 

ενώ µειώνεται αυτή του MS (Pavoni et al., 1993). Ακόµα η προετοιµασία του δείγµατος 

καθώς και η ρύθµιση του οργάνου απαιτεί πειραµατική εµπειρία και ικανότητα, 

προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισµό. 

ii. Φασµατοµετρία µαζών µε αρνητικό χηµικό ιονισµό (Negative Chemical Ionization 

Mass Spectrometry, NCIMS). Στην τεχνική αυτή τα αρνητικά ιόντα προκύπτουν όταν τα 

PCBs δεσµεύουν χαµηλής ενέργειας ηλεκτρόνια που παράγονται στην πηγή ιονισµού. Η 

ευαισθησία είναι αυξηµένη καθώς οι πολυαλογονοµένες ενώσεις προτιµούν να παράγουν 

αρνητικά ιόντα. Επειδή χρησιµοποιείται αέριο, µικρές αλλαγές στην πίεση, τη θερµοκρασία 

της πηγής και τις ηλεκτρονικές συνθήκες, επηρεάζουν τις συνθήκες της αντίδρασης και 

εποµένως το φάσµα. Οι Letcher και Nortstrom (1997) πραγµατοποίησαν µια µελέτη όπου 

φαίνονται οι διαφορές στο φάσµα µάζας του MeSO2- PCB, όταν οι παραπάνω πειραµατικές 

συνθήκες µεταβάλλονται. 

Εντούτοις, µε τη χρήση κατάλληλου αντιδραστηρίου αερίου (Chaler et al., 1998) και 

βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας (Rothweiler et al., 1999; Bagheri et al., 1993), 

µπορεί να επιτευχθεί όριο ανίχνευσης κοντά στα όριo του ECD, αυξηµένη επιλεκτικότητα 

και ένα εύρος γραµµικότητας. Παρ'όλα αυτά είναι µια τεχνική που απαιτεί βελτίωση και σε 

συνδυασµό µε το υψηλό κόστος της και την ποικιλία από όργανο σε όργανο, καθίσταται 

σχεδόν απαγορευτική σε αναλύσεις ρουτίνας.  

iii. Φασµατοµετρία µάζας υψηλής ανάλυσης (High Resolution Mass Spectrometry, 

HRMS). Η αρχή λειτουργίας του φασµατογράφου υψηλής διαχωριστικής ικανότητας 

βασίζεται στο συνδυασµό ηλεκτροστατικού και µαγνητικού αναλυτή µαζών. Με τον τρόπο 
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αυτό επιτυγχάνεται τελικά η είσοδος στον µαγνητικό αναλυτή µονοενεργειακών ιόντων µε 

καθορισµένη κινητική ενέργεια. Αποτέλεσµα αυτού είναι τα ιόντα που εξέρχονται τελικά 

από το σύστηµα ανάλυσης να εµφανίζουν ελάχιστη διασπορά περί της κεντρικής τιµής του 

λόγου (m/z) στον οποίο αντιστοιχούν και συνεπώς η κορυφή να παρουσιάζει ελάχιστο 

εύρος. Έτσι αυξάνεται η διαχωριστική ικανότητα του οργάνου και είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί ο λόγος (m/z) µε ακρίβεια τρίτου ή τέταρτου δεκαδικού ψηφίου. Η HRMS 

όχι µόνο παρέχει υψηλή ειδίκευση στην παρουσία συνεκχυλισµένων ουσιών, αλλά επιτρέπει 

την ποσοτικοποίηση των χαµηλότερων PCBs σε ένα ζευγάρι συνεκλουόµενων, όταν τα 

PCBs, διαφέρουν σε δύο χλώρια. Σε ένα τυπικό φασµατόµετρο µαζών ο διαχωρισµός είναι 

αδύνατος διότι τα θραύσµατα ιόντων των υψηλότερων PCBs λόγω απώλειας του Cl2, είναι 

µη διακρινόµενα από τα µοριακά ιόντα των χαµηλότερων PCBs (π.χ. εξαχλωροδιφαινύλιο 

360 έως 290 αναµειγνύεται µε το 290 µοριακό ιόν του τετραχλωροδιφαινυλίου). Οι ακριβείς 

µάζες των ιόντων αυτού του παραδείγµατος για το εξαχλωροδιφαινύλιο µείον το Cl2 είναι 

289.9038 και για το τετραχλωροδιφαινύλιο 289.9224. Μια διαχωριστική ικανότητα της 

τάξεως 15000 επιτρέπει την αδιαµφισβήτητη µέτρηση των δύο ιόντων. Η µέθοδος αυτή 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιβαλλοντικά δείγµατα όπου οι συγκεντρώσεις των PCBs είναι 

πολύ µικρές (ppt) και στα οποία είναι παρόντες και άλλοι οργανοχλωριωµένοι ρυπαντές 

όπως οι διοξίνες (PCDDs) και τα φουράνια (PCDFs) (Ferrario et al., 1997; Gardinali et al., 

1996). Όµως και πάλι πρόκειται για ιδιαίτερα δαπανηρή µέθοδο. 

iv. ∆ίδυµη φασµατοµετρία µάζας (Tandem Mass Spectrometry, MS/MS). Η δίδυµη 

φασµατοµετρία µάζας αποτελεί στις µέρες µας µια ανταγωνιστική µέθοδο για την ανάλυση 

των PCBs σε περιβαλλοντικά δείγµατα. Γενικά αποτελείται από δύο ή περισσότερους 

αναλυτές µάζας έτσι ώστε ένα µόριο να µπορεί να επιλεγεί από όλο το φάσµα, να 

θραυσµατοποιηθεί περαιτέρω και σε ένα επιπλέον αναλυτή να αναλυθούν τα θραύσµατα 

του. Οι συνηθέστεροι τύποι δίδυµης φασµατοµετρίας µαζών για την ανάλυση των PCBs 

είναι η φασµατοµετρία που χρησιµοποιεί τρία τετραπολικά φίλτρα σε σειρά (Triple 

Quantrapole Mass Spectrometry) και η δίδυµη φασµατοµετρία µε παγίδα ιόντων (Ion Trap 

Mass Spectrometry). 

Στην περίπτωση των τετραπολικών φίλτρων (TQMS) η πορεία απλοποιηµένα 

δίνεται ως εξής: το πρώτο τετράπολο φιλτράρει επιλεκτικά µόνο το ιόν C12 Hn
35Cl10-n. Το 

δεύτερο τετράπολο που είναι και ο χώρος θραυσµατοποίησης, παράγει τα θυγατρικά ιόντα 

ενώ το τρίτο τετράπολο καταγράφει το φάσµα τον θυγατρικών ιόντων (M-Cl+, M-HCl+, M-

CL2
+ κ.α.). Η επιλεκτικότητα αυτής της µεθόδου είναι µεγαλύτερη από τη φασµατοµετρία 
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µάζας υψηλής ανάλυσης (HRMS) τόσο για τα PCBs (Cohran et al., 1997) όσο και για τα 

φουράνια (PCDFs) και τις διοξίνες (PCDDs) (March et al., 2000). Επίσης σηµαντικό 

πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ικανότητα χρήσης του οργάνου ως φίλτρο για 

παρεµποδίσεις, µειώνοντας έτσι ή περιορίζοντας τη µακρόχρονη προετοιµασία του 

δείγµατος (Erickson, 1997). 

Στην περίπτωση της δίδυµης φασµατοµετρίας µάζας µε παγίδα ιόντων (ΙΤΜS) η 

πορεία είναι η ακόλουθη: το για την αντίδραση ιόν επιλέγεται µε βάση τη µάζα του και η 

τάση διέγερσης εφαρµόζεται στα άκρα των ηλεκτροδίων της παγίδας ιόντων. Τα 

ενεργοποιηµένα ιόντα διασπώνται και τα παραγόµενα ιόντα δίνουν το φάσµα µάζας. Η 

µέθοδος αυτή έχει εφαρµοσθεί για την ανάλυση των ισοµερών #77, #126 και #169 σε µύδια, 

ψάρια και ιζήµατα (Leonards et al., 1996), όπου µε βελτιστοποίηση των συνθηκών 

επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητική ευαισθησία και επιλεκτικότητα. Ο παρακάτω Πίνακας I-5 

δίνει τα όρια ανίχνευσης που επιτυγχάνονται µε πέντε µεθόδους ανίχνευσης για τα τρία αυτά 

PCBs. Όπως είναι φανερό τα όρια που επιτυγχάνονται µε την τεχνική GC-MS/MS είναι 

υψηλότερα από εκείνα της GC-ECD και της GC-NCIMS, εντούτοις, η επιλεκτικότητα της 

είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα, να αποτελεί µια ικανοποιητική µέθοδο για πολύπλοκα 

δείγµατα. 

 

Όριο ανίχνευσης (fg) 
Τεχνική PCB #77 PCB #126 PCB #169 
GC-ECD 200 100 100 
GC-MSD 1000 1000 1000 

GC-NCIMS 70 35 35 
GC- ITD(MS) 2000 2000 2000 

GC- ITD(MS/MS) 60 300 200 
 

Πίνακας I-5 Όρια ανίχνευσης των ισοµερών #77, #126, #169 σε διάφορες αναλυτικές τεχνικές 
(Leonards et al., 1996).



II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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II.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -

ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Πριν από την παρουσίαση της αναλυτικής µεθοδολογίας που εφαρµόσθηκε για την 

µελέτη των PCBs στα λύµατα, θα περιγραφούν δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας, έτσι ώστε 

να γίνουν κατανοητά τα σηµεία δειγµατοληψίας και οι επεξεργασίες τις oποίες 

αντιπροσωπεύουν.  

1.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Προκειµένου να διαπιστωθεί το µέγεθος της παρουσίας των PCBs στα απόβλητα της 

Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (λύµατα πιθανόν ιδιαίτερα επιβαρηµένα) πραγµατο-

ποιήθηκε µία δειγµατοληψία στο βιολογικό καθαρισµό της. Η Βιοµηχανική Περιοχή 

Ηρακλείου διαθέτει κυρίως βιοµηχανίες και αποθήκες τροφίµων. Ωστόσο, υπάρχουν 

εργοστάσια πλαστικών, βιοτεχνίες επίπλων, τυπογραφεία, βιοµηχανίες κατασκευής 

ηλεκτρο-λογικού εξοπλισµού και γενικά δραστηριότητες µε υλικά που πιθανόν να περιέχουν 

PCBs. 

Τα λύµατα της Βιοµηχανικής Περιοχής φτάνουν σε δεξαµενή συλλογής, όπου 

υπάρχει ένα υποτυπώδες σύστηµα για την αποµάκρυνση σωµατιδίων. Μετά περνούν σε 

δεξαµενή απονιτροποίησης, σε δεξαµενή αερισµού και µετά από καθίζηση, το νερό 

διοχετεύεται στο περιβάλλον. Στην εγκατάσταση αυτή γίνεται δευτεροβάθµια επεξεργασία 

των λυµάτων χωρίς να προηγείται πρωτοβάθµια και το νερό που διατίθεται στο περιβάλλον 

δε χλωριώνεται. Επίσης δεν γίνεται επεξεργασία της λάσπης µε αναερόβια χώνευση και η 

λάσπη της τελικής καθίζησης απλά αφυδατώνεται. 

Τα σηµεία της εγκατάστασης στα οποία πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία ήταν 

δύο: 1) η είσοδος: στο σηµείο αυτό τα απόβλητα έχουν εισέλθει στην εγκατάσταση και 

έχουν αποµακρυνθεί µεγάλα σωµατίδια και 2) η δεξαµενή της τελικής καθίζησης: στο 

σηµείο αυτό τα λύµατα είναι πλέον πλήρως επεξεργασµένα. Το δείγµα πάρθηκε από την 

υπερχείλιση. 

 Εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου λειτουργίας της εγκατάστασης η ποσότητα της 

λάσπης στη δεξαµενή συλλογής της ήταν µικρή, µε αποτέλεσµα, να µη λειτουργεί η γραµµή 

αφυδάτωσης. Έτσι ήταν αδύνατη η συλλογή δείγµατος λάσπης. 
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Η λήψη των υγρών έγινε µε τη βοήθεια µακριάς λαβίδας στην άκρη της οποίας ήταν 

προσαρµοσµένο ένα κοινό πλαστικό µπουκάλι. Τα δύο δείγµατα τοποθετήθηκαν σε γυάλινα 

σκουρόχρωµα µπουκάλια του 1L και φυλάχτηκαν στο ψυγείο στους 4 οC µέχρι να 

αναλυθούν. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η ηµέρα και η ώρα της δειγµατοληψίας 

επιλέχθηκαν τυχαία.  

Η µελέτη των λυµάτων της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου απορρίφθηκε γιατί, όπως θα 

παρουσιαστεί παρακάτω, η ποσότητα των PCBs που εισέρχεται ή αποµακρύνεται κατά τη 

διάρκεια µίας ηµέρας από την εγκατάσταση καθαρισµού της είναι πολύ µικρότερη από 

εκείνη της εγκατάστασης αστικών λυµάτων και βοθρολυµάτων. Επίσης ένας σηµαντικός 

λόγος για την επιλογή του βιολογικού καθαρισµού της περιοχής Ηρακλείου ως χώρου 

λήψης και µελέτης των λυµάτων είναι, ότι διαθέτει περισσότερες επεξεργασίες µε 

δυνατότητα δειγµατοληψίας µετά το τέλος κάθε µίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η 

µελέτη της πορείας των PCBs µέσα στην εγκατάσταση και της επίδρασης κάθε 

επεξεργασίας στη συγκέντρωση των παραπάνω ενώσεων στα λύµατα. 

1.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο Βιολογικός καθαρισµός Ηρακλείου είναι σήµερα µια από τις µεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων στην Ελλάδα και ίσως η πιο σύγχρονη στο 

Μεσογειακό χώρο. Η εγκατάσταση εντάσσεται µέσα στο σχέδιο ολοκληρωµένης 

διαχείρισης λυµάτων της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και δέχεται λύµατα της ευρύτερης 

περιοχής των ∆ήµων Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού και Γαζίου και βοθρολύµατα από όλο 

σχεδόν το νοµό Ηρακλείου. Μπορεί να καθαρίζει τα λύµατα 164.000 ισοδύναµων κατοίκων 

περίπου µε ηµερήσια παροχή λυµάτων µέχρι 30.500 m3/ηµέρα και βοθρολυµάτων µέχρι 

1500 m3/ηµέρα. Το BOD5 στη έξοδο εξασφαλίζεται µικρότερο από 20 και η απόδοση 

καθαρισµού φτάνει το 98%. Η πορεία των λυµάτων µέσα στην εγκατάσταση είναι η 

ακόλουθη: 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΩΝ 

Αντλιοστάσιο εισόδου(µονάδα 4): Τα λύµατα και τα βοθρολύµατα ανυψώνονται µε έξι 

υποβρύχιες αντλίες (παροχής 835 m3/hr η καθεµία) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

αυθόρµητη ροή των λυµάτων µέσα στην εγκατάσταση.  
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Κτίρια εσχάρων (µονάδα 5): Στο σηµείο αυτό τρεις αυτόκαθαριζόµενες ηµικυκλικές 

µηχανικές σχάρες (παροχής 1800 m3/hr η καθεµία) φροντίζουν για τον εσχαρισµό των 

λυµάτων (µε διάκενα 19 mm), όπου αποµακρύνονται τα χονδρά στερεά. 

 

Αµµοσυλλέκτης & Λιποσυλλέκτης: Η µονάδα αυτή στοχεύει στην αποµάκρυνση 

σωµατιδίων διαµέτρου µεγαλύτερης από 200 µm και στην αποµάκρυνση των λιπών. 

Αποτελείται από δύο παράλληλες υποµονάδες εξοπλισµένες µε διαχυτήρες αέρα και 

κινούµενες γέφυρες. 

 

∆ίαυλος Parshall (µονάδα 7): Αποτελείται από δύο παράλληλες υποµονάδες εξοπλισµένες 

µε διάταξη υπερήχων για την µέτρηση της παροχής των λυµάτων. 

 

Θάλαµος ∆ιανοµής Νο 1 (µονάδα 8): ∆ιανέµει τα λύµατα στις δεξαµενές πρωτοβάθµιας 

καθίζησης. Επίσης µέσω αυτού είναι δυνατό να παρακάµπτονται οι δεξαµενές 

πρωτοβάθµιας καθίζησης σε περίπτωση που είναι επιθυµητή η όδευση των λυµάτων στη 

δεξαµενή επιλογής. 

 

∆εξαµενές Προκαθίζησης (µονάδα 9): Στις δεξαµενές αυτές πραγµατοποιείται 

πρωτοβάθµια καθίζηση µε σκοπό την αποµάκρυνση αιωρούµενων στερεών µεγέθους από 1 

έως 100 µm και την µείωση του βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (BAO). Οι δεξαµενές 

είναι δύο, µε περιστρεφόµενα ξέστρα και µε 30 m διάµετρο η καθεµία. Η παραγόµενη ιλύς 

οδηγείται στους προπαχυντές και στην επεξεργασία της λάσπης.  

 

∆εξαµενή Επιλογής (µονάδα 33): Η ανακυκλοφορούσα λάσπη από τις δεξαµενές 

δευτεροβάθµιας καθίζησης οδηγείται στη δεξαµενή επιλογής (όγκου 1200 m3) όπου 

αναµιγνύεται µε τα λύµατα, όπως αυτά έρχονται από την πρωτοβάθµια καθίζηση. Στη 

δεξαµενή επιλογής υπάρχει συνεχής ανάµειξη των λυµάτων µε έξι υποβρύχιους 

αναµικτήρες και ο χρόνος παραµονής τους είναι τουλάχιστον µία ώρα. 

 

Θάλαµος ∆ιανοµής Νο 2 (µονάδα 26): ∆ιανέµει τα λύµατα στις τέσσερις δεξαµενές 

αερισµού. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οδηγήσει την ανακυκλοφορούσα λάσπη 

κατευθείαν στις δεξαµενές αερισµού σε περίπτωση που η δεξαµενή επιλογής πρέπει να 

παρακαµφθεί.  
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∆εξαµενές αερισµού (µονάδα 10): Στις δεξαµενές αυτές γίνεται βιολογική επεξεργασία των 

λυµάτων µε πλήρη νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Πρόκειται για τέσσερις δεξαµενές που 

αποτελούν δύο παράλληλα υποσυστήµατα, όπου η νιτροποίηση και η απονιτροποίηση 

επιτυγχάνονται µε εναλλασσόµενη οξική και ανοξική λειτουργία τους (σύστηµα BIO �DE-

NITRO της KRUGER A.S.). Ο αερισµός επιτυγχάνεται µε δώδεκα ρότορες (µήκους 9 m, 

διαµέτρου 1 m) από τους οποίους οι οκτώ είναι εφοδιασµένοι µε µοτέρ δύο ταχυτήτων και 

οι τέσσερις είναι εφοδιασµένοι µε µοτέρ µίας ταχύτητας. 

 

Θάλαµος ∆ιανοµής Νο 3 (µονάδα 11): ∆ιανέµει τα λύµατα στις δύο δεξαµενές 

δευτεροβάθµιας καθίζησης. 

 

∆εξαµενές ∆ευτεροβάθµιας καθίζησης (µονάδα 12): Στη δεξαµενή δευτεροβάθµιας 

καθίζησης οι µικροοργανισµοί που αναπτύχθηκαν καθιζάνουν και έχουµε διαύγαση των 

καθαρισµένων λυµάτων. Οι δεξαµενές είναι δύο, µε περιστρεφόµενα ξέστρα και 38 m 

διάµετρο η καθεµία. Μέρος της παραγόµενης λάσπης µπαίνει στην ανακυκλοφορία ενώ η 

περίσσεια οδηγείται στην επεξεργασία της λάσπης.  

 

Φρεάτιο χλωρίωσης (µονάδα 13): Η διαυγασµένη εκροή χλωριώνεται προκειµένου να 

καταστραφούν τα παθογόνα µικρόβια ώστε να µη µολύνεται η θάλασσα. Επίσης είναι 

εξοπλισµένο µε µετρητή παροχής (υπερήχων) και µε µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου.  

 

Κτίριο χλωρίωσης (µονάδα 14): ∆ιαθέτει τρεις δοσοµετρικές αντλίες για να οδηγείται το 

διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου στο φρεάτιο χλωρίωσης και επίσης στεγάζει τις δεξαµενές 

στις οποίες αποθηκεύεται το παραπάνω διάλυµα.  

Η υποθαλάσσια διάθεση της εκροής γίνεται σε 12 m βάθος και απόσταση 1000 m 

από την ακτή.  

 

ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΣΠΗΣ 

Στη γραµµή επεξεργασίας λάσπης οδηγούνται οι λάσπες από την πρωτοβάθµια 

καθίζηση και η περίσσεια λάσπης της δευτεροβάθµιας καθίζησης που δεν µπαίνει στην 

ανακυκλοφορία. Η γραµµή αυτή περιλαµβάνει: 
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Αντλιοστάσιο Πρωτοβάθµιας λάσπης (µονάδα 15): Είναι εφοδιασµένο µε τέσσερις 

υποβρύχιες αντλίες (παροχής 67 m3/hr η καθεµία ) οι οποίες οδηγούν την ιλύ που καθιζάνει 

στις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης, στις δεξαµενές προπάχυνσης.  

 

Αντλιοστάσιο ∆ευτεροβάθµιας λάσπης (µονάδα 16): Είναι εξοπλισµένο µε έξι υποβρύχιες 

αντλίες για την ανακυκλοφορούσα ιλύ (παροχής 835 m3/hr η καθεµία ) και µε δύο αντλίες 

για την περίσσεια ιλύος (παροχής 67 m3/hr η καθεµία )  

 

∆εξαµενή Προπάχυνσης (µονάδα 17): Αποτελείται από δύο δεξαµενές διαµέτρου 10 m 

εξοπλισµένες µε περιστρεφόµενους αναδευτήρες λάσπης. 

 

∆εξαµενές Χώνευσης (µονάδα 19): Αποτελείται από δεξαµενές όπου πραγµατοποιείται 

αναερόβια επεξεργασία της λάσπης και ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου (65-70% µεθάνιο) 

που χρησιµοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανση των χωνευτών. Οι 

δεξαµενές είναι δύο διαµέτρου 13 m και βάθους 13 m, εξοπλισµένες µε µηχανικό 

αναδευτήρα και σύστηµα θέρµανσης της λάσπης µε καυστήρες διπλού καυσίµου (αερίου-

πετρελαίου), οι οποίοι χρησιµοποιούν σαν καύσιµο το παραγόµενο βιοαέριο.  

 

∆εξαµενές Μεταπάχυνσης (µονάδα 18): Αποτελείται από δύο δεξαµενές διαµέτρου 10 m, 

εξοπλισµένες µε περιστρεφόµενους αναδευτήρες λάσπης.  

 

Κτίριο Αφυδάτωσης Λάσπης (µονάδα 20): Στη µονάδα αυτή γίνεται η αφυδάτωση της 

χωνεµένης λάσπης µέχρι περιεκτικότητα 25% κατά βάρος σε στερεά. Είναι εξοπλισµένη µε 

τρεις αντλίες λάσπης (παροχής 3-18 m3/hr η καθεµία), δύο ταινιοφιλτρόπρεσσες 

(δυναµικότητας 11-1 m3/hr η καθεµία), ένα σύστηµα προετοιµασίας πολυµερούς και ένα 

σύστηµα έκπλυσης.  

Η λάσπη διατίθεται για υγειονοµική ταφή στη χωµατερή Ηρακλείου.  

 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 Το βιοαέριο που παράγεται στις εγκαταστάσεις χώνευσης, αποθηκεύεται στη 

δεξαµενή βιοαερίου (µονάδα 22) και χρησιµοποιείται για δύο σκοπούς: 1) για θέρµανση της 

λάσπης στους χωνευτές και διατήρηση της θερµοκρασίας της στους 35 οC και 2) για να 
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τροφοδοτεί το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αερίου. Το τυχόν πλεόνασµα βιοαερίου καίγεται σε 

πυρσό καύσης (µέρος της µονάδας 22). 

 

 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (µονάδα 21)  

Πρόκειται για δύο δεξαµενές χωρητικότητας 700 m3 η καθεµία, οι οποίες 

υποδέχονται τα βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνται στο κτίριο εσχάρων.  

 

 

 

 
 

Σχήµα II.1 Σχηµατική απεικόνιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής 
Ηρακλείου.  
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1.2.1. ∆ειγµατοληψία  

Τα σηµεία της εγκατάστασης στα οποία συλλέγονταν δείγµα ήταν  

1) Το κτίριο εσχάρων (µονάδα 5): Τα λύµατα (αστικά και βοθρολύµατα) έχουν εσχαριστεί. 

Το δείγµα αυτό ονοµάστηκε "είσοδος" 

2) Ο δίαυλος Parshall (µονάδα 7): Τα λύµατα έχουν υποστεί την διαδικασία της αµµο-

συλλογής και λιποσυλλογής. Το δείγµα ονοµάστηκε ''λιποσσυλλογή". 

3) Οι δεξαµενές Πρωτοβάθµιας Καθίζησης (µονάδα 9): Τα λύµατα έχουν υποστεί την 

πρωτοβάθµια επεξεργασία. Το δείγµα πάρθηκε από την υπερχείλιση και ονοµάστηκε "α΄ 

καθίζηση". 

4) Οι δεξαµενές ∆ευτεροβάθµιας Καθίζησης (µονάδα 12): Τα λύµατα έχουν υποστεί τη 

δευτεροβάθµια επεξεργασία. Το δείγµα πάρθηκε από την υπερχείλιση και ονοµάστηκε 

"έξοδος". 

5) Οι δεξαµενές Προπάχυνσης (µονάδα 17): Η µονάδα περιέχει τη λάσπη της 

πρωτοβάθµιας καθίζησης και την περίσσεια λάσπης της δευτεροβάθµιας καθίζησης που δεν 

πάει στην ανακυκλοφορία. Η λάσπη στο σηµείο αυτό δεν έχει υποστεί αναερόβια χώνευση. 

Το δείγµα ονοµάστηκε ''µη επεξεργασµένη λάσπη". 

6)Το κτίριο Αφυδάτωσης Λάσπης (µονάδα 20): Η λάσπη έχει χωνευθεί αναερόβια αλλά 

στο σηµείο δειγµατοληψίας η λάσπη δεν έχει αφυδατωθεί. Το δείγµα ονοµάστηκε 

"επεξεργασµένη λάσπη". 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω θέσεις δειγµατοληψίας επιλέχθηκαν έτσι ώστε το 

κάθε δείγµα να αντιπροσωπεύει την ποιότητα των λυµάτων µετά από κάθε επεξεργασία. Στο 

Σχήµα II-2 παρουσιάζεται απλοποιηµένα η πορεία των λυµάτων µέσα στην εγκατάσταση 

και τα σηµεία δειγµατοληψίας 
 

1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

4

έξοδος

2 3

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

5 Αναερόβια
χώνευση

6

λάσπη  
Σχήµα II.2 Τα σηµεία της δειγµατοληψίας µέσα στην εγκατάσταση. 
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Κάθε δειγµατοληψία είχε διάρκεια 10-12 ώρες από το πρωί µέχρι το βράδυ. ∆είγµα 

συλλέγονταν ανά µία ώρα από κάθε ένα από τα σηµεία που προαναφέρθηκαν. Τα έξι αυτά 

ωριαία δείγµατα φυλάσσονταν σε αντίστοιχα έξι γυάλινα σκουρόχρωµα µπουκάλια υπό 

ψύξη µε τη βοήθεια φορητού ψυγείου. Έτσι το συνολικό δείγµα σε κάθε µπουκάλι 

προέκυπτε από περίπου 10-12 ωριαία δείγµατα. Αυτό έγινε µε σκοπό να έχουµε µια µέση 

συγκέντρωση της ηµέρας αυτής.  

Η λήψη των υγρών δειγµάτων από τις δεξαµενές έγινε µε τη βοήθεια µακριάς 

λαβίδας στην άκρη της οποίας ήταν προσαρµοσµένο ένα κοινό πλαστικό µπουκάλι των 500 

mL στο οποίο είχε σηµειωθεί το ποσό του δείγµατος που θέλαµε να πάρουµε προκειµένου 

να καθίσταται δυνατή η λήψη σταθερής περίπου ποσότητας κάθε φορά. Επίσης µε τον 

τρόπο αυτό ήταν δυνατός ο καθορισµός του όγκου του συνολικού δείγµατος που θα 

προέκυπτε στο τέλος και περιορίζονταν µεγάλες αποκλίσεις από το στόχο. Για τα δείγµατα 

της λάσπης χρησιµοποιήθηκαν σηµειωµένα µπουκάλια και η λήψη γίνονταν µε τη βοήθεια 

βρύσης. Ακόµα επειδή η λάσπη ανανεώνεται σχετικά πολύ πιο αργά από τα υγρά απόβλητα, 

το συνολικό δείγµα προέκυπτε από 3 - 4 δείγµατα που συλλέγονταν ανά τρεις ώρες. Στο 

τέλος της δειγµατοληψίας τα γυάλινα µπουκάλια µε τα λύµατα φυλάσσονταν σε ψυγείο 

στους 4 οC µέχρι να αναλυθούν. 

Μετά το τέλος κάθε δειγµατοληψίας υπήρχαν έξι δείγµατα, της εισόδου µε όγκο 

περίπου 500 mL, της λιποσυλλογής µε όγκο περίπου 500 mL, της α΄ καθίζησης µε όγκο 

περίπου 1 L, της εξόδου µε όγκο περίπου 1 L, της µη επεξεργασµένης λάσπης µε όγκο 

περίπου 450 mL και επεξεργασµένης λάσπης µε όγκο περίπου 450 mL. Η επιλογή των 

όγκων των δειγµάτων έγινε µε βάση τις πειραµατικές ανάγκες. Συγκεκριµένα το δείγµα της 

εισόδου ήταν 500 mL γιατί µεγαλύτερη ποσότητα από 250 mL δεν περνάει από µία 

χρωµατογραφική στήλη τύπου µικροφυσίγγια-RP18. Επίσης η ποσότητα αυτή ήταν αρκετή 

για την ανίχνευση των PCBs. Τα συµπεράσµατα αυτά προέκυψαν από την πειραµατική 

µελέτη της αναλυτικής µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί και θα αναφερθεί παρακάτω. Το 

δείγµα της λιποσυλλογής έπρεπε να κυµαίνεται από 500-700 mL για τους ίδιους λόγους µε 

παραπάνω. Οι λάσπες πάρθηκαν σε ρευστή µορφή γιατί για την µία δεν υπήρχε διαφορετική 

δυνατότητα, αλλά κυρίως εξυπηρέτησε τους υπολογισµούς καθώς υπήρχαν δεδοµένα ροής 

για κάθε µέρα δειγµατοληψίας από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης. Ο όγκος των 

δειγµάτων της λάσπης επιλέχθηκε στα 450 mL, αν και ήταν αναγκαία µόνο 50 mL, γιατί 

ήταν αδύνατη η λήψη τόσο µικρών ποσοτήτων. 

Οι δειγµατοληψίες ήταν πέντε και πραγµατοποιήθηκαν στις παρακάτω ηµεροµηνίες: 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 48
 

1η) 22 Ιουνίου του 2000 

2η) 31 Ιουλίου του 2000 

3η) 4 Σεπτεµβρίου του 2000 

4η) 31 Σεπτεµβρίου του 2000 

5η) 21 Ιανουαρίου του 2001 

Η επιλογή της ηµέρας της δειγµατοληψίας, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ηµέρες της 

εβδοµάδας και τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στη ροή και την ποιότητα των λυµάτων 

ήταν τυχαία, καθώς οι πηγές των PCBs στα αστικά λύµατα είναι τέτοιες που θεωρείται ότι 

δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τις δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής όπως 

ισχύει για άλλες ενώσεις π.χ. επιφανειοδραστικά (Chevreuil et al., 1990). Επίσης, βασικός 

στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της συµπεριφοράς των PCBs µέσα στα 

λύµατα και η απόδοση καθαρισµού των PCBs από το βιολογικό καθαρισµό σαν σύνολο 

καθώς και από την κάθε επεξεργασία ξεχωριστά. 
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II.2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

Τα PCBs συναντώνται σε πολύπλοκα περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγµατα. Για 

την ανάλυση των ενώσεων αυτών έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές εκχύλισης, 

καθαρισµού και ανίχνευσης. 

Στο τµήµα αυτό του πειραµατικού µέρους θα παρουσιαστούν η οργανολογία και οι 

συνθήκες ανάλυσης των δειγµάτων καθώς και η πειραµατική πορεία που οδήγησε στη 

χρήση συγκεκριµένης µεθόδου για την εκχύλιση και τον καθαρισµό των λυµάτων.  

Για την ανάλυση των δειγµάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων και της λάσπης, χρησιµοποιείται η τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας υψηλής 

απόδοσης (HRGC). Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται δύο αέριοι χρωµατογράφοι, των 

οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συνθήκες ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

2.1.  ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΩΝ (GC-ECD) 

Ο αέριος χρωµατογράφος που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δειγµάτων 

ήταν Hewlett Packard 5890IIB, εφοδιασµένος µε (63Ni) ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων 

(ECD). Ο διαχωρισµός επιτεύχθηκε µε τριχοειδή στήλη Hewlett Packard HP 5 (1.05 µm 

film thickness, 50 m x 0.32 mm I.D.). Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε το υδρογόνο (purity 

99.999%) µε back pressure 80.5 kPa ενώ το αέριο για τον ανιχνευτή ήταν το άζωτο (ECD 

quality) µε ροή 60 mL/min. Το όλο σύστηµα είναι συνδεµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα 

λήψης και ανάλυσης των δεδοµένων (data system). Οι συνθήκες ανάλυσης και γενικά η 

χρήση του οργάνου µπορεί να επιτευχθεί είτε από το ηλεκτρονικό σύστηµα είτε από το 

ταµπλό του οργάνου.  

Σε κάθε ανάλυση η ταυτοποίηση των διαφόρων µελών των PCBs πραγµατοποιείται 

µε τη βοήθεια των σχετικών χρόνων κατακράτησης έτσι όπως αυτοί προκύπτουν από 

πρότυπο διάλυµα που περιέχει 23 PCBs σε καθαρή µορφή και µε συγκεκριµένη 

συγκέντρωση. 
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2.1.1. Προσδιορισµός του θερµοκρασιακού προγράµµατος στον αέριο 

χρωµατογράφο µε ανιχνευτή συλλήψεως ηλεκτρονίων (GC-ECD) 

Το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται κατά την ανάλυση των PCBs 

παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο διαχωρισµό των ισοµερών (Erickson, 1997). Με βάση 

παλαιότερα πειράµατα του εργαστηρίου για το θερµοκρασιακό πρόγραµµα και µε στόχο τον 

καλύτερο διαχωρισµό των διαφόρων µελών των PCBs, εφαρµόσθηκαν δύο θερµοκρασιακά 

προγράµµατα.  

Το πρότυπο διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε περιείχε 23 PCBs (IUPAC No. 18, 28, 

54, 52, 70, 155, 90, 101, 116, 110, 123, 118, 149, 153, 132, 105, 138, 158, 160, 180, 185, 

199, 194 της Ehrenstorfer) σε καθαρή µορφή και µε συγκέντρωση 100 pg/µL. Έτσι, 

πραγµατοποιήθηκαν δύο ενέσεις των 2 µL από το πρότυπο διάλυµα. 

Το θερµοκρασιακά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την χρωµατογραφική 

ανάλυση ήταν: 

Α) από τους 100 οC στους 280 οC ανά 3 οC/min και αναµονή για 1 min και στη 

συνέχεια στους 290 οC ανά 3 οC/min και αναµονή για 8 min. Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης 

ήταν 65 min 

Β) από τους 100 οC στους 170 οC ανά 6 οC/min και αναµονή για 1 min και στη 

συνέχεια στους 280 οC ανά 3 οC/min και αναµονή για 1min και τέλος στους 290 οC ανά 6 
οC/min και αναµονή για 10 min. Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης ήταν 61 min  

Και στις δύο περιπτώσεις η εισαγωγή του δείγµατος έγινε στους 270 οC (split-less 

mode) και η θερµοκρασία του ανιχνευτή ήταν 300 οC.  

Τα χρωµατογραφήµατα των παραπάνω ενέσεων παρουσίασαν όµοια εικόνα µε 

παλαιότερα αλλά ο συνολικός χρόνος ανάλυσης ήταν µεγάλος. Η πρώτη κορυφή των PCBs 

εµφανίστηκε στα 39.9 min στην πρώτη περίπτωση και στα 39.02 min στη δεύτερη. Έτσι 

έγινε µια προσπάθεια µείωσης του χρόνου ανάλυσης  

Από την µελέτη των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι τα PCBs εκλούονται από τη 

χρωµατογραφική στήλη µετά τους 170 οC. Έτσι το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που 

επιλέχθηκε για τον αέριο χρωµατογράφο µε τον ανιχνευτή συλλήψεως ηλεκτρονίων ήταν: 

από τους 100 οC στους 170 οC ανά 7 οC/min και στη συνέχεια στους 290 οC ανά 3 οC/min 

και αναµονή για 8 min. Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης είναι 58 min. Εφαρµογή των 

συνθηκών αυτών στη χρωµατογραφική ανάλυση δείγµατος 2 µL από το προαναφερθέν 
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πρότυπο διάλυµα έδωσε τις αναµενόµενες, διακριτές κορυφές µε πρώτη κορυφή στα 27 min 

περίπου (Σχήµα ΙΙ-3). 

 

Σχήµα II.3 Χρωµατογράφηµα πρότυπου διαλύµατος 23 PCBs σε GC-ECD. 

Το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που επιλέχθηκε καθώς και οι θερµοκρασίες στην 

εισαγωγή του δείγµατος (injector) και στον ανιχνευτή αποτελούν τις συνθήκες µιας µεθόδου 

που αρχειοθετήθηκε στον υπολογιστή του συστήµατος και εφαρµοζόταν σε κάθε ανάλυση. 

2.1.2. Προσδιορισµός του ορίου ανίχνευσης στον ανιχνευτή συλλήψεως 

ηλεκτρονίων (ECD) 

Το όριο ανίχνευσης αντιπροσωπεύει την ελάχιστη δυνατή συγκέντρωση ή ποσότητα 

µετρούµενου συστατικού που δύναται να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία. Για τις απαιτήσεις 

της συγκεκριµένης διαδικασίας, παρασκευάστηκαν επτά πρότυπα διαλύµατα µε 22 PCBs 

(IUPAC No. 18, 28, 54, 52, 70, 155, 90, 101, 110, 123, 118, 149, 153, 132, 105, 138, 158, 

160, 180, 185, 199, 194 της Ehrenstorfer) µε συγκεντρώσεις 300 pg/µL, 80 pg/µL, 10 pg/µL, 
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2 pg/µL, 0.75 pg/µL, 0.1 pg/µL, 0.04 pg/µL. Το PCB #116 χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικό 

πρότυπο και σε όλα τα διαλύµατα η συγκέντρωση του ήταν 200 pg/µL. Για τον 

προσδιορισµό του ορίου ανίχνευσης πραγµατοποιήθηκαν επτά ενέσεις των 2 µL σε 

αντιστοιχία µε τα παραπάνω επτά πρότυπα διαλύµατα. 

Το όριο ανίχνευσης προσδιορίστηκε µε κριτήρια την τιµή του λόγου σήµα προς 

θόρυβος (S/N), η οποία δεν έπρεπε να ήταν µικρότερη του 6 και την ευκρίνεια των κορυφών 

στα χρωµατογραφήµατα. Τα επτά χρωµατογραφήµατα που προέκυψαν για κάθε πρότυπο 

διάλυµα µελετήθηκαν µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Ο λόγος S/N για κάθε µέλος των 22 

PCBs, στο χρωµατογράφηµα του διαλύµατος µε συγκέντρωση 0.1 pg/µL, προσδιορίστηκε 

να κυµαίνεται στα 6-25 (Πίνακας ΙΙ-1). 'Έτσι το όριο ανίχνευσης και για τα 22 PCBs ήταν 

0.1pg/µL. 

 

PCBs S/N 
(0,1pg/µL) PCBs S/N 

(0,1pg/µL) 

#18 8 #118 10 
#54 6 #153 10 
#28 8 #132 20 
#52 6.5 #105 20 
#70 6 #160 12 
#155 6 #158 25 
#90 8 #138 25 
#101 8 #185 15 
#110 17 #180 26 
#123 17 #199 15 
#149 17 #194 24 

Πίνακας II-1 Οι τιµές S/N για κάθε µέλος των PCBs όπως προσδιορίστηκαν για το πρότυπο 
διάλυµα µε συγκέντρωση 0,1 pg/µL. 

Οι σχετικοί συντελεστές απόκρισης (Relative Response Factors ή RRFs) 

υπολογίζονται για κάθε µέλος από τη σχέση 

RRF =
)Ποσότητα(x*I)Επιφάνεια(

x)Επιφάνεια(*)Ποσότητα(I  Εξ. 1

όπου (Ι) το εσωτερικό πρότυπο δηλ. το #116 και (x) ένα από τα παραπάνω µέλη των PCBs.  
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Μετασχηµατίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι: 

I)Επιφάνεια(
x)Επιφάνεια(  = RRF 

)Ποσότητα(I
)Ποσότητα(x  Εξ. 2

Οι συντελεστές σχετικής απόκρισης όταν είναι γνωστοί χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της ποσότητας κάθε µέλους σε ένα δείγµα µε τη βοήθεια του εσωτερικού 

προτύπου. Στην προκειµένη περίπτωση όπου η ποσότητα κάθε µέλους ήταν γνωστή σε κάθε 

διάλυµα, ο RRF κάθε µέλους προσδιορίστηκε από τη γραφική παράσταση της σχετικής 

συγκέντρωσης (ποσότητα(x)/ποσότητα(I)) και της σχετικής επιφάνειας (επιφάνεια(x)/ 

επιφάνεια(I)). Επίσης η γραµµικότητα που παρουσίαζαν τα RRFs σε σχέση µε τη 

συγκέντρωση ήταν ικανοποιητική για όλα τα µέλη των PCBs ( µέσος όρος R2=0.992) και 

για συγκεντρώσεις από 0.1 έως 300 pg/µL. Παρακάτω παρατίθενται µερικά διαγράµµατα 

της συσχέτισης της επιφάνειας κορυφής και της συγκέντρωσης για ορισµένα µέλη που 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες ανά βαθµό χλωρίωσης (Σχήµα ΙΙ-4). 

 

PCB #18  (stds) y = 0,2024x + 0,001
R2 = 0,9999
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Σχήµα II.4 ∆ιαγράµµατα συσχέτισης της επιφάνειας κορυφής και της συγκέντρωσης για τα PCBs 

#18 και #90. 

2.2. ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ∆Ι∆ΥΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (GC-

MS/MS) 

Μία επιπλέον αναλυτική τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των PCBs 

ήταν ένας αέριος χρωµατογράφος µε δίδυµη φασµατοµετρία µαζών. Πρόκειται για ένα 

πλήρες αναλυτικό όργανο (GCQ) της εταιρείας Finigan, το οποίο απαρτίζεται από έναν 

αέριο χρωµατογράφο, µία γραµµή µεταβίβασης (transfer line), ένα φασµατόµετρο µαζών 

και ένα σύστηµα λήψης και ανάλυσης δεδοµένων (data system). Ο ανιχνευτής GCQ MS 

συνίσταται από το θάλαµο ιονισµού, τον αναλυτή µαζών που είναι µια τετραπολική παγίδα 
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και το σύστηµα ανίχνευσης ιόντων. Τα τρία αυτά τµήµατα βρίσκονται υπό συνθήκες 

υψηλού κενού. 

Ο αέριος χρωµατογράφος είναι εξοπλισµένος µε τριχοειδή στήλη HP®�5MS (5% 

diphenyl � 95% dimethyl polysiloxane) µήκους 30 m, διαµέτρου 0.25 mm και πυκνότητας 

φάσης 0.25 µm, η οποία στη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας αντικαταστάθηκε από 

µία τριχοειδή στήλη RTX®�5MS (cross bond 5% diphenyl � 95% dimethyl polysiloxane) 

ίδιων διαστάσεων. Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε Ήλιο (He) µε σταθερή ταχύτητα 35 

cm/s. Το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε για την ανάλυση των PCBs ήταν: 

από τους 95οοC η θερµοκρασία αυξάνονταν στους 290 οC µε ρυθµό 3.5 οC/min και αναµονή 

ενός λεπτού. Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης κάθε ένεσης είναι 57.5 min ενώ οι 

θερµοκρασίες που επικρατούν στον υποδοχέα εισαγωγής δείγµατος, στο θαλάµου ιονισµού 

και στη γραµµής σύνδεσης GC�ITMS είναι 280οοC, 200οοC και 280οοC, αντίστοιχα. Οι 

ενέσεις πραγµατοποιήθηκαν µε την τεχνική θερµής βελόνας και σε κατάσταση splitless.  

Για την εξασφάλιση των συγκεκριµένων συνθηκών, χρησιµοποιείται ένα 

πρόγραµµα (start program), στη διάρκεια του οποίου αποµακρύνονται επίσης οι ακαθαρσίες 

από τη στήλη του αέριου χρωµατογράφου. 

Όπως αναφέρθηκε, ο φασµατογράφος µάζας αποτελεί τον ανιχνευτή της GCQ 

διάταξης. Για την ανάλυση του δείγµατος, αφού δηµιουργηθούν ιόντα στο θάλαµο ιονισµού, 

ακολούθως διαχωρίζονται µε τη χρήση µίας τετραπολικής παγίδας ιόντων βάσει του λόγου 

τους m/z. Το GCQ MS διαθέτει δύο τρόπους ιονισµού (χηµικός ιονισµός και πρόσκρουση 

ηλεκτρονίων), παρέχει τη δυνατότητα σχηµατισµού θετικών ή αρνητικών ιόντων ανάλογα 

µε την πολικότητα των εφαρµοζόµενων δυναµικών και η κλίµακα µαζών που δύναται να 

σαρώσει είναι 10-1000 a.m.u. µε ρυθµό 10000 a.m.u. s-1. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα 

λήψης πλήρους φάσµατος (Full scan MS) παρακολούθησης ενός προεπιλεγµένου ιόντος 

(Selected Ion Monitoring, SIM), λήψης πλήρους φάσµατος δίδυµης φασµατογραφίας (Full 

Scan MS/MS) και παρακολούθησης επιλεγµένου ζεύγους ιόντων (Selected Reaction 

Monitoring, SRM). 

 Η ανάλυση που εφαρµόζεται στην παρούσα εργασία είναι η SRM κατά την οποία 

παρακολουθείται το ζευγάρι ενός πρόδροµου και ενός επιλεγµένου θυγατρικού ιόντος. 

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση της τεχνικής είναι η γνώση του ζευγαριού ιόντων που 

πρόκειται να παρακολουθηθούν και συνεπώς προϋποτίθεται η εφαρµογή της Full Scan 

MS/MS τεχνικής, προκειµένου να καθοριστεί το φάσµα µάζας του προδρόµου ιόντος και 

των θυγατρικών. Τα πρόδροµα και θυγατρικά ιόντα που χρησιµοποιούνται για τον ποιοτικό 
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και ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ-2 (Mandalakis et al., 

2001). 

Τα ισοµερή µε τον ίδιο αριθµό χλωρίωσης (οµόλογα) δίνουν το ίδιο φάσµα σε Full 

Scan και σε MS/MS, µε αποτέλεσµα, τα πρόδροµα και θυγατρικά ιόντα να επιλεγούν για 

όλα τα PCBs που ανήκουν στην ίδια οµάδα οµολόγων. Τα πρόδροµα ιόντα παράγονται σε 

ένα πρώτο στάδιο µε πρόσκρουση ηλεκτρονίων (ΕΙ) και αντιστοιχούν στο µοριακό ιόν κάθε 

οµάδας οµολόγων. Τα θυγατρικά ιόντα παράγονται µέσω συγκρούσεων µε αέριο He 

(Collision Induced Dissociation). 

 

Κατηγορία PCBs Πρόδοµο Ιόν (m/z) Θυγατρικά ιόντα (m/z) 

3CBs 256 186 + 188 
4CBs 292 220 + 222 
5CBs 326 254 + 256 
6CBs 360 288 + 290 
7CBs 394 324 + 326 
8CBs 430 358 + 360 

 

Πίνακας II-2 Πρόδροµα και Θυγατρικά ιόντα για κάθε κατηγορία PCBs µε 3 έως 8 χλώρια 
(Mandalakis et al., 2001). 

Στις ρυθµίσεις του οργάνου επιλέγεται τα ιόντα που φτάνουν στον ανιχνευτή να 

είναι θετικά. Το εύρος των µαζών που αναλύονται είναι 50�600 amu και ο ρυθµός σάρωσης 

0.6 δευτερόλεπτα ανά σάρωση. Η αυξηµένη ευαισθησία στην κλίµακα µαζών επιτυγχάνεται 

µε την αυτόµατη βαθµονόµηση του φασµατόµετρου χρησιµοποιώντας τη περφλούρο�

τριβούτυλο�αµίνη ως πρότυπο αέριο βαθµονόµησης (PFTBA m/z 69, 131, 264, 414, 502, 

614).  

Οι βέλτιστες συνθήκες για τον προσδιορισµό των PCBs από την παγίδα ιόντων 

MS/MS προσδιορίστηκαν από το εργαστήριο (Πίνακας.ΙΙ-3) και εφαρµόσθηκαν σε όλες τις 

αναλύσεις αυτόµατα, µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένης µεθόδου από το ηλεκτρονικό 

σύστηµα. 
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Τιµή "q" 0.45 

Χρόνος ∆ιέγερσης (ms) 5ή10 

∆υναµικό ∆ιέγερσης (Volt) 2 

Χρόνος Αποµόνωσης (ms) 2 

Ενέργεια Ηλεκτρονίων (eV) 70 

Θερµοκρασία Πηγής Ιόντων (oC) 210 

Πίνακας II-3 Οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του φασµατογράφου µάζας για τον προσδιορισµό 
των PCBs µε την τεχνική MS/MS (Mandalakis et al., 2001). 

Το όριο ανίχνευσης της µεθόδου έχει προσδιοριστεί για όλα τα µέλη στα 0.6 pg/µL 

µε λόγο S/N που κυµαίνεται από 10 έως 90 αυξανόµενο µε την αύξηση του αριθµού 

χλωρίωσης. Επίσης η γραµµικότητα του ITMS βρέθηκε πολύ καλή για όλα τα ισοµερή των 

PCBs και για συγκεντρώσεις που κυµαίνονταν ανάµεσα στα 0.6 και τα 300 pg/µL, µε το 

µέσο συντελεστή γραµµικότητας R2 να έχει την τιµή 0.990.  

Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος GCQ MS είναι απαραίτητος ο έλεγχος 

της πίεσης στη γραµµή σύνδεσης της αντλίας διάχυσης µε την περιστροφική αντλία 

(foreline pressure), η οποία βάσει των προδιαγραφών κυµαίνεται µεταξύ 30 � 40 mTorr. Στη 

συνέχεια ελέγχεται το κενό στο θάλαµο εκκένωσης, η τιµή του οποίου δεν πρέπει να είναι 

υψηλότερη από 7×10-5 Torr. Οι συγκεκριµένες συνθήκες είναι απαραίτητες για την ασφαλή 

λειτουργία του οργάνου και η εξασφάλιση τους επιτρέπει την έναρξη των αναλύσεων.  

Οι συνθήκες που επιλέχθηκαν για την ανάλυση των δειγµάτων τόσο στον αέριο 

χρωµατογράφο όσο στο φασµατόµετρο µαζών αποτελούν µία µέθοδο που αρχειοθετήθηκε 

στον υπολογιστή του συστήµατος και εφαρµοζόταν σε κάθε ανάλυση. 

2.2.1. Βαθµονόµηση Φασµατογράφου Μάζας 

Η βαθµονόµηση του συστήµατος GCQ MS λαµβάνει χώρα σε καθηµερινή βάση 

πριν τη χρήση του, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του. Πρόκειται για µία 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία (autotune), κατά την οποία η πέρφλουρο�τριβούτυλο�αµίνη 

(C12F27N, PFTBA) χρησιµοποιείται ως αέριο βαθµονόµησης. Το αέριο αυτό βρίσκεται σε 

έναν µικρό θάλαµο κατασκευασµένο από γυαλί, ο οποίος είναι τοποθετηµένος στην κορυφή 

του χώρου εκκένωσης. Με τη βαθµονόµηση επιτυγχάνεται η αυτόµατη ρύθµιση των 

παραµέτρων του φασµατόµετρου µαζών ώστε να ανταποκρίνονται στα προκαθορισµένα 

κριτήρια που υπαγορεύονται κατά τη λειτουργία του οργάνου, χρησιµοποιώντας ως µέθοδο 
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ιονισµού την ηλεκτρονική πρόσκρουση. Κατόπιν υπολογίζονται µε ακρίβεια οι µάζες όλων 

των κορυφών, µέσω συσχέτισης του χρόνου σάρωσης των κορυφών των άγνωστων 

ενώσεων µε τον αντίστοιχο των κορυφών του αερίου βαθµονόµησης, του οποίου το φάσµα 

και οι ακριβείς µάζες των κορυφών είναι γνωστές εκ των προτέρων. 

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Η µέθοδος που πρόκειται να παρουσιαστεί παρακάτω, προέκυψε µετά από µελέτη 

βιβλιογραφικών δεδοµένων και µε βάση ανάλογες πειραµατικές διαδικασίες που έχουν γίνει 

στο εργαστήριο για την ανίχνευση PCBs σε δείγµατα αέριας και σωµατιδιακής φάσης της 

ατµόσφαιρας και σε δείγµατα υγρής και ξηρής εναπόθεσης (Μανδαλάκης, 2002). Πολύ 

σηµαντικό ρόλο για την επιλογή της µεθόδου έπαιξαν η πειραµατική εµπειρία του 

εργαστηρίου στις διάφορες αναλυτικές τεχνικές και ο διαθέσιµος εξοπλισµός. 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και να υπάρξει 

µια πρώτη εικόνα της παρουσίας των PCBs στα λύµατα, έγινε µία δειγµατοληψία στο 

Βιολογικό Καθαρισµό Ηρακλείου. Τα δείγµατα που συλλέχθηκαν ήταν τρία:  

1) Υγρό λύµα από την είσοδο, στο σηµείο που φτάνουν τα απόβλητα στην εγκατάσταση.  

2) Υγρό λύµα από την δεξαµενή της τελικής καθίζησης όπου τα λύµατα είναι πλέον πλήρως 

επεξεργασµένα. Τα λύµατα αυτά είναι έτοιµα µετά από χλωρίωση να διατεθούν στη 

θάλασσα. 

3) Λάσπη, µετά από την πλήρη επεξεργασία και αφυδάτωση της, έτοιµη πλέον και 

τοποθετηµένη σε container για την αποµάκρυνση και διάθεση της στη χωµατερή 

Ηρακλείου. 

Η λήψη των υγρών έγινε µε τη βοήθεια µακριάς λαβίδας στην άκρη της οποίας ήταν 

προσαρµοσµένο ένα κοινό πλαστικό µπουκάλι και τα δείγµατα φυλάσσονταν σε γυάλινα 

σκουρόχρωµα µπουκάλια του 1 L. Το δείγµα της λάσπης συλλέχθηκε µε σπάτουλα και 

φυλάχτηκε σε µικρό γυάλινο δοχείο. Όλα τα δείγµατα τοποθετήθηκαν στο ψυγείο στους 4 
οC µέχρι να αναλυθούν. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέρα και η ώρα της 

δειγµατοληψίας ήταν τυχαία. 

2.3.1. Υλικά  

Τα πρότυπα διαλύµατα των 23 PCBs (Νο 18, 28, 52, 54, 70, 90, 101, 110, 123, 118, 

149, 153, 132, 105, 138, 158, 160, 180, 185, 199, 194 και 116) είναι της εταιρείας 

Εhrenstorfer. Όλοι οι διαλύτες, δηλαδή, το κ-εξάνιο, το τολουόλιο και η µεθανόλη είναι 
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υψηλής καθαρότητας (suprasolve) της Merck. Τα φίλτρα του 1 µm και των 3 µm είναι της 

Whatman και τα µικροφυσίγγια RP-18 της Merck.  

Το SiO2 (100-200 mesh) καθαρίστηκε πριν τη χρήση του, µε Soxhlet εκχύλιση για 

12 ώρες, µε µείγµα ακετόνης / µεθανόλης (Merck, Lichrosolve) 1:1, στη συνέχεια για 24 

ώρες µε διχλωροµεθάνιο (Merck, Suprasolve) και τελικά τοποθετήθηκε σε ξηραντήρα κενού 

για µία µέρα. Επίσης εκχυλισµένο SiO2 χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή όξινου, 

βασικού και απενεργοποιηµένου SiO2. Ακόµα το βαµβάκι που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

εκχυλισµένο µε τον ίδιο τρόπο. 

2.3.2. Εκχύλιση  

Αρχικά µετρήθηκε ο όγκος των υγρών δειγµάτων, περίπου 1 L. Τα υγρά δείγµατα 

διηθήθηκαν µε φίλτρα 3 µm και ακολούθησε επανάληψη µε φίλτρα 1 µm. Η χρήση µιας 

πρώτης διήθησης µε φίλτρο 3 µm ήταν απαραίτητη εξαιτίας των µεγάλων σωµατιδίων 

κυρίως του δείγµατος της εισόδου, που έκαναν ιδιαίτερα δύσκολη τη χρήση µίας µόνο 

διήθησης µε φίλτρο 1 µm. Έτσι προέκυψαν δύο διηθήµατα, αυτά της εισόδου και της 

εξόδου, που αποτέλεσαν τη διαλυτή φάση. Η σωµατιδιακή φάση της εισόδου και της 

εξόδου, δηλαδή, τα φίλτρα από τη διήθηση των δειγµάτων της εισόδου και της εξόδου 

τοποθετήθηκαν σε πλαστικό σακουλάκι και στο ψυγείο στους 4oC µέχρι να αναλυθούν. 

Η εκχύλιση των διηθηµένων δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε σε µικροφυσίγγια RP-

18, µε τη βοήθεια συσκευής παραγωγής κενού και η ροή ρυθµίστηκε στα 3.5 ml/min 

περίπου. Το µικροφυσίγγια επιλέχθηκε ως τεχνική εκχύλισης εξαιτίας της δυνατότητας που 

δίνει στον αναλυτή να έρχεται όσο το δυνατό σε λιγότερη επαφή µε το δείγµα Εξαιτίας του 

µεγάλου όγκου των δειγµάτων, η χρήση παγίδων XAD ή η εκχύλιση µε οργανικό διαλύτη 

αποφεύγονται γιατί µετατρέπονται σε ιδιαίτερα επίπονες και χρονοβόρες τεχνικές. Πριν την 

εκχύλιση των δειγµάτων τα µικροφυσίγγια εκλούσθηκαν µε εξάνιο για να αποµακρυνθούν 

τυχόν ακαθαρσίες και ακολούθησε προετοιµασία τους (conditioning) µε µεθανόλη και νερό 

(nanopure).  

Αφού εκλούσθηκαν τα δείγµατα, τα µικροφυσίγγια αφέθηκαν για λίγο στο κενό 

προκειµένου να αποµακρυνθεί τυχόν περίσσεια υγρασίας. Κατά την προετοιµασία και την 

έκλουση του δείγµατος τα µικροφυσίγγια δεν έπρεπε να ξεραθούν καθόλου, παρά µόνο στο 

τέλος της διαδικασίας. Ακολούθησε έκλουση των οργανικών που συγκρατούνται στο 

µικροφυσίγγια µε 9ιml εξάνιο για το καθένα και µε ροή περίπου 2.5 ml /min. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το δείγµα της εισόδου δεν πέρασε όλο από το µικροφυσίγγιo γιατί η εκχύλιση 
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έγινε ιδιαίτερα αργή, οπότε σταµάτησε η διαδικασία και µετρήθηκε ο όγκος του δείγµατος 

που απέµεινε.  

Τα φίλτρα µε τη σωµατιδιακή φάση της εισόδου και της εξόδου τοποθετήθηκαν σε 

σφαιρικές γυάλινες φιάλες µε 50 mL εξάνιο και σε λουτρό υπερήχων για 10-15 min. Η 

τεχνική προτιµήθηκε λόγω της ευκολίας στη χρήση, του πολύ µικρού χρόνου διεξαγωγής 

αλλά και της πολύ καλής ανάκτησης που παρέχει (Paune et al., 1994). 

Από το δείγµα της λάσπης ζυγίστηκε περίπου 1.5 g το οποίο τοποθετήθηκε σε 

πορσελάνινο γουδί. Ακολούθησε σταδιακή προσθήκη Na2SO4 µέχρι η υγρασία να 

αποµακρυνθεί εντελώς και να αποκτήσει όψη άµµου. Στη συνέχεια το δείγµα τοποθετήθηκε 

σε γυάλινη σφαιρική φιάλη µε 70 mL εξάνιο και σε λουτρό υπερήχων. Μετά από 10 min, το 

εκχυλισµένο δείγµα διηθήθηκε µε τη βοήθεια γυάλινου χωνιού µε λίγο εκχυλισµένο 

βαµβάκι και Na2SO4. 

Πριν την εκχύλιση οποιουδήποτε δείγµατος, προστέθηκε συγκεκριµένη ποσότητα 

από διάλυµα τριών PCBs προτύπων ανάκτησης (Recovery Standards), αποτελούµενο από τα 

µέλη #54, #155 και #185 µε συγκέντρωση 10 pg/µL το καθένα και διαλύτη τολουόλιο. Το 

ποσοστό αυτών των ενώσεων στα εµπορικά µίγµατα Aroclor και Clophen έχει αναφερθεί 

ότι είναι µικρότερο από 0.05% κατά βάρος (Schultz et al., 1989) και γενικά θεωρείται ότι η 

ποσότητα τους σε περιβαλλοντικά δείγµατα είναι µηδαµινή. 

'Έτσι, πριν την έκλουση των δειγµάτων της διαλυτής φάσης από τα µικροφυσίγγια 

RP-18, προστέθηκαν 300 µL διαλύµατος Recovery Standards. Επίσης προστέθηκαν 300 µL 

του ίδιου διαλύµατος στις σφαιρικές φιάλες µε τα φίλτρα της σωµατιδιακής φάσης πριν 

αυτές τοποθετηθούν στους υπερήχους και 1000 µL στη σφαιρική φιάλη που περιείχε το 

δείγµα της λάσπης. 

Μετά την ολοκλήρωση των εκχυλίσεων των υγρών δειγµάτων, ακολούθησε 

συµπύκνωση των εκχυλισµάτων εξανίου µέχρι 1-2 mL περίπου, µε τη χρήση περιστροφικού 

εξατµιστήρα. Η θερµοκρασία του λουτρού του εξατµιστήρα που τοποθετήθηκαν τα 

δείγµατα ρυθµίστηκε στους 30ο-35 οC.  

2.3.3. Αποµάκρυνση του S2 

Μετά τη συµπύκνωση των εκχυλισµάτων της διαλυτής φάσης της εισόδου και της 

εξόδου σκοπός ήταν η αποµάκρυνση του S2. Έτσι προστέθηκαν 1-2 σταγόνες Hg στο 

καθένα και τοποθετήθηκαν στους υπερήχους για 2-3 min. Και τα δύο δείγµατα µαύρισαν 

λόγω της παρουσία S2. Ωστόσο, στο δείγµα της εξόδου παρέµεινε αδιάλυτος Hg, γεγονός 
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που εξασφάλισε την αποµάκρυνση όλου του S2 ενώ το δείγµα της εισόδου χρειάστηκε 

επανάληψη της διαδικασίας.  

Εξαιτίας της µεγαλύτερης ποσότητας S2 στα δείγµατα της σωµατιδιακής φάσης της 

εισόδου και της εξόδου καθώς και στο δείγµα της λάσπης, προτιµήθηκε να αποφευχθεί η 

χρήση του Hg παρά µόνο στο τέλος, ως µέθοδος ελέγχου της πλήρους αποµάκρυνσης του S2 

από τα δείγµατα. Έτσι πραγµατοποιήθηκαν διάφορα πειράµατα /δοκιµές µε χαλκό Cu στο 

δείγµα της λάσπης προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότερη µέθοδος (το δείγµα της 

λάσπης επιλέχθηκε για αυτή τη διαδικασία γιατί υπήρχε αρκετή ποσότητα): 

1ο πείραµα: Αρχικά κατασκευάστηκε διάλυµα HNO3 περιεκτικότητας 30% και 

προστέθηκε Cu σε µορφή σκόνης προκειµένου να ενεργοποιηθεί, αλλά διαλύθηκε. Στη 

συνέχεια παρασκευάστηκε µία στήλη Cu από την οποία θα εκλουόταν το δείγµα. Έτσι, σε 

ποτήρι ζέσεως προστέθηκε Cu σε µορφή σκόνης µαζί µε νερό και τοποθετήθηκαν στους 

υπέρηχους. Ακολούθησε η κατασκευή της στήλης µε προσθήκη εκχυλισµένου βαµβακιού 

και του χαλκού µε το νερό. Το πακετάρισµα έγινε υπό πίεση µε ρεύµα αζώτου N2. Αφού 

εκλούσθηκε όλο το νερό, η στήλη ξεπλύθηκε µε ακετόνη και εξάνιο προκειµένου να 

καθαριστεί ο χαλκός και να αποµακρυνθεί η υγρασία. Το δείγµα αφέθηκε να εκλουσθεί από 

την στήλη χωρίς πίεση. 

Μετά από δύο διαδοχικές εκλούσεις του δείγµατος από τη στήλη, ένα µικρό δείγµα 

τοποθετήθηκε σε δοκιµαστικό σωλήνα και προστέθηκαν 1-2 σταγόνες Hg. Μετά από έντονη 

ανακίνηση του δείγµατος στους υπερήχους, η παρουσία του S2 αποδείχθηκε έντονη.  

2ο πείραµα: Στο ίδιο δείγµα προστέθηκε µια µικρή ποσότητα Cu σε µορφή σκόνης 

και τοποθετήθηκε στους υπέρηχους για 1-2 min και για 2-3 φορές. Ένα µικρό δείγµα του 

διαλύµατος µεταφέρθηκε σε δοκιµαστικό σωλήνα και προστέθηκαν 1-2 σταγόνες Hg. Αφού 

το διάλυµα ανακινήθηκε έντονα σε υπερήχους για 1-2 min, παρατηρήθηκε ότι το S2 δεν είχε 

αποµακρυνθεί. 

3ο πείραµα: Μετά την αποτυχία των παραπάνω µεθόδων αποφασίστηκε να 

χρησιµοποιηθούν ενεργοποιηµένες ράβδοι Cu. Οπότε σύρµα Cu κόπηκε σε αρκετά 

κοµµάτια των 0.5 cm περίπου, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ποτήρι ζέσεως. Στη συνέχεια 

προστέθηκαν 30 mL H2O (nanopure) και σταγόνες πυκνού HNO3. Οι ράβδοι αφέθηκαν λίγο 

να ενεργοποιηθούν και το διάλυµα HNO3 αποµακρύνθηκε. Ακολούθησε ξέπλυµα µε 

nanopure H2O, ακετόνη και εξάνιο και τοποθετήθηκαν στο δείγµα του προηγούµενου 

πειράµατος που περιείχε σκόνη Cu. Το διάλυµα αφέθηκε στον απαγωγό για τουλάχιστον 

12h. 
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Την επόµενη µέρα στο δείγµα της λάσπης ο Cu, τόσο εκείνος µε την µορφή σκόνης 

όσο και οι ράβδοι είχαν µαυρίσει, οπότε το S2 είχε πιθανόν αποµακρυνθεί. Έτσι το δείγµα 

διηθήθηκε και στο διήθηµα προστέθηκαν 1-2 σταγόνες Hg και τοποθετήθηκε στους 

υπέρηχους. Το διήθηµα µαύρισε λόγω της παρουσίας S2, αλλά µε την επανάληψη της 

διαδικασίας το S2 αποµακρύνθηκε. Τέλος, το δείγµα συµπυκνώθηκε στο 1 mL περίπου σε 

περιστροφικό εξατµιστήρα µε τη θερµοκρασία του λουτρού ρυθµισµένη στους 30-35 οC.  

Από το πείραµα αυτό προέκυψε ότι η µέθοδος των ενεργοποιηµένων ράβδων Cu 

είναι αποτελεσµατική για την περίπτωση της σωµατιδιακής φάσης και της λάσπης. Επίσης 

έγινε φανερό ότι ο Cu απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να δράσει σε σύγκριση µε τον 

Hg και πιθανόν να µην είναι απαραίτητες οι ράβδοι Cu, δηλαδή, ο Cu σε µορφή σκόνης θα 

µπορούσε να είχε δώσει ανάλογα αποτελέσµατα εάν είχε αφεθεί να δράσει για περισσότερο 

χρόνο. 

Έτσι µετά την εκχύλιση των φίλτρων της σωµατιδιακής φάσης της εισόδου και της 

εξόδου προστέθηκε Cu σε µορφή σκόνης ενώ τα φίλτρα παρέµειναν και τα δείγµατα 

αφέθηκαν για τουλάχιστον 12 h. 

Την επόµενη µέρα τα δείγµατα διηθήθηκαν µε τη βοήθεια γυάλινων χωνιών στα 

οποία τοποθετήθηκε εκχυλισµένο βαµβάκι. Μετά τη διήθηση στις γυάλινες φιάλες µε τα 

φίλτρα, προστέθηκαν 30 mL εξάνιο στη καθεµία και τοποθετήθηκαν στους υπέρηχους για 

1min. Αφού από το χωνί προστέθηκαν τα υπόλοιπα 30 mL στα δείγµατα, 

πραγµατοποιήθηκε συµπύκνωση στις γνωστές συνθήκες για να µειωθεί ο όγκος των 

δειγµάτων στα 2 mL περίπου. Ακολούθησε έλεγχος της παρουσίας S2 µε τη χρήση Hg και 

υπερήχων. Αυτή τη φορά η ποσότητα του Hg που απαιτήθηκε για να αποµακρυνθεί το S2 

ήταν µεγαλύτερη από εκείνη της λάσπης, πιθανόν επειδή δε χρησιµοποιήθηκαν ράβδοι. 

Τέλος, τα δείγµατα συµπυκνώθηκαν µε τις προαναφερθέντες συνθήκες στα 1-2 mL. 

Οι διαδικασίες που θα περιγραφούν παρακάτω ισχύουν για όλα τα δείγµατα και 

πραγµατοποιήθηκαν για το καθένα ξεχωριστά. 

2.3.4. Καθαρισµός οξέος  

Το συµπυκνωµένο εκχύλισµα κάθε δείγµατος αφού απαλλάχθηκε από το S2, 

επεξεργάστηκε µε πυκνό διάλυµα H2SO4 για την µείωση των λιπιδίων. Τα 2 mL περίπου 

δείγµατος µεταφέρθηκαν σε δοκιµαστικό σωλήνα και προστέθηκαν άλλα τόσα περίπου mL 

πυκνού διαλύµατος H2SO4 (97%), ώστε η αναλογία οργανικής/υδατικής φάσης να είναι 1:1. 

Μετά από ισχυρή ανακίνηση για ένα λεπτό οι φάσεις αφέθηκαν να διαχωριστούν.  
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Σε κάθε περίπτωση που η υδατική φάση κιτρίνισε πολύ η εκχύλιση επαναλήφθηκε. 

Συγκεκριµένα, η οργανική φάση µεταφέρθηκε σε νέο δοκιµαστικό σωλήνα ενώ η φάση του 

θειικού εκχυλίστηκε εκ νέου µε λίγο εξάνιο και η νέα οργανική φάση µεταφέρθηκε στο νέο 

σωλήνα. Ακολούθησε εκχύλιση µε προσθήκη πυκνού διαλύµατος H2SO4 (97%) έτσι ώστε η 

αναλογία να είναι πάλι 1:1.  

Τα δείγµατα στα οποία ήταν απαραίτητη η επανάληψη της εκχύλισης ήταν το δείγµα 

της σωµατιδιακής φάσης της εισόδου και της λάσπης. περαιτέρω 

2.3.5. Προετοιµασία και καθαρισµός µε διάφορους τύπους SiO2 (silica) 

Μετά την επεξεργασία µε το H2SO4, η φάση του εξανίου µεταφέρθηκε σε 

χρωµατογραφική στήλη από πιππέτα pasteur (Σχήµα ΙΙ-5) που περιείχε σε σειρά, από πάνω 

προς τα κάτω: α) 1 cm άνυδρο Na2SO4 για την αποµάκρυνση του ύδατος β) 1 cm όξινο SiO2 

(acidic silica-SiO2/ H2SO4) για την αποµάκρυνση υπολειµµάτων από την επεξεργασία µε το 

H2SO4 γ) 1 cm βασικό SiO2 SiO2 (basic silica-SiO2/KOH) για την αποµάκρυνση οξέος που 

τυχόν  

 
Σχήµα II.5 Χρωµατογραφική στήλη µε  

πιππέτα pasteur 

υπάρχει στο δείγµα ε) 1 cm απενεργοποιηµένο 

SiO2 (deactivated silica -SiO2/H2O) για να µην 

περάσει βάση και στ) εκχυλισµένο βαµβάκι. Η 

στήλη πριν χρησιµοποιηθεί ξεπλύθηκε µε 

εξάνιο για να αποµακρυνθούν τυχόν 

ακαθαρσίες και να πακεταριστεί καλύτερα. 

Επίσης µετά τη διέλευση του δείγµατος, η 

στήλη εκλούσθηκε µε περίπου 6εmL εξάνιο  

Το έκλουσµα συµπυκνώθηκε σε 

περιστροφικό εξατµιστήρα στο περίπου 1 mL 

και µεταφέρθηκε σε φιαλίδιο (vial). 

Ακολούθησε εκ νέου συµπύκνωση µέχρι 

περίπου τα 60 µL µε τη βοήθεια ρεύµατος 

αζώτου. 
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2.3.6. Υπολογισµός της υγρασίας της λάσπης 

Από το δείγµα της λάσπης πάρθηκαν δύο ποσότητες περίπου 1.5-2 g. Αφού 

ζυγίστηκαν σε ζυγαριά ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, τοποθετήθηκαν σε φούρνο 

στους 110 οC για την αποµάκρυνση της υγρασίας. Μετά την αποµάκρυνση τα δείγµατα 

ζυγίστηκαν ξανά και υπολογίστηκε το ποσοστό της υγρασίας της λάσπης και εποµένως το 

ποσοστό ξηρής λάσπης στο δείγµα. 

2.3.7. Ανάλυση των δειγµάτων της πρώτης επεξεργασίας 

Από όλες τις παραπάνω διαδικασίες εκχύλισης και καθαρισµού προέκυψαν πέντε 

δείγµατα προς ανάλυση: 1) της διαλυτής φάσης της εισόδου, 2) της σωµατιδιακής φάσης 

της εισόδου, 3) της διαλυτής φάσης της εξόδου, 4) της σωµατιδιακής φάσης της εξόδου και 

5) της λάσπης  

Πριν από την εισαγωγή των δειγµάτων στο χρωµατογράφο, σε κάθε δείγµα 

προστέθηκαν 20 µL από το διάλυµα εσωτερικού προτύπου (PCB#116) 200 pg/µL και 

αναδεύτηκαν ελαφρά µε τη βελόνα της σύριγγας προκειµένου να οµογενοποιηθεί το δείγµα.  

Για την ανάλυση των PCBs κάθε δείγµατος, πραγµατοποιήθηκαν πέντε ενέσεις των 

2µµL σε αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή συλλήψεως ηλεκτρονίων (ECD).  

2.3.8. Προσθήκη νέου σταδίου καθαρισµού.  

Ακολούθησε η µελέτη µιας νέας µεθόδου επεξεργασίας η οποία περιείχε µία 

επιπλέον διαδικασία καθαρισµού. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα από τη λάσπη της 

προαναφερθείσας δειγµατοληψίας προκειµένου να αποφευχθεί νέα δειγµατοληψία. Επίσης 

η µέθοδος που εφαρµόζεται για το δείγµα της λάσπης εφαρµόζεται και για τα δείγµατα της 

σωµατιδιακής φάσης. Έτσι ζυγίστηκε µια νέα ποσότητα λάσπης και εφαρµόσθηκε η ίδια 

διαδικασία εκχύλισης και καθαρισµού που περιγράφηκε στις παραγράφους (§2.3.2-2.3.5). 

Ωστόσο, µετά την αποµάκρυνση του S2 και πριν από την επεξεργασία µε το πυκνό H2SO4 

προστέθηκε µια επιπλέον µέθοδος καθαρισµού, µία χρωµατογραφική στήλη µε SiO2. Η 

στήλη µε SiO2 χρησιµοποιήθηκε για το διαχωρισµό των PCBs από τα PAHs. 

Για την προετοιµασία της στήλης, 1.5 g εκχυλισµένου SiO2 ενεργοποιήθηκε στο 

φούρνο στους 150 οC για 3 h. Η παρασκευή της στήλης έγινε µε διαλύτη εξάνιο και ρεύµα 

αζώτου. Το δείγµα τοποθετήθηκε στην κορυφή της στήλης µετά την αποµάκρυνση του S2 

και αφού συµπυκνώθηκε στο 1 mL περίπου µε τη βοήθεια περιστροφικού εξατµιστήρα. Τα 

PCBs εκλούονται από την στήλη µε 11 mL κ-εξανίου και µε ροή 3.5 mL/min. Ο όγκος του 
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νέου εκχυλίσµατος µειώθηκε πάλι στο 1 mL µε περιστροφικό εξατµιστήρα και ακολούθησε 

η επεξεργασία του δείγµατος µε το πυκνό H2SO4 και την πιππέτα pasteur µε τους διάφορους 

τύπους SiO2 (§2.3.4, §2.3.5). Επίσης µετρήθηκε η υγρασία του δείγµατος (§2.3.6).  

Η ανάλυση του νέου δείγµατος λάσπης, µε την επιπλέον διαδικασία καθαρισµού, 

έγινε µε δύο αναλυτικές τεχνικές. Συγκεκριµένα στο φιαλίδιο προστέθηκαν 20 µL 

διαλύµατος εσωτερικoύ προτύπου (Internal Standard, #116) 200 pg/µL και αναδεύτηκαν 

ελαφρά µε τη βελόνα της σύριγγας προκειµένου να οµογενοποιηθεί το δείγµα. 

Ακολούθησαν η εισαγωγή δείγµατος 2µµL στον αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή 

συλλήψεως ηλεκτρονίων (GC-ECD) και η εισαγωγή δείγµατος 2 µL στον αέριο 

χρωµατογράφο µε δίδυµο φασµατόµετρο µάζας (GC/MS-MS). 

O τύπος του χρωµατογράφου του GC-ECD, της στήλης και των συνθηκών 

ανάλυσης που εφαρµόσθηκαν για την ανίχνευση των PCBs, αναφέρθηκαν στις 

παραγράφους (§ 2.1) και (§2.1.1.). 

O τύπος του χρωµατογράφου της στήλης, του φασµατόµετρου µαζών και της 

τεχνικής της δίδυµης φασµατοµετρίας µαζών καθώς και των συνθηκών ανάλυσης που 

εφαρµόσθηκαν για την ανίχνευση των PCBs, αναφέρθηκαν στις παραγράφους (§2.2) και 

(§2.2.1.). 

 

2.3.9. Σύγκριση των µεθόδων 

Στο Σχήµα ΙΙ-9 παρουσιάζονται µε διαγράµµατα οι τρεις µέθοδοι επεξεργασίας των 

δειγµάτων που µελετήθηκαν. Η Μ1 αποτελεί την µέθοδο επεξεργασίας των δειγµάτων της 

διαλυτής φάσης των οποίων η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε στο GC-ECD. Όπως φαίνεται 

στο χρωµατογράφηµα της διαλυτής φάσης της εισόδου που δίνει το GC-ECD (Σχήµα II-6) 

και παρουσιάζεται ενδεικτικά, οι κορυφές των PCBs είναι διακριτές, µε αποτέλεσµα, ο 

ποιοτικός προσδιορισµός τους να είναι εφικτός. 
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Σχήµα II.6 Χρωµατογράφηµα στο GC-ECD της διαλυτής φάσης της εισόδου, επεξεργασµένης µε την 

µέθοδο Μ1. 

Η Μ2 αποτελεί την πρώτη µέθοδο επεξεργασίας των φίλτρων της σωµατιδιακής 

φάσης και της λάσπης. Η ανάλυση των δειγµάτων αυτών πραγµατοποιήθηκε στο GC-ECD. 

Στο Σχήµα ΙΙ-7 δίνεται το χρωµατογράφηµα της σωµατιδιακής φάσης της εισόδου και της 

αφυδατωµένης λάσπης. Γίνεται φανερή η ύπαρξη πολλών κορυφών λόγω της παρουσίας 

ενώσεων που ανιχνεύονται από το GC-ECD και δυσχεραίνουν τον ποιοτικό και 

κατ'επέκταση τον ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs. Επίσης και στα τρία 

χρωµατογραφήµατα, στο χρόνο που αντιστοιχεί στο #180, εµφανίστηκε µια πολύ µεγάλη 

κορυφή που έκανε αδύνατο τον προσδιορισµό αυτού του µέλους.  

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα II.7 Χρωµατογραφήµατα στο GC-ECD των δειγµάτων α) της σωµατιδιακής φάσης της 
εισόδου και β) της λάσπης, επεξεργασµένα µε την µέθοδο Μ2. 

Η Μ3 αποτελεί τη δεύτερη µέθοδο επεξεργασίας των φίλτρων της σωµατιδιακής 

φάσης και της λάσπης. Η µέθοδος αυτή εφαρµόσθηκε σε δείγµα λάσπης και η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε σε GC-ECD και σε GC-MS/MS. Στο Σχήµα ΙΙ-8 δίνονται τα χρωµατο-
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γραφήµατα της λάσπης στο GC-ECD και στο GC-MS/MS. Όπως φαίνεται, το χρωµατο-

γράφηµα του δεύτερου δείγµατος στο GC-ECD είναι καλύτερο µε πιο λίγες και διακριτές 

κορυφές, έτσι ώστε η ανίχνευση των PCBs να είναι πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη. Ωστόσο, 

το πρόβληµα µε το #180 παραµένει. Επίσης η µέθοδος αυτή έδωσε ένα καλό 

χρωµατογράφηµα στο GC-MS/MS. 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα II.8 Χρωµατογραφήµατα της λάσπης, επεξεργασµένης µε την µέθοδο Μ3,α) στο GC-ECD 
και β) στο GC-MS/MS. 

 

Έτσι, για την επεξεργασία των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης και της λάσπης 

επιλέχθηκε η τρίτη µέθοδος εξαιτίας των καλύτερων χρωµατογραφηµάτων που δίνει, τα 

οποία ευνοούν την ποιοτική ανίχνευση των PCBs και κατά συνέπεια τον ποσοτικό 

προσδιορισµό τους.  
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Σχήµα II.9 ∆ιάγραµµα των τριών µεθόδων επεξεργασίας των δειγµάτων. 

2.3.10. Ανάκτηση των µεθόδων επεξεργασίας 

Ο ποιοτικός προσδιορισµός των PCBs στα χρωµατογραφήµατα του GC-ECD, έγινε 

µε βάση τους χρόνους κατακράτησης κάθε µέλους έτσι όπως αυτοί προέκυψαν από µία έκτη 

εισαγωγή δείγµατος 2 µL του πρότυπου διαλύµατος των 23 PCBs µε συγκέντρωση 100 

pg/µL 

Η ταυτοποίηση των PCBs στα χρωµατογραφήµατα του GC-ECD 

πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των Σχετικών Χρόνων Κατακράτησης (Relative Retention 

Σωµ. Φάση ή Λάσπη

Εκχύλιση µε 
υπερήχους

Αποµάκρυνση του 
S2 µε ράβδους Cu

Εκχύλιση µε 
π. H2SO4

Na2SO4 
SiO2 / H2SO4 
SiO2 / KOH 

SiO2 

GC-ECD 

συµπύκνωση

συµπύκνωση

Εκχύλιση µε  
υπερήχους 

Αποµάκρυνση του 
S2 µε ράβδους Cu 

Στήλη µε 
ενεργοποιηµένο SiO2

Εκχύλιση µε  
π. H2SO4 

Na2SO4 
SiO2 / H2SO4 
SiO2 / KOH 

SiO2 

GC-MS/MSGC-ECD 

συµπύκνωση 

∆/τη Φάση

Εκχύλιση µε 
µικροφυσίγγια RP-18 

Αποµάκρυνση 
του S2 µε Hg

Εκχύλιση µε 
π. H2SO4 

Na2SO4 
SiO2 / H2SO4 
SiO2 / KOH 

SiO2 

GC-ECD 

συµπύκνωση 

συµπύκνωση 

συµπύκνωση

συµπύκνωση

προσθήκη  
Προτύπων Ανάκτησης 

προσθήκη  
Προτύπων Ανάκτησης M1 

M2 M3 
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Time, RRT) έτσι όπως προκύπτουν από το χρωµατογράφηµα του πρότυπου διαλύµατος των 

23 PCBs.  

Η ταυτοποίηση των PCBs στα χρωµατογραφήµατα του GC-MS/MS πραγµατο-

ποιήθηκε µε τη βοήθεια των Σχετικών Χρόνων Κατακράτησης (Relative Retention Time, 

RRT), οι οποίοι έχουν αναφερθεί από τον Μullin και τους συνεργάτες του (Mullin et al., 

1984) και αυτών που δίνει η ένεση του πρότυπου διαλύµατος των 23 PCBs, σε συνδυασµό 

µε τα φάσµατα µάζας (MS/MS) κάθε µέλους. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση 

των φασµάτων µάζας που λήφθηκαν για τα µέλη των PCBs µε τα αντίστοιχα που υπάρχουν 

καταχωρηµένα στη βιβλιοθήκη, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο σύστηµα ανάλυσης των 

δεδοµένων του GCQ. 

 Ο ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs σε όλα τα χρωµατογραφήµατα και για τις 

δύο αναλυτικές τεχνικές έγινε µε όµοιο τρόπο. Με τη βοήθεια του προτύπου διαλύµατος 

υπολογίστηκε ο σχετικός συντελεστής απόκρισης RRF κάθε δείγµατος σύµφωνα µε τον 

τύπο  

RRF =
)Ποσότητα(x*I)Επιφάνεια(

x)Επιφάνεια(*)Ποσότητα(I  Εξ. 3

Γνωρίζοντας τα RRF, υπολογίστηκαν οι ποσότητες των διαφόρων µελών των PCBs 

στα δείγµατα, χρησιµοποιώντας τροποποιηµένη την ίδια σχέση  

Ποσότητα(x) =
RRF*I)Επιφάνεια(

x)Επιφάνεια(*)Ποσότητα(I  Εξ. 4 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκαν και οι ποσότητες των προτύπων ανάκτησης 

(#54,#155,#185) που παρέµειναν στα δείγµατα µετά την κατεργασία τους. Η ανάκτηση της 

µεθόδου προέκυψε από το λόγο της ποσότητας των προτύπων στο δείγµα (τελική ποσότητα) 

και της θεωρητικής τιµής της (αρχική ποσότητα). 

%100
ποσότηταΑρχική
ποσότηταΤελική%Ανάκτηση ⋅=  Εξ. 5 

Με βάση την ανάκτηση της µεθόδου που υπολογίστηκε για κάθε δείγµα, 

διορθώνονται οι ποσότητες των υπόλοιπων µελών, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 

απώλειες κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του δείγµατος. 

Επειδή οι σηµαντικότερες απώλειες κατά την κατεργασία των δειγµάτων οφείλονται 

στην εξάτµιση των PCBs, η διόρθωση της ποσότητας κάθε µέλους πραγµατοποιείται µε 
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βάση το πρότυπο ανάκτησης που έχει παρόµοια τάση ατµών. Στον Πίνακα ΙΙ-4 φαίνονται τα 

τρία πρότυπα ανάκτησης και τα µέλη των PCBs που ανιχνεύθηκαν και παρουσιάζουν 

παρόµοιες τάσεις ατµών. 

 

 

 

Πίνακας II-4 Πρότυπα ανάκτησης και ταξινόµηση των PCBs σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την 
πτητικότητα. 

Με τη διαδικασία που περιγράφηκε, υπολογίστηκε η ανάκτηση κάθε µεθόδου 

επεξεργασίας των δειγµάτων, οι τιµές των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ-5. Επίσης 

πρέπει να τονιστεί ότι οι τιµές της ανάκτησης για τη διαλυτή φάση είναι ο µέσος όρος των 

τιµών που εµφάνισαν τα δείγµατα της εισόδου και της εξόδου ενώ το ίδιο ισχύει και για τη 

σωµατιδιακή φάση. 

 Ποσοστό ανάκτησης % 
Πρότυπα 
ανάκτησης 

∆/τη φάση -M1 
GC-ECD 

Σωµ/κή φάση-
Μ2 GC-ECD 

Λάσπη - Μ2 
GC-ECD 

Λάσπη - Μ3 
GC-ECD 

Λάσπη - 
Μ3 GC-
MS/MS 

#54 46 49 55 61 81 
#155 36 87 49 42 63 
#185 29 76 47 43 43 

 
Πίνακας II-5 Οι ανακτήσεις όλων των δειγµάτων µε διαφορετικές µεθόδους επεξεργασίας.  

Όπως είναι φανερό, τις χαµηλότερες ανακτήσεις παρουσίασαν τα δείγµατα της 

διαλυτής φάσης. Μια σηµαντική διαφοροποίηση των δειγµάτων της διαλυτής φάσης από 

εκείνα της σωµατιδιακής φάσης και της λάσπης ήταν η τεχνική εκχύλισης µε 

µικροφυσίγγια, η οποία πιθανόν να µην ευνοεί την ανάκτηση. Γενικά οι χαµηλές ανακτήσεις 

που παρουσίασε η µέθοδος οφείλονται κυρίως στις διαδικασίες συµπύκνωσης, καθώς τα 

PCBs είναι ιδιαίτερα πτητικά, µε αποτέλεσµα, οι τελευταίες να αποτελούν σηµαντικές 

εστίες απωλειών µε σηµαντικότερη τη συµπύκνωση µε το αέριο N2 (Mandalakis et al., 

2001). 

Πρότυπα 
ανάκτησης 

Εύρος τάσης 
ατµών (Pa) Μέλη 

#54 0.17 - 0.017 #18, #28, #52 

#155 0.017 - 0.0017 #70, #90,#101,#110 #123, 
#149, #118 

#185 0.0017 - 0.00001 
#153, #132, #105, #160, 
#158 #138, #180, #199, 

#194 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - Αναλυτική Μεθοδολογία 70
 

Η προσθήκη της στήλης µε SiO2 δε διαφοροποίησε ιδιαίτερα την ανάκτηση των 

προτύπων, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα στο GC-ECD. Στα περισσότερο χλωριωµένα η 

ανάκτηση µειώθηκε, γεγονός αναµενόµενο λόγω της προσθήκης νέας διαδικασίας. Αντίθετα 

το PCB #54 εµφάνισε µεγαλύτερη ανάκτηση, πιθανόν λόγω της καλύτερης ευκρίνειας των 

κορυφών που οδήγησε σε ένα πιο ακριβή προσδιορισµό του µεγέθους του.  

Τελικά προκύπτει, ότι η µέθοδος Μ3 περιλαµβάνει διαδικασίες εκχύλισης και 

καθαρισµού των δειγµάτων που είναι εύκολες στη χρήση για τον αναλυτή, δεν απαιτεί 

ιδιαίτερα µεγάλο πειραµατικό χρόνο και δίνει ικανοποιητικές ανακτήσεις. Εντούτοις, το 

σηµαντικότερο είναι ότι η µέθοδος µπορεί να δώσει καλά χρωµατογραφήµατα µε διακριτές 

κορυφές που διευκολύνουν τον ποιοτικό και κατά συνέπεια τον ποσοτικό προσδιορισµό των 

PCBs και στους δύο αέριους χρωµατογράφους. 

2.3.11.  Όριο ανίχνευσης 

Μετά τον προσδιορισµό των ανακτήσεων των µεθόδων, κατέστη εφικτός ο 

υπολογισµός του ορίου ανίχνευσης κάθε µεθόδου. Χρησιµοποιώντας τις τιµές του ορίου 

ανίχνευσης του GC-ECD που προσδιορίστηκαν για κάθε µέλος και θεωρώντας ότι ο τελικός 

όγκος του δείγµατος πριν την εισαγωγή του στο GC-ECD είναι 20 µL, υπολογίστηκε αρχικά 

η ποσότητα κάθε µέλους των PCBs που πρέπει να βρίσκεται στο τελικό έκλουσµα πριν την 

εισαγωγή δείγµατος στο χρωµατογράφο. Στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη την ανάκτηση 

της µεθόδου για κάθε µέλος, υπολογίστηκε η αρχική ποσότητα τους στο δείγµα πριν υποστεί 

οποιαδήποτε διαδικασία εµπλουτισµού. Τέλος θεωρώντας ότι οι αρχικές αυτές ποσότητες 

περιέχονται σε όγκο  

ι) 0.5L για τα δείγµατα της εισόδου,  

ιι) 1L για τα δείγµατα της εξόδου και 

ιιι) 0.05L για το δείγµα της επεξεργασµένης λάσπης, 

υπολογίστηκαν οι αρχικές συγκεντρώσεις των PCBs στις οποίες πρέπει να βρίσκονται, ώστε 

να ανιχνευθούν από το GC-ECD.  
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 Όριο Ανίχνευσης  

 ∆ιαλυτή φάση - 
Μ1  

Σωµατιδιακή 
φάση - Μ2 

Λάσπη -
Μ2 

Λάσπη -
Μ3(ECD) 

Λάσπη -
M3(MS/MS)

Κατηγορία 
PCBs 

είσοδος 
(pg/L) 

έξοδος
(pg/L)

είσοδος 
(pg/L)

έξοδος 
 ( pg/L) (pg/g) (pg/g) (pg/g) 

#54 43 13 41 12 7 7 10 
#155 56 17 23 7 8 10 13 
#185 69 21 26 8 9 9 19 

 
Πίνακας II-6 Όριο ανίχνευσης που παρέχουν οι τρεις µέθοδοι επεξεργασίας, για κάθε δείγµα και για 

δύο αναλυτικές τεχνικές όπου αυτές χρησιµοποιούνται. 

Οι τιµές του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου για το GC-ECD και για κάθε κατηγορία 

PCB στην οποία αντιστοιχεί µία τιµή ανάκτησης (§2.3.11 και Πίνακας ΙΙ-5) σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ανάκτησης, παρατίθενται στον Πίνακα (ΙΙ-6). Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο 

υπολογίστηκαν οι τιµές του ορίου ανίχνευσης για το GC-MS/MS για το επεξεργασµένο µε 

την µέθοδο Μ3 δείγµα της λάσπης. 

Η προσθήκη της στήλης µε SiO2 στην µέθοδο Μ3 δεν επηρεάζει σηµαντικά το όριο 

ανίχνευσης, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιµών της µεθόδου Μ2 και της µεθόδου 

Μ3 στο δείγµα της λάσπης και µε ανάλυση από GC-ECD. Το γεγονός αυτό συµβάλει στην 

επιλογή της µεθόδου αυτής ως καταλληλότερης. 
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II.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  

3.1. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αρχικά µετρήθηκε ο όγκος των δειγµάτων, περίπου 1 L και ακολούθησε διήθηση µε 

φίλτρα 3 µm και στη συνέχεια µε φίλτρα 1 µm. Έτσι προέκυψαν τέσσερα δείγµατα: α) τα 

διηθήµατα, δηλαδή, η διαλυτή φάση της εισόδου και η διαλυτή φάση της εξόδου και β) τα 

φίλτρα, δηλαδή, η σωµατιδιακή φάση της εισόδου και η σωµατιδιακή φάση της εξόδου. 

Στα δείγµατα της διαλυτής φάσης εφαρµόσθηκε η µέθοδος Μ1 όπως περιγράφηκε 

στις παραγράφους (§2.3.2-2.3.5) ενώ στα δείγµατα της σωµατιδιακής φάσης εφαρµόσθηκε η 

µέθοδος Μ3 όπως περιγράφηκε για το δεύτερο δείγµα της λάσπης (§2.3.8). 

Ωστόσο, και στα τέσσερα δείγµατα προστέθηκαν 500 µL από το διάλυµα των 

Προτύπων Ανάκτησης (#54, #155, #185) συγκέντρωσης 10 pg/µL, µε σκοπό την καλύτερη 

προσέγγιση της πιθανά αυξηµένης συγκέντρωσης των PCBs στα δείγµατα αυτά. 

Έτσι µετά τις διαδικασίες εκχύλισης και καθαρισµού, τα δείγµατα που προέκυψαν 

για ανάλυση ήταν τέσσερα: 1) δείγµα της διαλυτής φάσης της εισόδου, 2) δείγµα της 

σωµατιδιακής φάσης της εισόδου, 3) δείγµα της διαλυτής φάσης της εξόδου και 4) δείγµα 

της σωµατιδιακής φάσης της εξόδου. 

Πριν από την ένεση, σε κάθε δείγµα προστέθηκαν 20 µL από το διάλυµα 

εσωτερικού προτύπου (PCB#116) 200pg/µL και αναδεύτηκαν ελαφρά µε τη βελόνα της 

σύριγγας, προκειµένου το δείγµα να οµογενοποιηθεί. 

Για την ανάλυση των PCBs πραγµατοποιήθηκαν ενέσεις των 2 µL από κάθε δείγµα 

σε δύο αέριους χρωµατογράφους. Συγκεκριµένα, τέσσερις ενέσεις από τα παραπάνω 

δείγµατα πραγµατοποιήθηκαν σε αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή συλλήψεως 

ηλεκτρονίων (GC-ECD). Ο τύπος του χρωµατογράφου, της στήλης και των συνθηκών 

ανάλυσης ήταν όµοια µε εκείνα που αναφέρθηκαν στις παραγράφους §2.1 και 2.1.1. Επίσης 

τέσσερις ενέσεις από τα ίδια δείγµατα πραγµατοποιήθηκαν σε αέριο χρωµατογράφο µε 

δίδυµο φασµατόµετρο µαζών (GC-MS/MS). Ο τύπος του χρωµατογράφου, της στήλης και 

των συνθηκών πριν και µετά την ανάλυση περιγράφηκαν στις παραγράφους §2.2 και 2.2.1. 

Έτσι, µετά την ανάλυση των δειγµάτων στους δύο χρωµατογράφους προέκυψαν οκτώ 

χρωµατογραφήµατα προς µελέτη. Επίσης σε κάθε χρωµατογράφο πραγµατοποιήθηκε 
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εισαγωγή δείγµατος από πρότυπο διάλυµα 23 PCBs σε καθαρή µορφή και συγκέντρωση 

100 pg/µL, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η απόκριση του µηχανήµατος κατά τον 

υπολογισµό των σχετικών συντελεστών απόκρισης (RRFs) 

3.2. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την εκχύλιση και τον καθαρισµό των υγρών 

δειγµάτων ήταν η Μ1 µε προσθήκη της στήλης µε SiO2 παρά το γεγονός ότι τα 

χρωµατογραφήµατα της µεθόδου Μ1 στην πειραµατική δειγµατοληψία και στα δείγµατα 

του βιολογικού καθαρισµού της βιοµηχανικής ήταν ικανοποιητικά. Αυτό επιλέχθηκε γιατί 

τα λύµατα είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένα δείγµατα που µπορεί να παρουσιάσουν κατά την 

ανάλυση των PCBs έντονα παρεµποδίζουσες κορυφές. Έτσι η προσθήκη της στήλης µε 

SiO2 εξασφαλίζει ένα καλύτερο καθαρισµό και µειώνει την πιθανότητα προβληµάτων κατά 

τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των PCBs. Για τα δείγµατα της σωµατιδιακής 

φάσης και της λάσπης, η µέθοδος που εφαρµόσθηκε ήταν η Μ3. Και στις δύο µεθόδους 

έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις µε κύριο σκοπό την αύξηση της ανάκτησης. 

Αρχικά φυλάχτηκαν περίπου 100 mL από κάθε δείγµα σε γυάλινο µπουκάλι και 

στους 4 οC για την µέτρηση της σωµατιδιακής φάσης. Στη συνέχεια µετρήθηκε ο όγκος 

κάθε δείγµατος και έγινε διήθηση, αρχικά µε φίλτρα 3 µm και µετά µε φίλτρα 1 µm. Ο 

όγκος του προς ανάλυση δείγµατος της εισόδου δε ξεπερνούσε τα 500 mL, της 

λιποσυλλογής τα 700 mL και των λασπών τα 50 mL. Μετά τη διήθηση, κάθε υγρό δείγµα 

έδωσε ένα διήθηµα (τη διαλυτή φάση) και ένα φίλτρο (σωµατιδιακή φάση) ενώ οι λάσπες 

έδωσαν µόνο φίλτρα. Έτσι προέκυψαν τα παρακάτω δέκα δείγµατα για επεξεργασία και 

ανάλυση: 

1) ∆ιαλυτής φάσης της εισόδου  

2) Σωµατιδιακής φάσης της εισόδου  

3) ∆ιαλυτής φάσης της λιποσυλλογής 

4) Σωµατιδιακής φάσης της λιποσυλλογής 

5) ∆ιαλυτής φάσης της α΄ καθίζησης 

6) Σωµατιδιακής φάσης της α΄ καθίζησης 

7) ∆ιαλυτής φάσης της εξόδου 

8) Σωµατιδιακής φάσης της εξόδου 

9) Μη επεξεργασµένη λάσπη 
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10) Επεξεργασµένη λάσπη 

Όλα τα δείγµατα επεξεργάστηκαν το καθένα ξεχωριστά, έτσι όπως περιγράφηκε 

στις παραγράφους §2.3.2-2.3.5, µε κάποιες όµως αλλαγές. Στον καθαρισµό όλων των 

δειγµάτων έγινε προσθήκη του σταδίου καθαρισµού της στήλης µε SiO2 (§2.3.8). Επίσης 

πριν την επεξεργασία, σε κάθε ένα από τα δείγµατα της διαλυτής και της σωµατιδιακής 

φάσης, προστέθηκαν 300 µL από διάλυµα τριών προτύπων ανάκτησης (#54, #155, #185) 

συγκέντρωσης 10 pg/µL και µε διαλύτη µεθανόλη. Στα δείγµατα της λάσπης προστέθηκαν 

500µµL από το προηγούµενο διάλυµα. Η επιλογή της ποσότητας του διαλύµατος προέκυψε 

από τις ανάγκες κάθε δείγµατος, σύµφωνα µε τις προηγούµενες πειραµατικές µετρήσεις και 

τις αναµενόµενες τιµές. Ως διαλύτης προτιµήθηκε η µεθανόλη έναντι του τολουολίου γιατί 

εµφανίζει µεγαλύτερη διαλυτότητα στο νερό, µε αποτέλεσµα την αύξηση της διαλυτότητας 

των πρότυπων µελών στα υγρά δείγµατα και την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης. 

Προκειµένου να αυξηθεί η ανάκτηση, µειώθηκε ο χρόνος εκχύλισης µε υπερήχους 

των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης και των λασπών σε 2 µε 3 min. Επιπλέον, επειδή οι 

συµπυκνώσεις αποτελούν τις σηµαντικότερες εστίες απωλειών (Mandalakis et al., 2001), 

πριν από την πρώτη συµπύκνωση σε κάθε δείγµα, προστέθηκαν 4 µL τετραδεκάνιο 

προκειµένου να αυξηθεί η ανάκτηση (µέθοδος Τ0-9Α). Επίσης οι συµπυκνώσεις για τα 

δείγµατα των δύο τελευταίων δειγµατοληψιών έγιναν χωρίς θέρµανση του λουτρού του 

εξατµιστήρα ενώ οι συµπυκνώσεις µε ρεύµα N2 έγιναν υπό ψύξη (Mandalakis et al., 2001). 

Έτσι, συνοπτικά αναφέρεται ότι η εκχύλιση των δειγµάτων διαλυτής φάσης έγινε µε 

RP-18 (§2.3.2). Για όλα τα δείγµατα, εκτός από το δείγµα της εξόδου, χρειάζονται δύο 

µικροφυσίγγια RP-18 για την εκχύλιση του συνόλου της ποσότητας τους. Μετά την 

έκλουση των µικροφυσιγγίων µε εξάνιο ακολούθησε προσθήκη 4 µL τετραδεκανίου και 

συµπύκνωση στα περίπου 2 mL. Το S2 αποµακρύνθηκε µε προσθήκη Hg και ισχυρή 

ανακίνηση σε λουτρό υπερήχων (§2.3.3). Στη συνέχεια κάθε δείγµα εκλούσθηκε από στήλη 

µε SiO2 η οποία παρασκευάστηκε όπως περιγράφηκε στην παράγραφο (§3.3.3.9). Τέλος, 

πραγµατοποιήθηκε εκχύλιση µε Η2SO4 (97%) και τα δείγµατα εκλούσθηκαν από την στήλη 

µε τους διάφορους τύπους SiO2 (§2.3.4, 2.3.5). Μετά από συµπύκνωση τοποθετήθηκαν σε 

φιαλίδιο. 

Η επεξεργασία των δύο δειγµάτων λάσπης ήταν όµοια µε των δειγµάτων της 

σωµατιδιακής φάσης. Έτσι η εκχύλιση έγινε σε λουτρό υπερήχων και προστέθηκαν 

ενεργοποιηµένες ράβδοι Cu (§2.3.2, 2.3.3). Τα δείγµατα αφέθηκαν για τουλάχιστον 48 h και 

το υπόλειµµα S2 αποµακρύνθηκε µε προσθήκη Hg. Πριν την πρώτη συµπύκνωση 
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προστέθηκαν 4 µL τετραδεκανίου σε κάθε δείγµα. Ακολούθησε καθαρισµός µε στήλη SiO2 

και 11 mL εξανίου και εκχύλιση µε διάλυµα πυκνού H2SO4 (97%) (§2.3.4, 2.3.9). Τέλος τα 

δείγµατα εκλούσθηκαν από στήλη µε διάφορους τύπους SiO2 και αφού συµπυκνώθηκαν 

τοποθετήθηκαν σε φιαλίδιο (§2.3.5).  

Όσον αφορά τα δείγµατα σωµατιδιακής φάσης της δειγµατοληψίας που έγινε στις 

27/09/2000 προστέθηκαν, πριν από την επεξεργασία, 300 µL διαλύµατος, µε συγκέντρωση 

50 pg/µL στα τρία πρότυπα ανάκτησης και µε διαλύτη τολουόλιο. 

Επίσης στα δείγµατα λάσπης της δειγµατοληψίας 27/09/2000 και σε όλα τα 

δείγµατα της δειγµατοληψίας 26/01/2001 δεν προστέθηκε τετραδεκάνιο, ως ύποπτο για 

προβλήµατα στην ανάλυση των δειγµάτων τόσο στο GC -ECD όσο και στο GC-MS/MS.  

3.2.1. Ανάλυση των δειγµάτων 

Σε κάθε δειγµατοληψία ελήφθησαν έξι δείγµατα, τέσσερα υγρά και δύο λάσπες, τα 

οποία µετά από επεξεργασία έδωσαν δέκα δείγµατα προς ανάλυση σε δύο αέριους 

χρωµατογράφους µε δύο ανιχνευτές. 

 Πριν από την ένεση σε κάθε δείγµα προστέθηκαν 20 µL από το διάλυµα 

εσωτερικού προτύπου (PCB#116) 200 pg/µL και αναδεύτηκαν ελαφρά µε τη βελόνα της 

σύριγγας προκειµένου να οµογενοποιηθεί το δείγµα. 

Ακολούθησε εισαγωγή 2 µL από κάθε δείγµα σε αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή 

συλλήψεως ηλεκτρονίων GC-ECD και εισαγωγή 2 µL από κάθε δείγµα σε αέριο 

χρωµατογράφο µε δίδυµη φασµατοµετρία µαζών GC-MS/MS. Ο τύπος του 

χρωµατογράφου, της στήλης και των συνθηκών ανάλυσης σε κάθε περίπτωση ήταν όµοια 

µε εκείνα που αναφέρθηκαν στις παραγράφους (§2.1, §2.1.1)και (§2.2, §2.2.1) αντίστοιχα. 

Σε κάθε σειρά ενέσεων γινόταν και µια εισαγωγή δείγµατος 2 µL από το πρότυπο 

διάλυµα των 23 PCBs (100 pg/µL), προκειµένου να είναι δυνατός ο προσδιορισµός του RRF 

κάθε µέλους και να λαµβάνεται υπόψη η απόκριση του µηχανήµατος. Η εισαγωγή του 

πρότυπου διαλύµατος γινόταν πριν τις ενέσεις των δειγµάτων στην περίπτωση του GC-

MS/MS ενώ στο GC-ECD γινόταν στο τέλος των ενέσεων των δειγµάτων. 

3.2.2. Προβλήµατα κατά την επεξεργασία και την ανάλυση 

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των δειγµάτων της τέταρτης δειγµατοληψίας 

εµφανίστηκαν προβλήµατα στην ανάλυση συγκεκριµένων δειγµάτων τα οποία σταµάτησαν 
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προς στιγµή την παραπάνω διαδικασία, προκειµένου να εντοπιστεί η αιτία (η οποία πιθανόν 

να δηµιουργούσε πρόβληµα και στην τέταρτη δειγµατοληψία ) και να αντιµετωπιστεί. 

Συγκεκριµένα, υπήρξαν δείγµατα που έδωσαν στο χρωµατογράφηµα του GC-ECD 

µία µεγάλη κορυφή, µε αποτέλεσµα, να είναι αδύνατος ο προσδιορισµός των 

ολιγοχλωριωµένων µελών µέχρι το #155.  

Μετά από έλεγχο κάποιων δειγµάτων σε αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή φλόγας 

GC-FID και από επανάληψη κάποιων σταδίων καθαρισµού, προέκυψε ότι πιθανά το 

πρόβληµα οφειλόταν στην παρουσία του τετραδεκανίου. Επίσης για την αποµάκρυνση της 

έντονης παρεµπόδισης, απαραίτητη φάνηκε να είναι η επανάληψη όλης της διαδικασίας 

καθαρισµού των δειγµάτων, δηλαδή, έλεγχος για S2, έκλουση από στήλη SiO2, εκχύλιση µε 

πυκνό H2SO4. Τέλος, λόγω της ίδιας υποψίας δεν προστέθηκε τετραδεκάνιο στα δείγµατα 

της πέµπτης δειγµατοληψίας. 

 Επιπλέον, µετά την αποκατάσταση µηχανικής βλάβης του GC-MS/MS υπήρξαν 

δείγµατα που έδωσαν ικανοποιητικά χρωµατογραφήµατα µετά από κατάλληλη αράιωση. 

 



III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ                           

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                   
GC-ECD ΚΑΙ GC-MS/MS 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 78
 
1.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν δύο αναλυτικές τεχνικές, ένας αέριος 

χρωµατογράφος µε ανιχνευτή συλλήψεως ηλεκτρονίων (GC-ECD) και ένας αέριος 

χρωµατογράφος µε δίδυµη φασµατοµετρία µαζών (GC-MS/MS). Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των δύο οργάνων παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σύστηµα GC-ECD είναι πολύ ευαίσθητο µε όριο 

ανίχνευσης 0.1 pg/µL ενώ το σύστηµα GC-MS/MS έχει όριο ανίχνευσης 0.6 pg/µL. 

Επιπλέον, η ευαισθησία του GC-ECD αυξάνεται µε την αύξηση του αριθµού χλωρίωσης, 

όπως φαίνεται από το λόγο S/N (§II.2.1.2) και από την ευκρίνεια των κορυφών στα 

χρωµατογραφήµατα των πρότυπων διαλυµάτων. Αντίθετα στο GC-MS/MS η ευαισθησία 

µειώνεται µε την αύξηση του αριθµού χλωρίωσης (§II.2.2.), µε αποτέλεσµα, τα 

πολυχλωριωµένα PCBs να ανιχνεύονται καλύτερα όταν βρίσκονται σε µεγαλύτερες 

ποσότητες. 

Η διάρκεια ανάλυσης των δειγµάτων από τα δύο συστήµατα είναι παρόµοια. 

Ωστόσο, η χρήση του GC-ECD είναι εύκολη καθώς και η συντήρηση του. Επίσης για την 

εξασφάλιση αξιόπιστων αναλύσεων απαραίτητη είναι η εφαρµογή συνθηκών καθαρισµού 

µετά τη χρήση του οργάνου για ανάλυση άλλων ουσιών και η εφαρµογή µιας ένεσης start 

για καθαρισµό της κολώνας πριν την εισαγωγή των δειγµάτων.  

Αντίθετα το GC-MS/MS απαιτεί βαθµονόµηση πριν από κάθε χρήση, έλεγχο των 

συνθηκών λειτουργίας του, καθαρισµό της κολώνας και γενικά χρειάζεται συχνά συντήρηση 

(αλλαγή ion volume, αλλαγή septum), προκειµένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την 

καλή λειτουργία του οργάνου και για την αξιοπιστία των αναλύσεων. Επίσης επηρεάζεται 

σηµαντικά από εξωτερικές συνθήκες (π.χ. θερµοκρασία) και χρειάζεται χρόνο για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας του. Όλα αυτά αποτελούν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της 

µεθόδου γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που καθυστερούν την 

πειραµατική διαδικασία.  

Οι τιµές των οργανολογικών παραµέτρων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 

§II2.2. παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό των PCBs από το MS/MS και 

επηρεάζουν την ευαισθησία και τη γραµµική απόκριση του οργάνου.  

Ο ποιοτικός προσδιορισµός των PCBs από το σύστηµα GC-ECD στηρίζεται 

αποκλειστικά στους χρόνους κατακράτησης των µελών έτσι όπως αυτοί προκύπτουν από 

διάλυµα πρότυπου διαλύµατος 23 PCBs το οποίο γίνεται εισαγωγή στο χρωµατογράφο κάθε 
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φορά που γίνεται χρήση του οργάνου για άλλα δείγµατα. Με αυτόν τον τρόπο λαµβάνεται 

υπόψη η απόκριση του οργάνου κάθε φορά που αναλύονται δείγµατα. Ωστόσο, ο ECD 

ανιχνεύει και άλλες χλωριωµένες ενώσεις, µε αποτέλεσµα την παρουσία παρεµποδίσεων 

στο χρωµατογράφηµα. Οι ουσίες αυτές µπορούν να κάνουν αδύνατο τον προσδιορισµό ενός 

µέλους PCB λόγω συνέκλουσης του µε αυτό ή να οδηγήσουν σε υπερεκτίµηση ενός µέλους.  

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του GC-MS/MS είναι ότι ο ποιοτικός προσδιορισµός των 

PCBs στηρίζεται στη σύγκριση των χρόνων κατακράτησης σε σχέση µε το πρότυπο διάλυµα 

των 23 PCBs αλλά κυρίως στο φάσµα µάζας που δίνει η κορυφή του δείγµατος. Το φάσµα 

αυτό συγκρίνεται µε πρότυπο φάσµα που υπάρχει για το κάθε µέλος PCB σε αρχεία της 

βιβλιοθήκης του συστήµατος. Έτσι η εκτίµηση µιας κορυφής ως κάποιο µέλος PCB είναι 

πολύ πιο αξιόπιστη γιατί στηρίζεται στο φάσµα µάζας της κορυφής που είναι ένα είδος 

''ταυτότητας'' της ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για δύσκολη διαδικασία 

που απαιτεί τη γνώση και την εµπειρία του αναλυτή.  

1.2. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ PCBS ΜΕ GC-ECD ΚΑΙ GC-MS/MS 

 Ο ποσοτικός προσδιορισµός των PCBs επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση των 

κορυφών που αντιστοιχούν σε PCBs στο χρωµατογράφηµα του δείγµατος. Η ποσότητα που 

αντιστοιχεί σε κάθε κορυφή προκύπτει από την Εξίσωση (4) στην οποία (Ι) είναι το 

εσωτερικό πρότυπο (#116) και (x) ένα µέλος PCB. Οι επιφάνειες των (Ι) και (x) 

υπολογίστηκαν από την ολοκλήρωση των κορυφών στο χρωµατογράφηµα ενώ η ποσότητα 

(Ι) είναι γνωστή. Ο σχετικός συντελεστής απόκρισης RRF κάθε µέλους υπολογίστηκε µε τη 

βοήθεια του χρωµατογραφήµατος του προτύπου διαλύµατος των23 PCBs (100 pg/µL) και 

από την ίδια εξίσωση τροποποιηµένη.  

Στη συνέχεια η ποσότητα που προκύπτει για κάθε µέλος, πολλαπλασιάζεται µε το 

ποσοστό ανάκτησης που αντιστοιχεί στο µέλος και προκύπτει από την Εξίσωση (5). Με 

αυτό τον τρόπο υπολογίζεται το πραγµατικό ποσό κάθε µέλους στο δείγµα. Η συγκέντρωση 

δίνεται από το πηλίκο της µάζας του PCB προς τον όγκο του δείγµατος. 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε για τα 19 µέλη των PCBs στα χρωµατο-

γραφήµατα όλων των δειγµάτων και για τις δύο αναλυτικές τεχνικές. Η ολοκλήρωση στα 

χρωµατογραφήµατα του GC-ECD πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια υπολογιστή και η 

επιλογή της κορυφής προς ολοκλήρωση έγινε µε σύγκριση του χρωµατογραφήµατος του 

δείγµατος µε το χρωµατογράφηµα του πρότυπου διαλύµατος των 23 PCBs. Στο GC-MS/MS 

ο ποιοτικός προσδιορισµός των PCBs έγινε µε τη βοήθεια ειδικού προγράµµατος που 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 80
 
ανιχνεύει κάθε µέλος µε βάση τους χρόνους κατακράτησης που υπάρχουν σε ένα αρχείο 

βαθµονόµησης. Ταυτόχρονα πραγµατοποιεί σύγκριση του φάσµατος µάζας µε πρότυπο 

φάσµα µάζας που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του συστήµατος και παρουσιάζεται κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα απόρριψης ή αποδοχής της 

κορυφής.  

 Παρακάτω θα συγκριθούν οι ανακτήσεις που έδωσαν οι δύο τεχνικές και τα όρια 

ανίχνευσης. Επίσης θα συγκριθούν οι τιµές που έδωσαν οι δύο αναλυτικές τεχνικές για κάθε 

δείγµα και για κάθε δειγµατοληψία. Κατά την µελέτη λαµβάνονται υπόψη τα δείγµατα του 

βιολογικού καθαρισµού Ηρακλείου.  

Στα χρωµατογραφήµατα του GC-ECD η παρεµπόδιση στο χρόνο εµφάνισης του 

PCB#180 είναι πολύ έντονη, µε αποτέλεσµα, στα περισσότερα δείγµατα να είναι αδύνατος ο 

προσδιορισµός του. Προκειµένου λοιπόν να συγκριθούν οι τιµές των δύο τεχνικών, δεν 

υπολογίστηκε το #180, γιατί είναι ένα µέλος που διαφοροποιείται ανάµεσα στις δύο 

τεχνικές. Στο Σχήµα (ΙΙΙ.1) παρουσιάζεται το χρωµατογράφηµα του GC-ECD του δείγµατος 

της επεξεργασµένης λάσπης σε σύγκριση µε το χρωµατογράφηµα του πρότυπου διαλύµατος 

των 23 PCBs ως ένα παράδειγµα της χαρακτηριστικής κορυφής που εµφανίζεται στο χρόνο 

που αντιστοιχεί στο #180. 

 
 

Σχήµα III.1 Χρωµατογράφηµα του GC-ECD όπου φαίνεται η χαρακτηριστική παρεµπόδιση στο 
χρόνο έκλουσης τουPCB #180. 
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1.2.1. Ανάκτηση και όρια ανίχνευσης των δύο τεχνικών ανίχνευσης των 

PCBs 

Η ανάκτηση της µεθόδου προέκυψε από το λόγο της ποσότητας του πρότυπου 

ανάκτησης στο δείγµα (τελική ποσότητα)και την Εξίσωση (4) προς τη θεωρητικής τιµής 

της, δηλαδή, την ποσότητας που προστέθηκε πριν την επεξεργασία (αρχική ποσότητα, 

Εξ.5). Ο υπολογισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε για τα τρία πρότυπα µέλη ανάκτησης σε 

κάθε δείγµα και για τις δύο τεχνικές ανάλυσης των δειγµάτων. 

Οι τιµές της ανάκτησης κυµαίνονταν και για τις δύο µεθόδους από 20% έως και 

98%. Σε µερικά δείγµατα η ανάκτηση ξεπέρασε το 100% γεγονός που οφείλεται σε 

παρεµποδίσεις. 
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Σχήµα III.2 ∆ιαγράµµατα της µέσης ανάκτησης που εµφάνισε κάθε τύπος δείγµατος για τις δύο 

αναλυτικές τεχνικές. 

 Στο Σχήµα ΙΙΙ.2 παρουσιάζονται τρία διαγράµµατα που περιγράφουν τη 

συµπεριφορά των τριών προτύπων ανάκτησης στα τρία διαφορετικού τύπου δείγµατα 
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(διαλυτή φάση, σωµατιδιακή φάση και λάσπη) και µε τις δύο τεχνικές ανάλυσης των 

δειγµάτων. Η ανάκτηση για κάθε πρότυπο µέλος υπολογίστηκε ως η µέση τιµή της 

ανάκτησης που εµφάνισε το µέλος σε ένα τύπο δείγµατος. 

Από τα διαγράµµατα αυτά γίνεται φανερή η διαφορά στην τιµή της ανάκτησης και 

των τριών προτύπων µεταξύ διαλυτής φάσης, σωµατιδιακής φάσης και λάσπης, η οποία 

ισχύει και για τις δύο αναλυτικές τεχνικές. Οι τιµές που δίνει το GC-ECD δεν εµφανίζουν 

µεγάλη διαφορά από τις τιµές του GC-MS/MS. Όσο πιο επιβαρηµένα είναι τα δείγµατα η 

διαφορά µεταξύ των δύο τεχνικών αυξάνεται πιθανόν λόγω παρεµποδίσεων που επηρεάζουν 

την εκτίµηση των προτύπων µελών από το GC-ECD. 

Μετά τον προσδιορισµό της ανάκτησης της µεθόδου, κατέστη εφικτός ο 

υπολογισµός του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου για τους δύο αέριους χρωµατογράφους 

ξεχωριστά. Χρησιµοποιώντας τις τιµές του ορίου ανίχνευσης του GC-ECD (§ΙΙ2.1.2) που 

προσδιορίστηκαν για κάθε µέλος και θεωρώντας ότι ο τελικός όγκος του δείγµατος πριν την 

εισαγωγή του στο GC-ECD είναι 20 µL, υπολογίστηκε αρχικά η ποσότητα κάθε µέλους των 

PCBs που πρέπει να βρίσκεται στο τελικό έκλουσµα πριν την εισαγωγή του δείγµατος στον 

αέριο χρωµατογράφο. Στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη την ανάκτηση της µεθόδου για 

κάθε µέλος, υπολογίστηκε η αρχική ποσότητα τους στο δείγµα πριν υποστεί οποιαδήποτε 

διαδικασία εµπλουτισµού. Τέλος, θεωρώντας ότι οι αρχικές αυτές ποσότητες περιέχονται σε 

όγκο  

ι) 0.5L για τα δείγµατα της εισόδου,  

ιι) 0.65L για τα δείγµατα της λιποσυλλογής, 

ιιι) 1L για τα δείγµατα της α΄ καθίζησης,  

ιν) 1L για τα δείγµατα της εξόδου, 

ν) 0.05L για το δείγµα της µη επεξεργασµένης λάσπης και 

νι) 0.05L για το δείγµα της επεξεργασµένης λάσπης 

υπολογίστηκαν οι αρχικές συγκεντρώσεις των PCBs στις οποίες πρέπει να βρίσκονται ώστε 

να ανιχνευθούν από το GC-ECD. Οι τιµές του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου για το GC-

ECD και για κάθε κατηγορία PCB στην οποία αντιστοιχεί µία τιµή ανάκτησης παρατίθενται 

στον Πίνακα ΙΙΙ-1. 
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 Όριο Ανίχνευσης Μεθόδου pg/L 
 Είσοδος Λιποσυλλογή α' Καθίζηση Έξοδος Λάσπη 

Κατηγορία 
PCBs 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

Μη 
επεξ/νη 

Επεξ/νη

#54 12 7 7 4 5 4 5 3 49 63 
#155 14 8 12 4 7 3 6 3 76 69 
#185 14 7 17 4 8 3 7 3 73 73 

 
Πίνακας III-1 Οι τιµές του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου για τις τρεις κατηγορίες των PCBs µε 

βάση τα πρότυπα ανάκτησης και χρήση GC -ECD ως µέθοδο ανάλυσης των δειγµάτων. 

Με την ίδια διαδικασία υπολογίστηκαν οι τιµές του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου 

όταν χρησιµοποιείται για ανάλυση των δειγµάτων το σύστηµα GC-MS/MS (Πίνακας ΙΙΙ-2). 

Τα όρια προκύπτουν µεγαλύτερα από το GC-ECD γιατί το όριο ανίχνευσης του GC-MS/MS 

είναι µεγαλύτερο. 

 

 Όριο Ανίχνευσης Μεθόδου pg/L 
 Είσοδος Λιποσυλλογή α' Καθίζηση Έξοδος Λάσπη 

Κατηγορία 
PCBs 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

διαλυτή 
φάση 

σωµ/κή 
φάση 

Μη 
επεξ/νη 

Επεξ/νη

#54 50 42 44 32 29 13 20 17 309 290 
#155 102 60 109 22 42 19 41 19 369 377 
#185 110 44 94 35 51 18 64 15 340 291 

 
Πίνακας III-2 Οι τιµές του ορίου ανίχνευσης της µεθόδου για τις τρεις κατηγορίες των PCBs µε 

βάση τα πρότυπα ανάκτησης και χρήση GC-MS/MS. 

1.2.2. ∆ειγµατοληψίες Βιολογικού Ηρακλείου 

Οι συγκεντρώσεις των PCBs που προκύπτουν από την ανάλυση των δειγµάτων µε 

το GC-MS/MS εµφανίζουν διαφορές από εκείνες που προκύπτουν από το GC-ECD. Οι 

διαφορές αυτές ποικίλουν ανάλογα µε το δείγµα. Ο µέσος όρος του πηλίκου των τιµών που 

δίνει το GC-MS/MS ως προς τις τιµές του GC-ECD για όλες τις δειγµατοληψίες, κυµαίνεται 

από 39% έως 90%. Αυτό σηµαίνει ότι το GC-ECD υπερεκτιµά τις συγκεντρώσεις των PCBs 

λόγω παρεµποδίσεων.  
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Σχήµα III.3 Ο µέσος όρος του πηλίκου των τιµών που δίνει το GC-MS/MS ως προς τις τιµές του 

GC-ECD για κάθε δείγµα.  

Στο Σχήµα (ΙΙΙ.3) φαίνεται ο µέσος όρος του πηλίκου των τιµών του GC-MS/MS ως 

προς τις τιµές του GC-ECD επί τοις εκατό (%) που έδωσε κάθε δειγµατοληψία για κάθε 

δείγµα ξεχωριστά. Τα δείγµατα της διαλυτής φάσης παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόκλιση 

από τα αντίστοιχα τους στη σωµατιδιακή φάση. ∆ηλαδή, στις µικρότερες συγκεντρώσεις η 

ασυµφωνία των τιµών µεταξύ των δύο αναλυτικών τεχνικών αυξάνει. Τέλος, µεγαλύτερη 

απόκλιση φαίνεται να εµφανίζουν τα δείγµατα της α΄ καθίζησης. 

Ωστόσο, η σύγκριση της συνολικής ποσότητας των PCBs που δίνουν οι δύο 

αναλυτικές τεχνικές, µπορεί να οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα για το δείγµα µε τη 

µεγαλύτερη απόκλιση. Επίσης δεν µπορεί να αποκαλύψει εάν υπάρχουν συγκεκριµένες 

κατηγορίες PCBs που εµφανίζουν µεγάλες διαφορές. Έτσι υπολογίστηκαν τα αθροίσµατα 

των συγκεντρώσεων των PCBs ανά κατηγορία µε βάση τον αριθµό χλωρίωσης. ∆ηλαδή, για 

κάθε δείγµα προέκυψαν έξι αθροίσµατα, που αντιστοιχούν στις έξι κατηγορίες ανά βαθµό  

 χλωρίωσης (τρι-, τετρα-, πεντα -, 

εξα-, επτα-, και οκταχλωριωµένα 

PCBs). Στον Πίνακα (ΙΙΙ-3) 

παρουσιάζονται τα PCBs που 

ανιχνεύθηκαν σε κατηγορίες, ανά 

βαθµό χλωρίωσης.  

      Στη συνέχεια υπολογίστηκε το 

πηλίκο των τιµών του GC-MS/MS 

Κατηγορία PCBs 
3CBs #18, #28 
4CBs #52, #70 
5CBs #90, #101, #105, #110, #118, #123 
6CBs #132, #138, #149, #153, #158, #160 
7CBs #180 
8CBs #194, #199 

Πίνακας III-3 Κατηγοριοποίηση των PCBs µε βάση 
βαθµό χλωρίωσης. 
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ως προς τις τιµές του GC-ECD για κάθε µία κατηγορία και για κάθε δείγµα. Τέλος, 

υπολογίστηκε ο µέσος όρος των παραπάνω τιµών για όλες τις δειγµατοληψίες (Σχήµα ΙΙΙ.4).  

Είναι φανερό ότι γενικά το GC-ECD υπερεκτιµά τις συγκεντρώσεις των PCBs στα 

δείγµατα. Εντούτοις, υπάρχουν δείγµατα όπου οι τιµές του GC-MS/MS είναι µεγαλύτερες 

από εκείνες του GC-ECD και το πηλίκο υπερβαίνει το 100%. Αυτό συµβαίνει κυρίως στα 

δείγµατα της εισόδου και της λάσπης. Αυτά τα δείγµατα είναι "επιβαρηµένα", πλούσια σε 

οργανικό υλικό, µε αποτέλεσµα, η µέθοδος επεξεργασίας να µην είναι τόσο αποτελεσµατική 

και να παραµένουν στο δείγµα ουσίες που ανιχνεύονται από το ECD και προκαλούν έντονη 

παρεµπόδιση. Έτσι κατά τον ποιοτικό προσδιορισµό απορρίπτονται κορυφές που πιθανόν να 

είναι PCBs. Ένα τυπικό παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης είναι το #52, όπου σε πολλά 

δείγµατα µε την ανάλυση του GC-ECD δίνει κορυφή µετατοπισµένη, ως προς το πρότυπο 

διάλυµα, σε αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα µέλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την 

απόρριψη του κατά τη εκτίµηση των κορυφών που αντιστοιχούν σε PCBs ενώ το GC-

MS/MS δίνει µια πολύ καλή κορυφή για το #52. 
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Σχήµα III.4 Ο µέσος όρος του πηλίκου GC-MS/MS προς GC-ECD για κάθε κατηγορία PCBs και 

για όλα τα δείγµατα.  

Εάν συγκριθούν τα δείγµατα της διαλύτης φάσης φαίνεται ότι όλες οι κατηγορίες 

έχουν περίπου την ίδια συµπεριφορά εκτός από τα τετρα- και τα οκταχλωριωµένα. Στα µεν 

τετραχλωριωµένα εµφανίζεται µια έντονη διαφορά στα δείγµατα της εισόδου η οποία 

ελαττώνεται καθώς το δείγµα περιέχει καθαρότερο λύµα. Αναλυτικότερη µελέτη δείχνει ότι 

το µέλος #52 προκαλεί την έντονη διαφορά. Έτσι όπως αναφέρθηκε ήδη το #52 στο 

επιβαρηµένο δείγµα απορρίπτεται από το GC-ECD ενώ στα πιο καθαρά δείγµατα µπορεί να 

ανιχνευθεί. 
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Τα οκταχλωριωµένα ανιχνεύονται ελάχιστα στο επιβαρηµένα δείγµατα της εισόδου 

στις περισσότερες δειγµατοληψίες ενώ στα υπόλοιπα δείγµατα υποεκτιµούνται λόγω 

παρεµποδίσεων. Έτσι, ενώ ο ECD εµφανίζει µεγαλύτερη ευαισθησία στα πολυχλωριωµένα, 

λόγω της φύσης των δειγµάτων και της παρουσίας ουσιών που ανιχνεύονται από τον ECD 

γίνεται δύσκολος ο ποιοτικός προσδιορισµός τους. 

Στη σωµατιδιακή φάση έχουµε περίπου την ίδια συµπεριφορά για όλες τις 

κατηγορίες. Στο δείγµα της εισόδου η διαφορά µεταξύ των τιµών του GC-MS/MS και του 

GC-ECD είναι αντίστροφη σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα λόγω των παραπάνω που 

αναφέρθηκαν. Στις λάσπες ισχύει επίσης το ίδιο. 
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Σχήµα III.5 Ο µέσος όρος της διαφοράς µεταξύ των τιµών GC-ECD και GC-MS/MS σε ng/L, για 

όλα τα δείγµατα και για κάθε κατηγορία. 

Ακολούθως υπολογίστηκε η διαφορά του αθροίσµατος των τιµών του GC-ECD 

µείον του αθροίσµατος των τιµών του GC-MS/MS για κάθε µία κατηγορία και για κάθε 

δείγµα. Τέλος, υπολογίστηκε ο µέσος όρος των παραπάνω τιµών για όλες τις 

δειγµατοληψίες. Στο Σχήµα (ΙΙΙ.5) παρουσιάζεται ο µέσος όρος της διαφοράς µεταξύ των 

τιµών των δύο αναλυτικών τεχνικών, ανά βαθµό χλωρίωσης και για όλα τα δείγµατα.  

Όπως φαίνεται µεγάλες διαφορές στην εκτίµηση των PCBs σε ng/L µεταξύ του GC-

ECD και του GC-MS/MS εµφανίζονται στα δείγµατα της µη επεξεργασµένης και της 

επεξεργασµένης λάσπης. Αυτό όµως οφείλεται στο γεγονός ότι τα δείγµατα λάσπης έχουν 

πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τα υπόλοιπα δείγµατα, µε αποτέλεσµα, η απόλυτη 

διαφορά των τιµών µεταξύ των δύο αναλυτικών τεχνικών να εµφανίζει πολύ µεγαλύτερη 

τιµή. 
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1.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όπως διαπιστώθηκε η ανάκτηση που επιτυγχάνεται µε την µέθοδο επεξεργασίας των 

δειγµάτων δε διαφέρει ανάµεσα στις δύο αναλυτικές τεχνικές. Το όριο ανίχνευσης της που 

παρέχει το GC-ECD είναι χαµηλότερο όµως οι συγκεντρώσεις των PCBs στα λύµατα µας 

επιτρέπουν τη χρήση και των δύο αναλυτικών τεχνικών. 

Η ανάλυση µε το GC-ECD δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα από το GC-MS/MS. 

Γενικά το GC-ECD υπερεκτιµά τις ποσότητες των PCBs που περιέχουν τα δείγµατα γιατί η 

επιλεκτικότητα του οργάνου είναι πιο χαµηλή από το GC-MS/MS και η µέθοδος 

επεξεργασίας των δειγµάτων δεν αποµακρύνει όλες τις ανιχνεύσιµες ουσίες από τον ECD. 

Επίσης, στα πολύ επιβαρηµένα δείγµατα όπως της εισόδου και της λάσπης, λόγω 

παρεµποδίσεων στο GC-ECD υπάρχει περίπτωση απόρριψης κορυφών που πιθανόν να είναι 

PCBs. Αντίθετα στο GC-MS/MS τα προβλήµατα αυτά είναι µικρότερα καθώς η 

επιλεκτικότητα του οργάνου είναι υψηλή και µπορεί να διακρίνει παρεµποδίζουσες ουσίες. 

Ένα σηµαντικό λοιπόν συµπέρασµα το οποίο προκύπτει είναι ότι το GC-MS/MS είναι πιο 

αξιόπιστο ως προς τον ποιοτικό προσδιορισµό. Το GC-ECD επιβάλλει περισσότερα στάδια 

καθαρισµού στα επιβαρηµένα δείγµατα, προκειµένου να αποµακρυνθούν άλλες ενώσεις που 

ανιχνεύονται επίσης από τον ECD. 

Ένας τρόπος που προτείνεται για να αντιµετωπισθούν οι παρεµποδίσεις στα 

δείγµατα αυτά είναι η µείωση της ποσότητας τους έτσι ώστε η διαδικασία εκχύλισης και 

καθαρισµού να είναι πιθανόν πιο αποτελεσµατική. Επιπλέον, η ποσότητα των PCBs που 

περιέχουν φαίνεται να είναι πολύ µεγαλύτερη από το όριο ανίχνευσης της µεθόδου, µε 

αποτέλεσµα, να είναι δυνατή η µείωση της ποσότητας προς επεξεργασία. 

Τα µέλη #180 και #52 φαίνεται να είναι εκείνα µε το σχεδόν σταθερό πρόβληµα 

ανίχνευσης τους από το GC-ECD. Επίσης, τα οκταχλωριωµένα PCBs φαίνεται να είναι η 

κατηγορία που εµφανίζει την µεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάµεσα στις δύο τεχνικές σε όλα 

σχεδόν τα δείγµατα. 

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της ανάλυσης µε GC-MS/MS είναι η υψηλή 

επιλεκτικότητα που διαχωρίζει αποτελεσµατικά PCBs µε διαφορετικό βαθµό χλωρίωσης και 

διακρίνει τυχόν παρεµποδίζουσες ουσίες. Επιπρόσθετα, η προετοιµασία του δείγµατος όσον 

αφορά την ποσότητα του πριν την επεξεργασία και µετά, η βαθµονόµηση του οργάνου και η 

εφαρµογή των βέλτιστων συνθηκών ανάλυσης µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά την 
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ευαισθησία του οργάνου. Βέβαια, οι ενέργειες αυτές απαιτούν εµπειρία, ικανότητα και 

κυρίως πειραµατικό χρόνο. 

Εάν αναλογιστούµε, ότι οι αναλύσεις µε GC-ECD είναι εύκολες να πραγµατο-

ποιηθούν και πιο φθηνές, ότι η ευαισθησία και η ακρίβεια είναι πολύ καλές για ένα εύρος 

συγκεντρώσεων ή όταν ένας µεγάλος αριθµός δειγµάτων πρέπει να αναλυθεί, προκειµένου 

να προσδιοριστούν αντοχές στο χρόνο ή κατανοµές, οι αναλύσεις µε GC-ECD είναι 

προτιµητέες.  

Στην παρούσα εργασία έχουν χρησιµοποιηθεί και οι δύο αναλυτικές τεχνικές για τον 

προσδιορισµό των PCBs σε όλα τα δείγµατα. Όµως οι τιµές που θα µελετηθούν περαιτέρω, 

προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις συγκεντρώσεις και τη συµπεριφορά των 

PCBs κατά την επεξεργασία των λυµάτων, είναι εκείνες του GC-MS/MS για δύο κυρίως 

λόγους: α) οι συγκεντρώσεις των PCBs στα δείγµατα του βιολογικού καθαρισµού είναι 

τέτοιες ώστε το όριο ανίχνευσης που παρέχει η µέθοδος να είναι ικανοποιητικό και β) η 

µέθοδος παρέχει υψηλή επιλεκτικότητα µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων. 



IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                         
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PCBS                       

ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ          
ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ            

ΛΥΜΑΤΑ 
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1.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PCBS ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Η επεξεργασία των λυµάτων της Βιοµηχανικής περιοχής Ηρακλείου έδωσε τα 

δείγµατα της διαλυτής φάσης της εισόδου και της εξόδου και τα δείγµατα της σωµατιδιακής 

φάσης της εισόδου και της εξόδου. Από την ανάλυση των δειγµάτων αυτών στο GC-

MS/MS, προέκυψαν τέσσερα χρωµατογράφηµα ενώ ένα επιπλέον χρωµατογράφηµα, 

προέκυψε από την εισαγωγή δείγµατος πρότυπου διαλύµατος 23 PCBs και συγκέντρωσης 

100 pg/µL. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ποιοτικός προσδιορισµός των PCBs στο GC-MS/MS 

στηρίζεται στη σύγκριση των χρόνων κατακράτησης, σε σχέση µε το πρότυπο διάλυµα των 

23 PCBs και στο φάσµα µάζας που δίνει η κορυφή του δείγµατος. Το φάσµα αυτό 

συγκρίνεται µε πρότυπο φάσµα που υπάρχει για το κάθε µέλος PCB σε αρχεία της 

βιβλιοθήκης του συστήµατος. 

Η ποσότητα κάθε µέλους PCB υπολογίστηκε όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 

(§1.2) του ΙΙΙ κεφαλαίου. Οι συγκεντρώσεις συνολικά των19 PCBs στα δείγµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα IV-1. Η αποτελεσµατικότητα της εγκατάστασης στην 

αποµάκρυνση των PCBs φτάνει το 59%. 
 

 ∆ιαλυτή φάση 
 (ng/L) 

Σωµατιδιακή φάση  
(ng/L) 

Συνολικά 
 (ng/L) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 4 4 8 
ΈΞΟ∆ΟΣ 2 1 3 

 
Πίνακας IV-1 Οι συγκεντρώσεις συνολικά των 19 PCBs των δειγµάτων της εισόδου και εξόδου της 

εγκατάστασης στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.  

Η συγκέντρωση των PCBs στην είσοδο της εγκατάστασης συγκρινόµενη µε την 

αντίστοιχη τιµή της εγκατάστασης των αστικών λυµάτων της περιοχής Ηρακλείου, έτσι 

όπως προέκυψε από την πειραµατική δειγµατοληψία, είναι λίγο µεγαλύτερη. Αυτό ήταν 

αναµενόµενο εξαιτίας της διαφορετικής προέλευσης των λυµάτων στις δύο εγκαταστάσεις 

αν και µία δειγµατοληψία δεν µπορεί να δώσει εικόνα της παρουσίας των PCBs στην 

εγκατάσταση. Εντούτοις, η ποσότητα των PCBs που εισέρχεται στην εγκατάσταση στη 

διάρκεια µιας ηµέρας, πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη της εγκατάστασης λυµάτων του 

Ηρακλείου, εξαιτίας της πολύ µικρότερης ροής. Η ροή των λυµάτων στην εγκατάσταση της 
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ΒΙ.ΠΕ. είναι περίπου 1100 m3d-1 µε αποτέλεσµα το ισοζύγιο µάζας να προκύπτει (Σχήµα 

IV.1):  

 

 

         8mg d-1 3mg d-1 

 

  

Σχήµα IV.1 Η ροή των PCBs σε mg d-1, στην εγκατάσταση βιολογικού της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.  

Ένας επιπλέον σηµαντικός λόγος για την απόρριψη µελέτης αυτή της εγκατάστασης 

είναι ότι ο βιολογικός καθαρισµός της περιοχής του Ηρακλείου διαθέτει περισσότερες 

επεξεργασίες των λυµάτων µε δυνατότητα δειγµατοληψίας µετά το τέλος κάθε µίας. Με 

αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η µελέτη της πορείας των PCBs µέσα στην εγκατάσταση και 

της επίδρασης κάθε επεξεργασίας ξεχωριστά. 

1.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PCBS ΣΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Από την επεξεργασία των έξι δειγµάτων νερού και λάσπης που ελήφθησαν σε κάθε 

δειγµατοληψία (§3.2 του κεφ. ΙΙ), προέκυψαν δέκα δείγµατα προς ανάλυση. Τα οκτώ 

προήλθαν από τα τέσσερα δείγµατα του νερού µε διήθηση, (οι διαλυτές φάσεις και οι 

σωµατιδιακές φάσεις) ενώ τα υπόλοιπα δύο ήταν λάσπες. Oι ποσότητες των PCBs στα 

δείγµατα υπολογίστηκαν µε ολοκλήρωση των κορυφών που αντιστοιχούν σε PCBs στα 

χρωµατογραφήµατα του GC-MS/MS και µε τη βοήθεια εξισώσεων όπως αναφέρθηκε στη 

παράγραφο (§1.2) του ΙΙΙ κεφαλαίου.  

Η ξηρή µάζα των δειγµάτων της σωµατιδιακής φάσης και της λάσπης υπολογίστηκε 

από τη διαφορά της µάζας του φίλτρου 1 µm µε δείγµα µείον της µάζας του φίλτρου δίχως 

δείγµα. Η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε g/L προέκυψε µε βάση των όγκο του δείγµατος 

του οποίου µετρήθηκε η σωµατιδιακή φάση. Η ποσότητα των PCBs στα δείγµατα της 

σωµατιδιακής φάσης και της λάσπης υπολογίστηκε σε ng/g από το πηλίκο της 

συγκέντρωσης προς την περιεκτικότητα σε ξηρή µάζα ανά λίτρο δείγµατος. 
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1.2.1. Πρώτη δειγµατοληψία 

Η πρώτη δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 22/06/2000. Οι συνολικές 

συγκεντρώσεις των 19 PCBs που έδωσε η ανάλυση στο GC-MS/MS, για κάθε δείγµα που 

αντιστοιχεί στις διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας, παρατίθενται στον Πίνακα (IV-2). 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ιαλυτή φάση Σωµατιδιακή φάση  

(ng/L) (ng/g) (ng/L) (ng/L) (ng/g) 
διαλ/ 
σωµ  

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 63.9  3.4 60.5 98.4 0.05 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ 8.3  2.7 5.6 11.6 0.48 
Α' ΚΑΘΙΖΗΣΗ 3.1  1.7 1.4 17.3 1.21 
ΈΞΟ∆ΟΣ 0.9  0.5 0.4 10.9 1.25 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 192.4 6.6     
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 19.1 0.6     

 
Πίνακας IV-2 Οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19 PCBs στα δείγµατα της πρώτης δειγµατοληψίας 

µε ανάλυση µε GC-MS/MS 

Η ροή των λυµάτων (αστικών και βοθρολυµάτων) για εκείνη την ηµέρα µετρήθηκε 

από συστήµατα της εγκατάστασης και ήταν 18360 m3d-1. Επίσης η ροή της λάσπης στους 

χωνευτές ήταν 404 m3d-1 ενώ η ροή της επεξεργασµένης λάσπης στις πρέσες όπου γίνεται η 

αφυδάτωση, ήταν 357 m3d-1. Έτσι, η ροή συνολικά των 19 PCBs στην εγκατάσταση, για 

εκείνη την ηµέρα της δειγµατοληψίας, υπολογίστηκε από το γινόµενο της συγκέντρωσης 

των λυµάτων σε κάθε δείγµα µε τη ροή των λυµάτων (Σχήµα ΙV.2). 

 

1173mg d-1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

16mg d-1

έξοδος

153mg d-1 57mg d-1

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

78mg d-1 Αναερόβια
χώνευση

7mg d-1

λάσπη  
 

Σχήµα IV.2 Η ροή των PCBs µέσα στην εγκατάσταση, σε mg d-1, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
πρώτης δειγµατοληψίας. 
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 Όπως φαίνεται στον Πίνακα (IV-2), η σωµατιδιακή φάση της εισόδου είναι κατά 

πολύ πλουσιότερη σε PCBs από ότι η διαλυτή φάση. Αυτό ήταν αναµενόµενο γιατί τα PCBs 

είναι ιδιαίτερα λιπόφιλες ενώσεις και έχουν την τάση να προσροφούνται στα αιωρούµενα 

στερεά των υγρών αποβλήτων (Chevreuil et al., 1990). Καθώς κινούνται τα απόβλητα µέσα 

στην εγκατάσταση η αναλογία διαλυτής/σωµατιδιακής φάσης αυξάνεται (Πίνακας ΙV-2). Η 

αύξηση στις τιµές της παραπάνω αναλογίας οφείλεται κυρίως στην µείωση του 

σωµατιδιακού φορτίου. Το γεγονός αυτό είναι µια πρώτη ένδειξη ότι η κύρια διεργασία 

αποµάκρυνσης των PCBs στηρίζεται στην αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων 

κατά τα στάδια της επεξεργασίας. 

Ο Chevreuil και οι συνεργάτες του (Chevreuil et al., 1990) πρότειναν ότι η 

απορρόφηση των οργανικών υλικών µπορεί να παρασταθεί σαν µία ισορροπία από ένα 

συντελεστή κατανοµής Κ ο οποίος προκύπτει από την απλοποίηση της ισοθερµικής 

εξίσωσης τύπου Freundlich: 

 

)L (µg φάση διαλυτή στη PCBs
)kg (µg φάση ήσωµατιδιακ στη PCBs  τωντηταπεριεκτικό

1

1

−

−
− =) ( 1kgLK  

 
Οι τιµές του συντελεστή Κ κυµαίνονται από 4296 έως 28941 L kg-1και είναι αρκετά 

υψηλές, γεγονός που φανερώνει την µεγάλη τάση των PCBs να προσροφούνται στα 

αιωρούµενα στερεά των υγρών αποβλήτων. Ωστόσο, είναι µικρότερες από τις τιµές που 

παρουσιάζουν τα φυσικά συστήµατα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία λιπών και 

ελαίων, χουµικών και φουλβικών οξέων από τις επιφανειακές απορροές και άλλων πολικών 

µερικώς αναµίξιµων διαλυτών, που προάγουν τη διαλυτότητα υδρόφοβων ενώσεων όπως τα 

PCBs (Pinal et al., 1990; Rao et al., 1990). 

Η επεξεργασία που έχουν υποστεί τα απόβλητα µέχρι και την πρωτοβάθµια 

καθίζηση στηρίζεται σε φυσικές λειτουργίες που έχουν ως σκοπό, για τη µεν λιποσυλλογή, 

την αποµάκρυνση µεγάλων σωµατιδίων, άµµου, λιπών και ελαίων, για τη δε καθίζηση, την 

αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων. Έτσι, είναι φυσικό η αποµάκρυνση των PCBs 

να εµφανίζει µεγάλες τιµές στα δείγµατα της σωµατιδιακής φάσης (Πίνακας ΙV-2). Στη 

διαδικασία της λιποσυλλογής η µείωση είναι πολύ µεγάλη γιατί τα PCBs είναι ιδιαίτερα 

λιπόφιλες ενώσεις που προσροφούνται στα στερεά και διαλύονται σε λίπη και έλαια. 

Στην πρωτοβάθµια καθίζηση ο µηχανισµός καθαρισµού των αποβλήτων στηρίζεται 

στην καθίζηση των στερεών, µε αποτέλεσµα, η µείωση των PCBs να στηρίζεται στον ίδιο 

µηχανισµό. Εντούτοις, η συγκέντρωση της διαλυτής φάσης της εισόδου είναι παρόµοια µε    
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τη συνολική συγκέντρωση των PCBs στην έξοδο της πρωτοβάθµιας καθίζησης (Πίνακας 

ΙV-2). Αυτό µπορεί να είναι συνέπεια της αναλογίας των PCBs που σχετίζονται µε τα 

αιωρούµενα στερεά µικρού µεγέθους και χαµηλής πυκνότητας που δεν µπορούν να 

καθιζάνουν µε τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης (Garcia-Gutierrez et al., 1984) 

καθώς επίσης και µε την ύπαρξη κολλοειδών.  

Για την καλύτερη κατανόηση των µηχανισµών αποµάκρυνσης των PCBs κατά τις 

διεργασίες της εγκατάστασης, θα µελετηθεί η πορεία των PCBs ανά κατηγορία µε βάση τον 

αριθµό χλωρίωσης. Στον Πίνακα (IV-3) παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των PCBs ανά 

κατηγορία στα δείγµατα των υγρών που ελήφθησαν στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας, 

καθώς και ξεχωριστά στη διαλυτή και σωµατιδιακή φάση. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί 

είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το δείγµα στην έξοδο µίας διαδικασίας, εµφάνισε 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το δείγµα στην είσοδο της διαδικασίας. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται είτε στον τρόπο δειγµατοληψίας είτε σε αναλυτικό σφάλµα λόγω των χαµηλών 

συγκεντρώσεων που εµφανίζουν τα PCBs µετά από ορισµένα στάδια της επεξεργασίας. 

Επίσης σε αυτή την παράγραφο θα µελετηθούν µόνο τα υγρά δείγµατα ενώ οι λάσπες θα 

παρουσιαστούν παρακάτω. 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα (IV-3) κάθε κατηγορία απαντά σε διαφορετική 

συγκέντρωση µέσα στο δείγµα της εισόδου. Το Σχήµα (IV.3) δίνει µια καλύτερη εικόνα της 

µείωσης των συγκεντρώσεων κάθε κατηγορίας των PCBs κατά τη διάρκεια της 

δειγµατοληψίας. Γίνεται λοιπόν φανερό (Πίνακας IV-3 και Σχήµα IV.3), ότι ένα 

καθοριστικό στάδιο για την αποµάκρυνση όλων των κατηγοριών των PCBs είναι η 

λιποσυλλογή. Από το στάδιο αυτό και πέρα η συγκέντρωση όλων των οµάδων µειούται 

συνεχώς. Στο δείγµα της εξόδου όλα τα PCBs έχουν πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις. 

Εντούτοις, τα επτα- και οκταχλωριωµένα φαίνεται να παρουσιάζουν µια σταθερότητα. 

 Στον Πίνακα (IV-3) παρουσιάζεται ακόµα, το πηλίκο της διαλυτής προς τη 

σωµατιδιακή φάση. Στο δείγµα της εισόδου το πηλίκο αυτό είναι πολύ χαµηλό και στην 

πορεία διαρκώς αυξάνει γεγονός που επιβεβαιώνει τη σηµαντική συσχέτιση της µείωσης της 

σωµατιδιακής φάσης µε την µείωση της συγκέντρωσης των PCBs. Επίσης φαίνεται ότι τα 

τριχλωριωµένα κυριαρχούν στη διαλυτή φάση σε όλα τα δείγµατα πλην της εισόδου 

(Πίνακας IV-3). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
PCBs ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

ΦΑΣΗ (pg/L)
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗ 
ΦΑΣΗ (pg/L) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(pg/L) διαλ/σωµ 

είσοδος 1327 9567 10894 0.139 
λιποσυλλογή 974 678 1653 1.436 
Α΄καθίζηση 742 329 1071 2.254 3CBs 

έξοδος 072 036 108 2.013 
είσοδος 423 19648 2071 0.022 

λιποσυλλογή 340 614 954 0.553 
Α΄καθίζηση 151 285 436 0.532 4CBs 

έξοδος 000 007 007 0.000 
είσοδος 645 21426 22071 0.030 

λιποσυλλογή 619 1229 1847 0.504 
Α΄καθίζηση 397 227 624 1.749 5CBs 

έξοδος 155 148 303 1.050 
είσοδος 704 9342 1045 0.075 

λιποσυλλογή 499 3098 3597 0.161 
Α΄καθίζηση 242 498 740 0.486 6CBs 

έξοδος 133 080 213 1.662 
είσοδος 090 518 608 0.173 

λιποσυλλογή 091 000 091 - 
Α΄καθίζηση 075 067 142 1.124 7CBs 

έξοδος 123 047 171 2.590 
είσοδος 197 000 197 - 

λιποσυλλογή 172 000 172 - 
Α΄καθίζηση 083 000 083 - 8CBs 

έξοδος 013 054 067 0.249 
 
Πίνακας IV-3 Οι συγκεντρώσεις (pg/L) των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης για τα δείγµατα της 

πρώτης δειγµατοληψίας.  
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 Σχήµα IV.3 Μεταβολή της ποσότητας (mg d-1) των έξι κατηγοριών PCBs µέσα στην εγκατάσταση. 
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Η µείωση της συγκέντρωσης των PCBs για κάθε επεξεργασία υπολογίστηκε από την 

εξίσωση:  

ΤΤ−Α= )(*100 % µείωση  Εξ.7

όπου Α είναι το δείγµα στην είσοδο της επεξεργασίας και Τ είναι το δείγµα στην έξοδο της 

επεξεργασίας. Οι τιµές που προκύπτουν για τη λιποσυλλογή, την πρωτοβάθµια επεξεργασία, 

και τη δευτεροβάθµια επεξεργασία χρησιµοποιώντας την εξίσωση (7) είναι αντίστοιχα 87%, 

63% και 72%. Όπως φαίνεται όλες οι διαδικασίες αποµακρύνουν µε ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό τα PCBs από τα απόβλητα. Έτσι, η αθροιστική αποµάκρυνση των PCBs µετά τη 

λιποσυλλογή φτάνει το 87%, µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φτάνει το 95% και µετά το 

τέλος της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας το 99%. Η πρώτη δειγµατοληψία λοιπόν, έδειξε ότι 

το νερό που διοχετεύεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο κατά 99% από το αρχικό λύµα στη 

είσοδο της εγκατάστασης.  

Επίσης, προκειµένου να διαπιστωθεί τυχόν επίδραση του βαθµού χλωρίωσης στην 

αποµάκρυνση των PCBs, υπολογίστηκε η αθροιστική αποµάκρυνση κάθε κατηγορίας PCBs 

µετά το τέλος της επεξεργασίας των λυµάτων. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα IV.4, 

όπου γίνεται φανερή η µείωση της απόδοσης καθαρισµού της επεξεργασίας του υγρού 

απόβλητου για τα PCBs µε µεγάλο βαθµό χλωρίωσης. 
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Σχήµα IV.4 Μείωση κάθε κατηγορίας των PCBs στο νερό, έτσι όπως προέκυψε για την πρώτη 

δειγµατοληψία.  
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Σχήµα IV.5 ∆ιαγράµµατα της µείωσης της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας των PCBs, για κάθε 
επεξεργασία και για α) τα συνολικά δείγµατα, β) τη σωµατιδιακή φάση και γ) τη διαλυτή φάση. 
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Στην προσπάθεια κατανόησης των µηχανισµών που αποµακρύνουν τα PCBs, κατά 

τις διάφορες επεξεργασίες που διαθέτει η εγκατάσταση, κατασκευάστηκαν τρία 

διαγράµµατα (Σχήµα IV.5). Το διάγραµµα (α) δίνει την µείωση της συγκέντρωσης κάθε 

κατηγορίας PCB, έτσι όπως προκύπτει από την εξίσωση (7) για κάθε επεξεργασία. Το 

διάγραµµα (β) δίνει την µείωση της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας, των PCBs που 

βρίσκονται µόνο στη σωµατιδιακή φάση, έτσι όπως προκύπτει από την εξίσωση (7) για κάθε 

επεξεργασία. Τέλος, το διάγραµµα (γ) δίνει την αντίστοιχη µείωση µόνο στη διαλυτή φάση. 

Επιπλέον, στα διαγράµµατα (α) και (β) παριστάνεται η µείωση των ολικών σωµατιδίων στις 

τρεις επεξεργασίες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατηγορίες PCBs που εµφανίζουν αύξηση της 

συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια µιας επεξεργασίας, απορρίπτονται και δε φαίνονται στα 

διαγράµµατα στη συγκεκριµένη επεξεργασία. 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα IV.5 (α), η µείωση της συγκέντρωσης από την είσοδο 

µέχρι την έξοδο της λιποσυλλογής είναι πολύ υψηλή για όλα τα PCBs έκτος των 

οκταχλωριωµένων. Επίσης στο ίδιο διάγραµµα φαίνεται ότι η αποµάκρυνση των PCBs 

σχετίζεται πολύ λίγο µε την µείωση των σωµατιδίων. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται αφού η 

επεξεργασία που υφίστανται τα λύµατα στη διαδικασία της λιποσυλλογής, είναι η 

αποµάκρυνση µεγάλων σωµατιδίων, άµµου, λιπών και ελαίων. ∆ηλαδή, µε δεδοµένο ότι τα 

PCBs είναι ιδιαίτερα λιπόφιλες ενώσεις, η σηµαντική αυτή µείωση της συγκέντρωση τους 

οφείλεται στην αποµάκρυνση των λιπών και των ελαίων. Ωστόσο, στο Σχήµα ΙV.5 (β) 

φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της λιποσυλλογής, η αποµάκρυνση της ποσότητας των PCBs 

που βρίσκονται στη σωµατιδιακή φάση είναι πολύ µεγάλη ενώ η αντίστοιχη µείωση των 

ολικών σωµατιδίων είναι µικρότερη. Αυτή η φαινοµενική αντίθεση µας οδηγεί να 

ερµηνεύσουµε το γεγονός αυτό, ως εξής: κατά τη λιποσυλλογή αποµακρύνεται µικρή 

ποσότητα στερεών στα οποία όµως βρίσκεται προσροφηµένη µεγάλη ποσότητα λιπών και 

ελαίων, µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µεγάλη µείωση των PCBs της σωµατιδιακής φάσης.  

Τα PCBs στη διαλυτή φάση (Σχήµα ΙV.5 (γ)) παρουσιάζουν µικρότερη µείωση που 

οφείλεται και πάλι στην µείωση των λιπών και των ελαίων που κάνουν λιγότερο διαλυτά τα 

PCBs.  

Τα όκτα- χλωριωµένα ανιχνεύθηκαν µόνο στη διαλυτή φάση τόσο της εισόδου όσο 

και της λιποσυλλογής και η µείωση τους (Σχήµα IV.5 (α)) είναι µείωση της συγκέντρωσης 

τους στη διαλυτή φάση. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον έντονο λιποφιλικό 

χαρακτήρα τους, αλλά µπορεί να οφείλεται στην προτίµηση τους να προσροφούνται σε 

σωµατίδια µικρότερα του1 µm που περιέχουν τα δείγµατα της διαλυτής φάσης.  
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Κατά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φαίνεται ότι η αποµάκρυνση των PCBs που 

βρίσκονται στη σωµατιδιακή φάση σχετίζεται άµεσα µε την µείωση της σωµατιδίων των 

λυµάτων (Σχήµα IV.5 (α),ε(β)). Η εκτίµηση αυτή συµφωνεί µε τα ευρήµατα άλλων 

ερευνητών (Morris et al., 1994; Chevreuil et al., 1990). Τα όκτα- δεν εµφανίζουν µείωση 

της σωµατιδιακής φάσης γιατί οι συγκεντρώσεις τους ήταν µηδέν στη σωµατιδιακή φάση 

τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της επεξεργασίας. 

Η δευτεροβάθµια επεξεργασία σκοπό έχει την αποµάκρυνση οργανικών ουσιών µε 

βιολογικές διεργασίες. Στην παρούσα εγκατάσταση η επεξεργασία αυτή περιλαµβάνει µια 

δεξαµενή αερισµού και µία δεξαµενή καθίζησης. Γενικά, η αερόβια βιοαποδόµηση των 

PCBs δεν αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές ως µία διαδικασία αποµάκρυνσης των 

PCBs (Buisson et al., 1988, 1986; Yagi et Sudo, 1980; Choi et al., 1974) καθώς πρόκειται 

για ιδιαίτερα σταθερές ενώσεις. Υπάρχουν µελέτες που αναφέρουν ότι µίγµατα PCBs µε 

βαθµό χλωρίωσης µικρότερο του 5 βιοαποδοµούνται και ότι ο ρυθµός της αποδόµησης 

µειώνεται µε την αύξηση του αριθµού χλωρίωσης. Εντούτοις, πρόκειται για ενώσεις 

ιδιαίτερα ανθεκτικές, που δεν µπορούν να αλλάξουν σε ένα χρονικό διάστηµα εφικτό για 

µια διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων (Kobayashi et al., 1982). Επίσης, τα υγρά 

απόβλητα είναι πολύπλοκα µίγµατα, που περιέχουν ιχνοποσότητες τοξικών ουσιών και 

γενικά ουσιών που αναστέλλουν τη βιοαποικοδόµηση (Lewandowski, 1987). Η τάση 

διαφυγής των PCBs από το νερό µειώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός χλωρίωσης (Samiullah, 

1990). Έτσι, δύο µηχανισµοί θεωρούνται πιο πιθανοί για την αποµάκρυνση των PCBs σε 

αυτό το στάδιο της επεξεργασίας: η προσρόφηση ή η βιοσυσσώρευση των PCBs στην 

ενεργό λάσπη και η διαφυγή τους από το νερό στην ατµόσφαιρα λόγω αερισµού των 

αποβλήτων. ∆ηλαδή, η δευτεροβάθµια επεξεργασία δύναται να αποµακρύνει τα PCBs τόσο 

από τη σωµατιδιακή όσο και από τη διαλυτή φάση. 

Στο Σχήµα IV.5 (β) γίνεται φανερό ότι η αποµάκρυνση των PCBs της σωµατιδιακής 

φάσης σχετίζεται µε την µείωση της σωµατιδιακού φορτίου αλλά πιθανώς και µε την έντονη 

διαφυγή τους προς την ατµόσφαιρα λόγω αερισµού των λυµάτων. Επίσης, τα PCBs στη 

διαλυτή φάση εµφανίζουν τον µεγαλύτερο ρυθµό µείωσης σε αυτή την επεξεργασία από ότι 

σε όλες τις προηγούµενες (Σχήµα IV.5 (γ)). Η προσρόφησή τους στη λάσπη ή/και η 

βιοσυσσώρευσης τους στη βιοµάζα είναι σηµαντικές διεργασίες αποµάκρυνσης. Ο ρόλος 

όµως της διαφυγής των PCBs από το νερό στην ατµόσφαιρα µε συνέπεια την µείωση της 

συγκέντρωσης τους, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 
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 Πρέπει να τονιστεί, ότι η διαφυγή των PCBs από το νερό προς την ατµόσφαιρα 

είναι ένας µηχανισµός αποµάκρυνσης από τα απόβλητα, που ισχύει και για τις δύο 

προηγούµενες επεξεργασίες, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα. 

 

1.2.2. ∆εύτερη ∆ειγµατοληψία 

Η δεύτερη δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 31/07/2000. Σε πλήρη 

αντιστοιχία µε την πρώτη δειγµατοληψία παρατίθενται τα εξής:  

Ο Πίνακας (IV-4) παρουσιάζει τις συνολικές συγκεντρώσεις των 19PCBs που 

έδωσε η ανάλυση στο GC-MS/MS, για κάθε δείγµα που αντιστοιχεί στις διάφορες 

διαδικασίες επεξεργασίας. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ιαλυτή φάση Σωµατιδιακή φάση  
(ng/L) (ng/g) (ng/L) (ng/L) (ng/g) 

διαλ/
σωµ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 44.4  13.1 31.3 65.1 0.42 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ 14.0  5.7 8.3 24.7 0.64 
Α' ΚΑΘΙΖΗΣΗ 4.9  2.5 2.4 23.1 1.04 
ΈΞΟ∆ΟΣ 1.4  0.6 0.8 15.2 0.75 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 326.2 9.8     
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 53.8 1.5     

 
Πίνακας IV-4 Οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19 PCBs στα δείγµατα της δεύτερης δειγµατοληψίας 

µε ανάλυση µε GC-MS/MS. 

Η ροή των λυµάτων (αστικών και βοθρολυµάτων) για εκείνη την ηµέρα µετρήθηκε 

από συστήµατα της εγκατάστασης και ήταν 20320 m3d-1. Επίσης, η ροή της λάσπης στους 

χωνευτές ήταν 452 m3d-1 ενώ η ροή της επεξεργασµένης λάσπης στις πρέσες ήταν 357 m3d-

1. Έτσι, η ροή των PCBs στην εγκατάσταση υπολογίστηκε για εκείνη την ηµέρα της 

δειγµατοληψίας (Σχήµα IV.6): 
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902mg d-1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

28mg d-1

έξοδος

284mg d-1 100mg d-1

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

147mg d-1
Αναερόβια
χώνευση

19mg d-1

λάσπη  
 
Σχήµα IV.6 Η ροή των PCBs µέσα στην εγκατάσταση, σε mg d-1  ,σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

δεύτερης δειγµατοληψίας. 

Οι τιµές του συντελεστή Κ υπολογίστηκαν από την εξίσωση (6) και κυµαίνονται 

από 4333 έως 25333 L kg-1. Επίσης παρουσιάζονται ο Πίνακας IV-5 και τα Σχήµατα ΙV.7, 

ΙV.8 και IV.9 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
PCBs ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

ΦΑΣΗ (pg/L)
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗ 
ΦΑΣΗ (pg/L) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(pg/L) διαλ/σωµ 

είσοδος 906 3428 4334 0.264 
λιποσυλλογή 184 801 985 0.230 
Α΄καθίζηση 075 179 254 0.418 3CBs 

έξοδος 000 019 019 0.000 
είσοδος 766 575 141 1.333 

λιποσυλλογή 773 423 196 1.826 
Α΄καθίζηση 880 220 100 3.998 4CBs 

έξοδος 000 026 026 0.000 
είσοδος 5020 19867 24887 0.253 

λιποσυλλογή 2173 3273 5446 0.664 
Α΄καθίζηση 303 1114 1417 0.272 5CBs 

έξοδος 126 339 465 0.373 
είσοδος 4928 7465 12392 0.660 

λιποσυλλογή 1683 3757 5440 0.448 
Α΄καθίζηση 808 872 1679 0.926 6CBs 

έξοδος 233 319 552 0.729 
είσοδος 108 000 108 - 

λιποσυλλογή 025 039 064 0.628 
Α΄καθίζηση 073 029 103 2.495 7CBs 

έξοδος 025 025 050 0.989 
είσοδος 1331 000 1331 - 

λιποσυλλογή 865 000 865 - 
Α΄καθίζηση 349 024 373 14.281 8CBs 

έξοδος 240 026 265 9.385 
 
Πίνακας IV-5 Οι συγκεντρώσεις (pg/L) των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης για τα δείγµατα της 

δεύτερης δειγµατοληψίας. 
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Σχήµα IV.7 Μεταβολή της ποσότητας (mg d-1)των έξι κατηγοριών PCBs µέσα στην εγκατάσταση. 
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Σχήµα IV.8 Μείωση κάθε κατηγορίας των PCBs στο νερό, έτσι όπως προέκυψε για τη δεύτερη 

δειγµατοληψία. 

Η µείωση της συγκέντρωσης των PCBs για κάθε επεξεργασία υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (7) και βρέθηκε 68 % για τη λιποσυλλογή, 65 % για την πρωτοβάθµια επεξεργασία 

και 72 % για τη δευτεροβάθµια επεξεργασία. Επίσης, η αθροιστική αποµάκρυνση των PCBs 

µετά τη λιποσυλλογή φτάνει το 72 %, µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φτάνει το 89 % 

και µετά το τέλος της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας το 97 %. Η δεύτερη δειγµατοληψία 

λοιπόν, έδειξε ότι το νερό που διοχετεύεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο από PCBs κατά 

97 % από το αρχικό λύµα στην είσοδο της εγκατάστασης.  

Όπως προκύπτει από την µελέτη του Πίνακα IV-5 και των Σχηµάτων ΙV.7, ΙV.8 τα 

PCBs φαίνεται να συµπεριφέρονται σε όλα τα δείγµατα, µε τον τρόπο που περιγράφηκε 

στην πρώτη δειγµατοληψία. 
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Σχήµα IV.9 ∆ιαγράµµατα της µείωσης της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας των PCBs, για κάθε 
επεξεργασία και για α) τα συνολικά δείγµατα, β) τη σωµατιδιακή φάση και γ) τη διαλυτή φάση. 
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1.2.3.  Τρίτη ∆ειγµατοληψία 

Η τρίτη δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 04/09/2000. Σε πλήρη αντιστοιχία 

µε την πρώτη δειγµατοληψία παρουσιάζονται τα εξής:  

Ο Πίνακας (IV-6) παραθέτει τις συνολικές συγκεντρώσεις των 19PCBs, που έδωσε 

η ανάλυση στο GC-MS/MS, για κάθε δείγµα που αντιστοιχεί στις διάφορες διαδικασίες 

επεξεργασίας. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ιαλυτή φάση Σωµατιδιακή φάση 
 (ng/L) (ng/g) (ng/L) (ng/L) (ng/g) 

διαλ/ 
σωµ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 14.3  4.6 9.7 83.4 0.47 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ 7.7  3.2 4.6 38.3 0.69 
Α' ΚΑΘΙΖΗΣΗ 4.9  2.5 2.4 41.1 1.03 
ΈΞΟ∆ΟΣ 21.3  1.7 19.6 30.4 0.07 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 65.1 16.3     
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 34.8 5.2     

 
Πίνακας IV-6 Οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19 PCBs στα δείγµατα της τρίτης δειγµατοληψίας µε 

ανάλυση µε GC-MS/MS. 

Η ροή των λυµάτων, αστικών και βοθρολυµάτων για εκείνη την ηµέρα µετρήθηκε 

από συστήµατα της εγκατάστασης και ήταν 19320 m3d-1. Επίσης η ροή της λάσπης στους 

χωνευτές ήταν 406 m3d-1 ενώ η ροή της επεξεργασµένης λάσπης στις πρέσες ήταν 264 m3d-

1. Έτσι η ροή των PCBs στην εγκατάσταση υπολογίστηκε για εκείνη την ηµέρα της 

δειγµατοληψίας (Σχήµα IV. 10): 

262mg d-1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

391mg d-1

έξοδος

142mg d-1 90mg d-1

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

26mg d-1 Αναερόβια
χώνευση

9mg d-1

λάσπη  
Σχήµα IV.10 Η ροή των PCBs µέσα στην εγκατάσταση, σε mg d-1 ,σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

τρίτης δειγµατοληψίας. 

Όπως φαίνεται, τόσο στον Πίνακα IV-6 όσο και στο Σχήµα ΙV.6 και µε δεδοµένη τη 

χαµηλή συγκέντρωση των PCBs στην έξοδο, η δειγµατοληψία αυτή παρουσιάζει περίεργα 
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αυξηµένη συγκέντρωση στο δείγµα της εξόδου σε σχέση µε την συγκέντρωση στο δείγµα 

της εισόδου. 

Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα IV-7 και στο Σχήµα ΙV.11 το πρόβληµα της 

µεγάλης συγκέντρωσης των PCBs στην έξοδο οφείλεται στα τρί- και τετραχλωριωµένα 

στελέχη. Από την µελέτη των χρωµατογραφηµάτων προκύπτει ότι σε αυτή την περίπτωση 

το πρόβληµα πιθανά οφείλεται στη διαδικασία δειγµατοληψίας και όχι στην αναλυτική 

διαδικασία. Για την µελέτη των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας οι δύο κατηγορίες 

αυτές δε λαµβάνονται υπόψη στην έξοδο. Έτσι στα επόµενα Σχήµατα (ΙV.12 και ΙV.13) και 

κατά τον υπολογισµό της µείωσης της συγκέντρωσης των PCBs σε κάθε κατηγορία, τα τρι- 

και τετραχλωριωµένα µέλη δε λαµβάνονται υπόψη για το δείγµα της εξόδου. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
PCBs ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

ΦΑΣΗ (pg/L)
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗ 
ΦΑΣΗ (pg/L) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(pg/L) διαλ/σωµ 

είσοδος 477 1016 1493 0.469 
λιποσυλλογή 287 937 1224 0.306 
Α΄καθίζηση 251 207 458 1.214 3CBs 

έξοδος 221 15890 16111 0.014 
είσοδος 601 1845 2446 0.326 

λιποσυλλογή 596 264 860 2.261 
Α΄καθίζηση 504 230 734 2.189 4CBs 

έξοδος 194 2745 2938 0.071 
είσοδος 1851 4701 6552 0.394 

λιποσυλλογή 1465 2200 3664 0.666 
Α΄καθίζηση 874 1805 2680 0.484 5CBs 

έξοδος 709 871 1580 0.814 
είσοδος 1074 1370 2444 0.784 

λιποσυλλογή 431 1051 1483 0.410 
Α΄καθίζηση 575 157 732 3.663 6CBs 

έξοδος 301 106 407 2.844 
είσοδος 367 601 968 0.611 

λιποσυλλογή 193 123 317 1.569 
Α΄καθίζηση 131 021 152 6.271 7CBs 

έξοδος 192 192 384 1.004 
είσοδος 193 000 193 - 

λιποσυλλογή 180 000 180 - 
Α΄καθίζηση 161 015 177 10.565 8CBs 

έξοδος 240 026 265 9.385 
 
Πίνακας IV-7 Οι συγκεντρώσεις (pg/L) των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης για τα δείγµατα της τρίτης 

δειγµατοληψίας. 
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Σχήµα IV.11 Μεταβολή της ποσότητας (mg d-1) των έξι κατηγοριών PCBs µέσα στην εγκατάσταση. 

Οι τιµές του συντελεστή Κ υπολογίστηκαν από την εξίσωση (εξ.6) και κυµαίνονται 

από 12096 έως 18272 L kg-1.  

Η µείωση της συγκέντρωσης των PCBs για κάθε επεξεργασία υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (7) και βρέθηκε 46% για τη λιποσυλλογή και 36% για την πρωτοβάθµια 

επεξεργασία. Επίσης, η αθροιστική αποµάκρυνση των PCBs µετά τη λιποσυλλογή φτάνει το 

46% και µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φτάνει το 66%. Η τρίτη δειγµατοληψία λοιπόν, 

έδειξε ότι το νερό που διοχετεύεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο από τέτρα-, πεντα-, εξα-, 

επτα- και οκταχλωριωµένα PCBs κατά 84% από το λύµα στην είσοδο της εγκατάστασης. 

Στη συνέχεια παρατίθενται το Σχήµα ΙV.12 και το Σχήµα ΙV.13 όπου γίνεται φανερή 

η επανάληψη της συµπεριφοράς των PCBs σε όλες τις διαδικασίες, έτσι όπως περιγράφηκε 

στην πρώτη δειγµατοληψία.  

Μείωση των PCBs στο νερό
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Σχήµα IV.12 Μείωση κάθε κατηγορίας των PCBs στο νερό, έτσι όπως προέκυψε για την τρίτη 

δειγµατοληψία. 
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Σχήµα IV.13 ∆ιαγράµµατα της µείωσης της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας των PCBs, για κάθε 
επεξεργασία και για α) τα συνολικά δείγµατα, β) τη σωµατιδιακή φάση και γ) τη διαλυτή φάση. 
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1.2.4. Τέταρτη ∆ειγµατοληψία 

Η τέταρτη δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 27/09/2000. Σε πλήρη αντιστοιχία 

µε τις προηγούµενες δειγµατοληψίες παρουσιάζονται τα εξής: 

Στον Πίνακα (IV-8) παρατίθενται οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19PCBs, που 

έδωσε η ανάλυση στο GC-MS/MS για κάθε δείγµα που αντιστοιχεί σε µία επεξεργασία.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ιαλυτή φάση Σωµατιδιακή φάση  
(ng/L)  (ng/g) (ng/L) (ng/L)  (ng/g) 

διαλ/ 
σωµ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 11.0  4.0 7.0 16.7 0.57 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ 7.7  3.3 4.5 14.1 0.74 
Α' ΚΑΘΙΖΗΣΗ 4.7  2.0 2.7 17.5 0.75 
ΈΞΟ∆ΟΣ 1.3  0.9 0.4 6.3 2.25 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 961.4 29.3     
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 488.7 14.0     

 
Πίνακας IV-8 Οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19 PCBs στα δείγµατα της τέταρτης δειγµατοληψίας 

µε ανάλυση µε GC-MS/MS. 

Η ροή των λυµάτων (αστικών και βοθρολυµάτων) για εκείνη την ηµέρα µετρήθηκε 

από συστήµατα της εγκατάστασης και ήταν 16060 m3d-1. Επίσης η ροή της λάσπης στους 

χωνευτές ήταν 437 m3d-1 ενώ η ροή της επεξεργασµένης λάσπης στις πρέσες ήταν 246 m3d-

1. Έτσι, η ροή των PCBs στην εγκατάσταση υπολογίστηκε για εκείνη την ηµέρα της 

δειγµατοληψίας (Σχήµα IV.14). 

   

177mg d-1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

21mg d-1

έξοδος

124mg d-1 75mg d-1

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

420mg d-1
Αναερόβια
χώνευση

120mg d-1

λάσπη  
 

Σχήµα IV.14 Η ροή των PCBs µέσα στην εγκατάσταση, σε mg d-1 ,σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
τέταρτης δειγµατοληψίας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
PCBs ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

ΦΑΣΗ (pg/L)
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗ 
ΦΑΣΗ (pg/L) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(pg/L) διαλ/σωµ 

είσοδος 1364 734 2098 1.859 
λιποσυλλογή 697 476 1173 1.464 
Α΄καθίζηση 179 341 519 0.525 3CBs 

έξοδος 114 021 135 5.505 
είσοδος 653 1398 2050 0.467 

λιποσυλλογή 781 776 1558 1.007 
Α΄καθίζηση 471 132 603 3.563 4CBs 

έξοδος 132 025 157 5.278 
είσοδος 998 3249 4248 0.307 

λιποσυλλογή 833 2235 3068 0.373 
Α΄καθίζηση 540 1603 2143 0.337 5CBs 

έξοδος 228 201 429 1.132 
είσοδος 906 922 1828 0.982 

λιποσυλλογή 879 721 1600 1.218 
Α΄καθίζηση 724 485 1209 1.492 6CBs 

έξοδος 307 089 396 3.458 
είσοδος 055 517 572 0.106 

λιποσυλλογή 074 122 196 0.608 
Α΄καθίζηση 067 052 119 1.283 7CBs 

έξοδος 027 044 071 0.611 
είσοδος 037 192 229 0.195 

λιποσυλλογή 024 123 147 0.198 
Α΄καθίζηση 020 066 086 0.302 8CBs 

έξοδος 083 016 099 5.372 
 

  
Πίνακας IV-9 Οι συγκεντρώσεις (pg/L) των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης για τα δείγµατα της 

τέταρτης δειγµατοληψίας. 
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Σχήµα IV.15 Μεταβολή της ποσότητας (mg d-1)των έξι κατηγοριών PCBs µέσα στην εγκατάσταση.  
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Οι τιµές του συντελεστή Κ υπολογίστηκαν από την εξίσωση (εξ.6) και κυµαίνονται 

από 4174 έως 8754 L kg-1.  

Η µείωση της συγκέντρωσης των PCBs για κάθε επεξεργασία υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (7) και βρέθηκε 30% για τη λιποσυλλογή, 40% για την πρωτοβάθµια επεξεργασία 

και 72 % για τη δευτεροβάθµια επεξεργασία. Επίσης, η αθροιστική αποµάκρυνση των PCBs 

µετά τη λιποσυλλογή φτάνει το 30%, µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φτάνει το 57% 

και µετά το τέλος της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας το 88%. Η τέταρτη δειγµατοληψία 

λοιπόν, έδειξε ότι το νερό που διοχετεύεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο από PCBs κατά 

88% από το λύµα στην είσοδο της εγκατάστασης. 

Όπως φαίνεται στα Σχήµατα IV.16 και IV.17, τα PCBs συµπεριφέρονται σε όλες τις 

διαδικασίες µε τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε αρχικά στην πρώτη δειγµατοληψία. 

  
 

Μείωση των PCBs στο νερό
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Σχήµα IV.16 Μείωση κάθε κατηγορίας των PCBs στο νερό, έτσι όπως προέκυψε για την τέταρτη 

δειγµατοληψία. 
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Σχήµα IV.17 ∆ιαγράµµατα της µείωσης της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας των PCBs, για κάθε 
επεξεργασία και για α) τα συνολικά δείγµατα, β) τη σωµατιδιακή φάση και γ) τη διαλυτή φάση. 
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1.2.5. Πέµπτη ∆ειγµατοληψία 

Η πέµπτη δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 26/01/2001. Σε πλήρη αντιστοιχία 

µε τις προηγούµενες δειγµατοληψίες παρουσιάζονται τα εξής: 

Στον Πίνακα (IV-10) παρατίθενται οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19PCBs, που 

έδωσε η ανάλυση στο GC-MS/MS για κάθε δείγµα στο οποίο αντιστοιχεί µία επεξεργασία.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ∆ιαλυτή φάση Σωµατιδιακή φάση  
(ng/L) (ng/g) (ng/L) (ng/L) (ng/g) 

διαλ/ 
σωµ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 16.8  2.5 14.3 26.3 0.2 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ 10.0  1.0 9.0 36.0 0.1 
Α' ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1.5  0.6 0.9 6.3 0.6 
ΈΞΟ∆ΟΣ 0.6  0.4 0.2 2.7 2.0 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 455.3 16.7     
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 243.6 6.9     

 

Πίνακας IV-10 Οι συνολικές συγκεντρώσεις των 19 PCBs στα δείγµατα της πέµπτης 
δειγµατοληψίας µε ανάλυση µε GC-MS/MS. 

Η ροή των λυµάτων (αστικών και βοθρολυµάτων) για εκείνη την ηµέρα µετρήθηκε 

από συστήµατα της εγκατάστασης και ήταν 18310 m3d-1. Επίσης η ροή της λάσπης στους 

χωνευτές ήταν 229 m3d-1 ενώ η ροή της επεξεργασµένης λάσπης στις πρέσες ήταν 133 m3d-

1. Έτσι η ροή των PCBs στην εγκατάσταση που υπολογίστηκε για εκείνη την ηµέρα της 

δειγµατοληψίας είναι (Σχήµα IV.18): 

 

304mg d-1

είσοδος Λιποσυλλογή Πρωτοβάθµια
επεξεργασία

∆ευτεροβάθµια
επεξεργασία

11mg d-1

έξοδος

180mg d-1 25mg d-1

λάσπη

ανακυκλοφορία
λάσπης

104mg d-1
Αναερόβια
χώνευση

32mg d-1

λάσπη  
 

Σχήµα IV.18 Η ροή των PCBs µέσα στην εγκατάσταση, σε mg d-1 ,σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
πέµπτης δειγµατοληψίας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
PCBs ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΤΗ 

ΦΑΣΗ (pg/L)
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗ 
ΦΑΣΗ (pg/L) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(pg/L) διαλ/σωµ 

είσοδος 791 934 1725 0.847 
λιποσυλλογή 273 593 867 0.461 
Α΄καθίζηση 072 154 227 0.469 3CBs 

έξοδος 134 063 197 2.131 
είσοδος 484 740 1225 0.654 

λιποσυλλογή 285 575 859 0.495 
Α΄καθίζηση 112 153 265 0.732 4CBs 

έξοδος 115 039 153 2.951 
είσοδος 901 2636 3537 0.342 

λιποσυλλογή 238 1348 1586 0.177 
Α΄καθίζηση 200 330 531 0.606 5CBs 

έξοδος 125 059 184 2.115 
είσοδος 325 9558 9883 0.034 

λιποσυλλογή 181 6.406 6.588 0.028 
Α΄καθίζηση 159 176 334 0.904 6CBs 

έξοδος 025 046 071 0.527 
είσοδος 006 207 214 0.031 

λιποσυλλογή 005 000 005 - 
Α΄καθίζηση 001 094 095 0.013 7CBs 

έξοδος 004 004 009 0.997 
είσοδος 012 238 250 0.050 

λιποσυλλογή 004 062 067 0.068 
Α΄καθίζηση 006 006 012 0.866 8CBs 

έξοδος 003 000 003 - 
 
Πίνακας IV-11 Οι συγκεντρώσεις (pg/L) των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης για τα δείγµατα της 

πέµπτης δειγµατοληψίας. 
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Σχήµα IV.19 Μεταβολή της ποσότητας (mg d-1) των έξι κατηγοριών PCBs µέσα στην εγκατάσταση.  
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Οι τιµές του συντελεστή Κ υπολογίστηκαν µε τη βοήθεια της εξίσωσης (6) και 

κυµαίνονται από 6955 έως 16480 L kg-1. 

Η µείωση της συγκέντρωσης των PCBs για κάθε επεξεργασία υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (7) και βρέθηκε 41 % για τη λιποσυλλογή, 85 % για την πρωτοβάθµια επεξεργασία 

και 58 % για τη δευτεροβάθµια επεξεργασία. Επίσης, η αθροιστική αποµάκρυνση των PCBs 

µετά τη λιποσυλλογή φτάνει το 41 %, µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία φτάνει το 91 % 

και µετά το τέλος της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας το 96 %. Η δεύτερη δειγµατοληψία 

λοιπόν, έδειξε ότι το νερό που διοχετεύεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο από PCBs κατά 

96 % από το αρχικό λύµα της εισόδου. 

Στη συνέχεια παρατίθενται το Σχήµα ΙV.20 και το Σχήµα ΙV.21όπου γίνεται φανερή 

η επανάληψη της συµπεριφοράς των PCBs σε όλες τις διαδικασίες, έτσι όπως περιγράφηκε 

στην πρώτη δειγµατοληψία.  
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Σχήµα IV.20 Μείωση κάθε κατηγορίας των PCBs στο νερό, έτσι όπως προέκυψε για την πέµπτη 

δειγµατοληψία. 
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Σχήµα IV.21 ∆ιαγράµµατα της µείωσης της συγκέντρωσης κάθε κατηγορίας των PCBs, για κάθε 
επεξεργασία και για α) τα συνολικά δείγµατα, β) τη σωµατιδιακή φάση και γ) τη διαλυτή φάση. 
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1.2.6. PCBs στη λάσπη του Βιολογικού Καθαρισµού Ηρακλείου 

Η λάσπη της εγκατάστασης προκύπτει από την καθίζηση των στερεών κατά την 

πρωτοβάθµια επεξεργασία και από ένα τµήµα της ποσότητας που καθιζάνει κατά την 

καθίζηση της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας. Το σύνολο του υλικού αυτού οδηγείται στους 

χωνευτές για αναερόβια χώνευση. Ο χρόνος παραµονής της λάσπης στους χωνευτές είναι 

πολύ σηµαντικός για την επεξεργασία για αυτό και η κατασκευή είναι τέτοια ώστε, ο 

υδραυλικός χρόνος να είναι περίπου 20 µε 22 µέρες. Επίσης, µέσα στον χωνευτή η 

ανάδευση είναι συνεχής, µε αποτέλεσµα, η ποσότητα που εισέρχεται στον χωνευτή, να 

οµογενοποιείται µε την ήδη υπάρχουσα λάσπη. Έτσι, κανένα από τα δείγµατα της 

επεξεργασµένης λάσπης που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό ενός από τα δείγµατα της µη επεξεργασµένης λάσπης. Για το λόγο αυτό, 

τα δείγµατα της λάσπης δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε τον ίδιο τρόπο µε τα δείγµατα 

του νερού. 

Συγκεκριµένα, από τις πέντε δειγµατοληψίες υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις σε 

ng/L των PCBs στη µη επεξεργασµένη λάσπη και στην επεξεργασµένη λάσπη όπως 

περιγράφηκε στην παράγραφο (§1.2). Στην ίδια παράγραφο περιγράφηκε και ο υπολογισµός 

της περιεκτικότητας των δειγµάτων σε ng/g.  

 
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
 ng/L ng/g ng/L ng/g 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 65 6.6 961 29.3 
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 19 0.6 489 14.0 

   
Πίνακας IV-12 Οι συγκεντρώσεις των PCBs στα δείγµατα της λάσπης. 

Η περιεκτικότητα σε PCBs της µη επεξεργασµένης λάσπης που φθάνει στους 

προπαχυντές και της επεξεργασµένης λάσπης που φθάνει στις πρέσες, εκφρασµένη σε ng/L 

και σε ng/g παρατίθενται στον Πίνακα (IV-12). 

Η ροή προς τους χωνευτές και τις πρέσσες, για κάθε µέρα δειγµατοληψίας, 

µετρήθηκε από συστήµατα της εγκατάστασης. Με τη βοήθεια των τιµών αυτών 

υπολογίστηκε η ποσότητα σε mg των PCBs που εισήλθε στην διαδικασία της αναερόβιας 

χώνευσης και η ποσότητα που εξήλθε για κάθε µία µέρα δειγµατοληψίας ξεχωριστά. Η 

ελάχιστη και η µέγιστη τιµή ηµερησίως της ποσότητας των PCBs στα δείγµατα της λάσπης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα (IV-13). 
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 ΕΛΑΧΙΣΤΗ  
mg d-1 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
mg d-1 

ΜΗ ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 26 420 
ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 7 120 

 
Πίνακας IV-13 Η ποσότητα των PCBs σε mg d-1στα δείγµατα της λάσπης.  

Είναι φανερή η µείωση τη ποσότητας των PCBs στη λάσπη κατά τη διάρκεια της 

αναερόβιας χώνευσης η οποία µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν 

πολλές µελέτες στο εργαστήριο και στο περιβάλλον που υποστηρίζουν τη δυνατότητα 

αναερόβιας χώνευσης των PCBs από διάφορα αναερόβια βακτήρια (Lewadoski and De 

Filippi,1998). Γενικά αυτά τα µικρόβια επιτίθενται σε υψηλά χλωριωµένα ισοµερή και 

αποµακρύνουν τα meta και para άτοµα χλωρίου. Έτσι, η αναερόβια χώνευση έχει σαν 

αποτέλεσµα την µετατροπή των υψηλά χλωριωµένων ισοµερών σε χαµηλότερα χλωριωµένα 

και ortho υποκατεστηµένα ισοµερή. Επίσης, η θερµοκρασία που διατηρεί το σύστηµα µέσα 

στους χωνευτές είναι 35εoC κατά την οποία ευνοείται η εξάτµιση των ολιγοχλωριωµένων 

PCBs. 

Ωστόσο, ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουµε υπόψη, είναι η 

µεταπάχυνση της λάσπης. Σε αυτή την επεξεργασία που συµβαίνει µετά τη χώνευση 

αποµακρύνεται αρκετή ποσότητα νερού και λίγων σωµατιδίων που διοχετεύονται στην 

εγκατάσταση. Έτσι, ένα µέρος των PCBs χάνεται από την επεξεργασµένη λάσπη και 

πιθανόν αυτό να προκαλεί αυτή την εικόνα της µείωσης τους µετά τη χώνευση. 

1.2.7. Ροές των PCBs στην εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισµού 

Ηρακλείου 

Από τις τιµές της ποσότητας των PCBs που προέκυψαν µε βάση τη συγκέντρωση 

των PCBs στα δείγµατα κάθε δειγµατοληψίας και τη ροή της εγκατάστασης τη 

συγκεκριµένη ηµέρα, υπολογίστηκε η µέση ποσότητα των PCBs που εισέρχεται και 

εξέρχεται από την εγκατάσταση την ηµέρα. Έτσι, η µέση ποσότητα των PCBs την ηµέρα 

που εισέρχεται στην εγκατάσταση και η µέση ποσότητα την ηµέρα που διατίθεται τόσο στη 

θάλασσα µέσω του νερού όσο και στη χωµατερή µέσω της λάσπης φαίνονται στον Πίνακα 

IV-14 (1ος τρόπος).  

Ένας δεύτερος τρόπος για τον υπολογισµό της µέσης ποσότητας των PCBs που 

διακινούνται µέσα στην εγκατάσταση είναι µε την βοήθεια των τιµών ροής της 

εγκατάστασης για κάθε µέρα, για ένα χρόνο. Από τις τιµές των ροών που παρέχουν 
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συστήµατα της εγκατάστασης καθηµερινά για το 2000, υπολογίστηκε η µέση τιµή της ροής 

των υγρών να είναι 17888±65 m3d-1 και η µέση τιµή της ροής της επεξεργασµένης λάσπης 

να είναι 310±11 m3d-1. Επίσης από τις δειγµατοληψίες υπολογίστηκε η µέση τιµή της 

συγκέντρωσης των PCBs για τη είσοδο, την έξοδο και την επεξεργασµένη λάσπη να είναι 

30±20 ng/L, 1±0,3 ng/L, 168±176 ng/L αντίστοιχα. Με βάση τις παραπάνω τιµές 

υπολογίστηκε η µέση ποσότητα των PCBs την ηµέρα που εισέρχεται στην είσοδο της 

εγκατάστασης και εξέρχεται από αυτήν είτε µέσω του νερού είτε µέσω της λάσπης (Πίνακας 

IV-14). 
 

 Μέση ποσότητα των PCBs σε mg d-1 
 1ος Τρόπος 2ος Τρόπος 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 564±390 539± 369 
ΈΞΟ∆ΟΣ 19±6 19±7 

ΕΠΕΞ/ΝΗ ΛΑΣΠΗ 17±10 20±11 
 

Πίνακας IV-14 Η µέση ποσότητα των PCBs σε mg d-1που εισέρχεται στην εγκατάσταση και 
διατίθεται στο περιβάλλον.  

Συγκρίνοντας τις δύο µεθόδους υπολογισµού της ροής των PCBs µέσα στην 

εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού προκύπτει ότι και οι δύο δίνουν παρόµοια 

αποτελέσµατα. Αυτό οφείλεται στην εξασφάλιση µιας περίπου σταθερής ροής των λυµάτων 

µέσα στην εγκατάσταση που εµφανίζει πολύ µικρές διακυµάνσεις. Έτσι αυτό που είναι 

σηµαντικό στον προσδιορισµό της ροής των PCBs είναι οι συγκεντρώσεις που λαµβάνονται 

υπόψη και που δε διαφοροποιούνται στις δύο περιπτώσεις. Επίσης, από τις τιµές του Πίνακα 

IV-14 προκύπτει ότι, η µέση τιµή της ποσότητας των PCBs που εισέρχονται στην 

εγκατάσταση του Βιολογικού καθαρισµού Ηρακλείου ετησίως είναι 197±135 g y-1 ενώ 

διατίθενται στη θάλασσα 7 ± 2 g y-1 και στη χωµατερή 7 ± 4 g y-1. 

Σε ανάλογη µελέτη που έγινε σε εγκατάσταση στο Παρίσι, βρέθηκε η συγκέντρωση 

συνολικά 12 PCBs στην είσοδο 380-1300 ng/L και στην έξοδο 150- 390 ng/L (Chevreuil et 

al., 1990) ενώ στο Μόντρεαλ η συγκέντρωση συνολικά 13 PCBs βρέθηκε 4.3 ng/L στην 

είσοδο και 1.4 ng/L στην έξοδο (Pham et al., 1997). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

καθορίσει τα όρια για τα λύµατα αστικών και βιοµηχανικών περιοχών ενώ στις Η.Π.Α η 

EPA για το πόσιµο νερό έχει όριο 1mg/L για τα µικρά παιδιά 

Μελέτη 13 PCBs στη λάσπη εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων στη Girona της 

Ισπανίας, έδειξε συγκέντρωση από 0.5 έως 94 ng/g (Folch et al., 1996). Στην Ελβετία, 
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αντίστοιχη µελέτη 7 PCBs έδωσε µέση συγκέντρωση στη λάσπη 0.1 µg/g (Berset et al., 

1999) ενώ στο Chorzow και στη Chestozova της Πολωνίας η µέγιστη συγκέντρωση 

συνολικά 6 και 7 PCBs, βρέθηκε 89 ng/g και1155 ng/g αντίστοιχα (Sulkowski et al., 1999). 

Η EPA έχει όριο για τη λάσπη τα 10 ppm. 

1.2.8. Πηγές των PCBs στα λύµατα της περιοχής Ηρακλείου 

Τα PCBs στα απόβλητα προέρχονται από οικιακή χρήση, βιοµηχανικά απόβλητα 

αλλά κυρίως από απορροές που παρασύρουν οργανικά από το έδαφος ιδιαίτερα περιοχών 

στις οποίες έχει γίνει κάποιο ατύχηµα που απελευθέρωσε τέτοιες ενώσεις. Στο κεφάλαιο ΙΙ1 

παρουσιάστηκαν τα γνωστότερα εµπορικά µίγµατα που παρασκευάζονταν µέχρι το 1993 και 

των οποίων τα αποθέµατα εξακολουθούν να µολύνουν το περιβάλλον. Η περιεκτικότητα επί 

τοις εκατό κατά βάρος (%κ.β.) στις 10 κατηγορίες PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης, που 

διαθέτουν τα εµπορικά µίγµατα και υπολογίστηκαν µε αναλύσεις σε ECD και MS 

συστήµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα (IV-14) (Breivik et al., 2001). Με Α 

συµβολίζονται τα Aroclor, µε CΑ τα Clophen, µε SV το Sovol και µε D τα Delor.  
 

Τεχνητά 
µίγµατα MONO DI TRI TETRA PENTA HEXA ΗEPTA OCTA NONA DECA

A1221 43.8 27.9 4.4 2.6 0.5 0.2     
A1232 26.5 23.9 27.0 18.7 3.5 0.3 0.1    
A1016 0.7 17.1 53.6 27.7 0.8 0.1     
A1242 0.3 14.7 42.1 33.9 8.1 0.8 0.1    
A1248 0.2 2.5 22.8 51.7 20.5 2.0 0.3 0.1   
A1254  0.5 0.7 18.3 55.6 22.0 2.5 0.4   
A1260  0.1 0.3 0.9 9.9 43.5 36.1 8.3 0.9  
A1262  0.2 1.2 1.1 3.9 28.1 45.3 18.5 1.7  
CA30  19.6 48.1 25.0 6.2 1.2     
CA40  0.2 17.3 50.5 25.8 5.0 1.2    
CA50   0.2 17.6 51.2 26.8 3.6 0.6   
CA60    0.7 16.2 49.1 27.8 5.8 0.5  

SV   1.0 23.0 53.0 22.0 1.0    
TCB  14.0 49.0 32.0 4.0 1.0     
D123 9.0 63.0 26.0 2.0       
D103 1.0 10.0 60.0 26.0 3.0      

 
Πίνακας IV-15 Οι περιεκτικότητες επί τοις εκατό κατά βάρος εµπορικών µιγµάτων, στις δέκα 

κατηγορίες των PCBs ανά βαθµό χλωρίωσης (Breivik et al., 2001). 

Με τη βοήθεια αυτών των δεδοµένων µπορεί να γίνει εκτίµηση της πιθανής 

προέλευσης των PCBs στα λύµατα της περιοχής Ηρακλείου. Έτσι, πραγµατοποιήθηκε 
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σύγκριση της περιεκτικότητας επί τοις εκατό των δειγµάτων της εισόδου (σωµατιδιακή και 

διαλυτή φάση µαζί) στις έξι κατηγορίες PCBs που µελετήθηκαν, µε τις αντίστοιχες 

περιεκτικότητες των παραπάνω τεχνητών µιγµάτων. Η µελέτη αυτή έδωσε τα παρακάτω 

διαγράµµατα (Σχήµα IV.22) στα οποία φαίνονται τα πιο πιθανά εµπορικά µίγµατα ως πηγές 

προέλευσης των PCBs στα λύµατα και των πέντε δειγµατοληψιών.  

Με δεδοµένο ότι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε βεβαιότητα την πραγµατική 

προέλευση των PCBs στα λύµατα αφού αυτό προϋποθέτει τη σύγκριση συγκεκριµένων 

µελών µε τα µέλη που διαθέτουν τα τεχνητά µίγµατα, προκύπτει, ότι τα PCBs στα λύµατα 

της εγκατάστασης Ηρακλείου προέρχονται πιθανώς από µίγµατα των Aroclor 1248 και 

1254, Clophen A40, A50 και A60 και Sovol. 
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Σχήµα IV.22 ∆ιαγράµµατα των πέντε δειγµάτων της εισόδου µε τα εµπορικά µίγµατα που 

εκτιµούνται ως πηγές προέλευσης των PCBs.  



V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια PCBs είναι µη πολικοί, υδροφοβικοί, οργανικοί 

µικρορυπαντές, ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους ζωντανούς οργανισµούς λόγω της µικρής 

βιοαποδοσιµότητα τους, της υψηλής τοξικότητας κάποιων ισοµερών και της δυνατότητας 

βιοσυσσώρευση τους στον λιπώδη ιστό. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 

αποτελούν σηµαντικές πηγές των PCBs στο περιβάλλον (Chevreuil et al., 1990). Τα λύµατα 

περιέχουν PCBs που προέρχονται από εµπορικές, βιοµηχανικές και οικιακές πηγές.  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής επιτεύχθηκε η ανίχνευση και η ποσοτική 

ανάλυση 19 PCBs σε διάφορα στάδια της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της πόλης 

του Ηρακλείου µε τη χρήση δύο αναλυτικών τεχνικών: αέριας χρωµατογραφίας υψηλής 

απόδοσης µε ανιχνευτή συλλήψεως ηλεκτρονίων και αέριας χρωµατογραφίας υψηλής 

απόδοσης µε δίδυµη φασµατοµετρία µάζας. Τα 19 PCBs που επιλέχθηκαν, αποτελούνται 

από τρι-, τετρα-, πεντα-, εξα-, επτα- και οκταχλωριωµένα στελέχη και έχουν ανιχνευθεί σε 

δείγµατα αέριας και σωµατιδιακής φάσης της ατµόσφαιρας της περιοχής Κολυµπαρίου του 

Νοµού Χανίων και της περιοχής Φοινοκαλιάς του Νοµού Λασιθίου στην Κρήτη 

(Mandalakis et al., 2001; Μανδαλάκης, 2002). 

Στο πρώτο στάδιο της µελέτης ερευνήθηκαν τρεις µέθοδοι εκχύλισης και 

καθαρισµού των λυµάτων οι οποίες προέκυψαν από βιβλιογραφικά και πειραµατικά 

δεδοµένα. Καταλληλότερη µέθοδος προέκυψε εκείνη που περιλαµβάνει τα εξής: α) 

εκχύλιση των υγρών δειγµάτων µε µικροφυσίγγιο RP-18 ενώ των στερεών δειγµάτων µε 

υπέρηχους και β) καθαρισµό των εκχυλισµάτων που περιλαµβάνει, έκλουση από στήλη 

SiO2, αποµάκρυνση του θείου µε ράβδους Cu και Hg, εκχύλιση µε πυκνό διάλυµα H2SO4 

και έκλουση από στήλη µε διάφορους τύπους SiO2. 

Ακολούθησε εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου στην ανάλυση των PCBs στα 

λύµατα της εγκατάστασης της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Η ανίχνευση 

πραγµατοποιήθηκε και µε τις δύο αναλυτικές τεχνικές. Η εγκατάσταση απορρίφθηκε ως 

χώρος µελέτης για δυο λόγους: α) η ποσότητα των PCBs, που εισέρχεται ή αποµακρύνεται 

καθηµερινά από την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού της ΒΙ.ΠΕ είναι πολύ µικρότερη 

από εκείνη της εγκατάστασης αστικών λυµάτων και βοθρολυµάτων, β) ο βιολογικός 

καθαρισµός της περιοχής του Ηρακλείου διαθέτει περισσότερες επεξεργασίες των λυµάτων 

µε δυνατότητα δειγµατοληψίας µετά το τέλος κάθε µίας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή 

η µελέτη της πορείας των PCBs µέσα στην εγκατάσταση και της επιρροής κάθε 

επεξεργασίας στη συγκέντρωση. 
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Έτσι, προχωρήσαµε στην µελέτη της πορείας των PCBs µέσα στην εγκατάσταση 

του βιολογικού καθαρισµού Ηρακλείου, παίρνοντας δείγµα από έξι σηµεία. Τα έξι δείγµατα 

κάθε δειγµατοληψίας προέρχονταν από την είσοδο της εγκατάστασης, την έξοδο της 

διαδικασίας της λιποσυλλογής, την υπερχείλιση της πρωτοβάθµιας καθίζησης, την 

υπερχείλιση της δευτεροβάθµιας καθίζησης, την είσοδο της λάσπης στους χωνευτές και την 

έξοδο της λάσπης από τους χωνευτές. Επίσης, η ανίχνευση των PCBs πραγµατοποιήθηκε µε 

GC-ECD και GC-MS/MS. 

Πριν την επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε συγκριτική µελέτη των 

αποτελεσµάτων που δίνουν οι δύο αναλυτικές τεχνικές, από όπου προέκυψε ότι το GC-ECD 

δίνει διαφορετικές τιµές από το GC-MS/MS. Γενικά το GC-ECD υπερεκτιµά τις 

συγκεντρώσεις των PCBs λόγω της παρουσίας ουσιών που ανιχνεύονται από τον ECD και 

παρεµποδίζουν τον προσδιορισµό. Στα επιβαρηµένα δείγµατα της εισόδου και της λάσπης 

δίνει και τιµές µικρότερες του GC-MS/MS, επίσης για τον ίδιο λόγο. Τα µέλη #52 και #180 

παρουσίασαν τα εντονότερα προβλήµατα.  

 Το σηµαντικό συµπέρασµα που προέκυψε, είναι ότι το GC-ECD είναι µία 

προτιµητέα τεχνική, όταν ένας µεγάλος αριθµός δειγµάτων πρέπει να αναλυθεί προκειµένου 

να προσδιοριστούν αντοχές στο χρόνο ή κατανοµές. Επίσης, είναι µία τεχνική που παρέχει 

καλή ευαισθησία και ακρίβεια, είναι εύκολη στη χρήση και φθηνή.  

Το πλεονέκτηµα της ανάλυσης µε GC-MS/MS είναι η υψηλή επιλεκτικότητα που 

διαχωρίζει αποτελεσµατικά PCBs µε διαφορετικό βαθµό χλωρίωσης και διακρίνει τυχόν 

παρεµποδίζουσες ουσίες. Ωστόσο πρόκειται για τεχνική που είναι πιο ακριβή, δύσκολη στη 

χρήση και τη συντήρηση. 

Για την µελέτη της ποσότητας και συµπεριφοράς των 19 PCBs στα δείγµατα των 

λυµάτων της περιοχής Ηρακλείου επιλέχθηκε το GC-MS/MS εξαιτίας της υψηλή 

επιλεκτικότητας και κατά συνέπεια αξιοπιστίας που παρέχει. Επίσης, το όριο ανίχνευσης 

του οργάνου και της µεθόδου είναι ικανοποιητικό. 

Έτσι, η συγκέντρωση συνολικά των 19 PCBs στην είσοδο της εγκατάστασης 

κυµαίνεται από 11-65 ng/L ενώ στην έξοδο από 0.6-21 ng/L. Σε ανάλογη µελέτη που έγινε 

σε εγκατάσταση στο Παρίσι, βρέθηκε η συγκέντρωση (συνολικά 12 PCBs) στην είσοδο 

380-1300 ng/L και στην έξοδο 150- 390 ng/L (Chevreuil et al., 1990) ενώ στο Μόντρεαλ η 

συγκέντρωση (συνολικά 13 PCBs) βρέθηκε 4.3 ng/L στην είσοδο και 1.4 ng/L στην έξοδο 

(Pham et al., 1997).  
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Η συγκέντρωση συνολικά των 19 PCBs στη λάσπη που διατίθεται στη χωµατερή, 

κυµαίνεται από 19-489 ng/L ή από 0.6-14 ng/g. Μελέτη 13 PCBs στη λάσπη εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυµάτων στη Girona της Ισπανίας, έδειξε συγκέντρωση από 0.5 έως 94 ng/g 

(Folch et al., 1996). Στην Ελβετία, αντίστοιχη µελέτη 7 PCBs έδωσε µέση συγκέντρωση στη 

λάσπη 0.1 µg/g (Berset et al., 1999) ενώ στο Chorzow και στη Chestozova της Πολωνίας η 

µέγιστη συγκέντρωση συνολικά 6 και 7 PCBs, βρέθηκε 89 ng/g και1155 ng/g αντίστοιχα 

(Sulkowski et al., 1999). Ο Περιβαλλοντικός οργανισµός των Η.Π.Α. (EPA-Environmental 

Protection Agency) έχει θέσει όριο για τη λάσπη που προέρχεται από την επεξεργασία 

λυµάτων, τα 10 ppm. 

Η µελέτη της ροής των PCBs µέσα στην εγκατάσταση έδειξε ότι τα PCBs 

κυριαρχούν στη σωµατιδιακή φάση των λυµάτων και η µείωση τους στηρίζεται κυρίως στην 

µείωση των αιωρούµενων στερεών κατά την επεξεργασία. Συγκεκριµένα, κατά τη 

λιποσυλλογή αποµακρύνεται ένα σηµαντικό τµήµα της συνολικής ποσότητας των PCBs που 

εισέρχονται στην εγκατάσταση. Το ποσοστό αποµάκρυνσης κυµαίνεται από 30%-87% ενώ 

τα απορρίµµατα αυτής της διαδικασίας που περιέχουν PCBs, διατίθενται στη χωµατερή 

Ηρακλείου. 

Κατά την πρωτοβάθµια επεξεργασία η αποµάκρυνση των PCBs στηρίζεται 

κυρίαρχα στην καθίζηση των αιωρούµενων στερεών. Το ποσοστό αποµάκρυνσης των PCBs 

σε αυτή την επεξεργασία κυµαίνεται από 36%-85% και είναι συγκρίσιµο µε αποτελέσµατα 

άλλων µελετών (Mοrris et al., 1994; Shanno et al., 1976). 

 Στη δευτεροβάθµια επεξεργασία δύο µηχανισµοί παίζουν σηµαντικό ρόλο για την 

αποµάκρυνση των PCBs από τα λύµατα: η προσρόφηση ή η βιοσυσσώρευση τους στην 

ενεργό λάσπη και η διαφυγή τους από το νερό προς την ατµόσφαιρα λόγω αερισµού των 

λυµάτων. Το ποσοστό αποµάκρυνσης των PCBs κατά την επεξεργασία αυτή κυµαίνεται από 

54%-72%. Αντίστοιχη τιµή σε µελέτη πιλοτικής εγκατάστασης κυµάνθηκε από 90 έως 96% 

(Mοrris et al., 1994).  

Τελικά, το νερό που διατίθεται στη θάλασσα είναι καθαρότερο από PCBs σε σχέση 

µε το λύµα πριν την επεξεργασία κατά µία τιµή η οποία κυµαίνεται από 84% έως 99%. Σε 

µελέτη που έγινε σε ανάλογη εγκατάσταση στο Παρίσι το αντίστοιχο ποσοστό βρέθηκε να 

κυµαίνεται από 18 έως 83% (Chevreuil et al., 1990) ενώ στο Μόντρεαλ του Καναδά από 13 

έως 100% (Pham et al., 1997). 
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Περίπου 539 mg d-1 PCBs εισέρχονται στην εγκατάσταση στη διάρκεια µιας ηµέρας 

ενώ 19 mg d-1 διατίθενται µέσω του νερού στη θάλασσα και 20 mg d-1 διατίθενται µέσω της 

λάσπης στη χωµατερή Ηρακλείου. 

Τέλος, τα εµπορικά µίγµατα που φαίνεται να είναι οι κύριες πηγές των PCBs στα 

λύµατα της περιοχής του Ηρακλείου είναι κυρίως τα Aroclor 1248 και 1254, και τα Clophen 

Α40, A50, Α60. 
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 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη   
(ng/L) 

#18 0,281 0,330 0,151 0,180 0,015 0,092 0,061 0,024 19,373 2,814
#28 0,510 0,604 0,122 0,413 0,062 0,063 0,073 0,029 41,566 47,687
#52 0,280 0,266 0,200 0,133 0,106 0,068 0,054 0,022 24,330 22,678
#70 0,205 0,474 0,054 0,442 0,000 0,085 0,060 0,027 30,620 22,453
#90 0,156 0,437 0,055 0,178 0,052 0,059 0,036 0,020 17,839 16,516
#101 0,157 0,440 0,056 0,179 0,052 0,060 0,036 0,020 17,946 16,615
#105 0,092 0,293 0,000 0,221 0,043 0,000 0,024 0,028 4,961 5,736
#110 0,208 0,571 0,084 0,294 0,026 0,092 0,022 0,016 30,653 32,637
#118 0,200 0,679 0,030 0,333 0,028 0,100 0,019 0,021 32,285 33,728
#123 0,013 0,217 0,014 0,144 0,000 0,019 0,000 0,000 6,830 6,389
#132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#138 0,073 0,790 0,052 0,465 0,041 0,099 0,000 0,012 37,258 22,512
#149 0,102 0,746 0,010 0,436 0,024 0,074 0,023 0,015 35,501 13,442
#153 0,000 7,548 0,000 5,498 0,000 0,000 0,000 0,000 148,518 0,000
#158 0,076 0,238 0,060 0,004 0,042 0,001 0,000 0,000 3,819 0,211
#160 0,075 0,235 0,059 0,004 0,051 0,001 0,000 0,000 3,766 0,208
#180 0,000 0,207 0,000 0,000 0,001 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000
#194 0,049 0,164 0,023 0,031 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000
#199 0,039 0,074 0,017 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

           
SUM 2,520 14,314 0,986 8,985 0,550 0,913 0,406 0,203 455,265 243,625
  16,833 9,971 1,463 0,609  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της πρώτης δειγµατοληψίας 
(22/6/2000), µε µετρήσεις στο GC-MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,450 0,523 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 9,825 0,000
#28 0,456 2,905 0,184 0,773 0,075 0,179 0,000 0,019 24,976 2,834
#52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#70 0,766 0,575 0,773 0,423 0,880 0,220 0,000 0,026 17,988 6,073
#90 0,300 2,235 0,160 0,311 0,000 0,000 0,000 0,000 24,858 1,963
#101 0,302 2,248 0,161 0,312 0,000 0,000 0,000 0,000 25,008 1,975
#105 1,855 3,688 0,746 0,949 0,196 0,623 0,000 0,166 22,143 12,357
#110 0,719 0,861 0,000 0,717 0,000 0,106 0,000 0,008 20,439 2,614
#118 2,478 0,432 1,177 0,313 0,138 0,330 0,000 0,238 5,700 4,292
#123 0,419 12,273 0,454 0,678 0,087 0,419 0,069 0,032 83,658 6,196
#132 1,659 0,000 0,502 0,664 0,368 0,131 0,233 0,132 8,229 1,592
#138 0,343 0,186 0,079 0,100 0,037 0,018 0,000 0,030 1,499 0,510
#149 0,803 1,817 0,221 0,943 0,079 0,259 0,057 0,000 44,237 11,139
#153 0,370 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#158 0,348 0,189 0,080 0,101 0,037 0,018 0,000 0,031 1,520 1,010
#160 0,352 3,196 0,275 1,942 0,170 0,082 0,000 0,000 34,381 0,483
#180 0,108 0,000 0,025 0,039 0,073 0,029 0,025 0,025 1,741 0,752
#194 0,420 0,000 0,027 0,000 0,045 0,024 0,038 0,021 0,000 0,000
#199 0,911 0,000 0,838 0,000 0,304 0,000 0,202 0,024 0,000 0,000

           
SUM 13,060 31,334 5,702 8,293 2,488 2,439 0,624 0,753 326,201 243,625
 44,394 13,995 4,926 1,377   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οι συγκεντρώσεις  (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της δεύτερης δειγµατοληψίας 

(31/72000), µε µετρήσεις στο GC-MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 
 (ng/L) 

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,171 0,432 0,118 0,674 0,103 0,000 0,122 2,304 2,321 1,823
#28 0,306 0,584 0,169 0,263 0,148 0,207 0,098 13,586 2,929 6,141
#52 0,000 0,802 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,561 3,395 1,600
#70 0,601 1,043 0,596 0,262 0,504 0,230 0,194 2,184 10,120 5,137
#90 0,389 0,707 0,316 0,237 0,219 0,179 0,122 0,161 6,373 2,788
#101 0,391 0,712 0,318 0,238 0,220 0,180 0,122 0,162 6,412 2,405
#105 0,221 0,367 0,218 0,128 0,213 0,065 0,089 0,044 2,663 1,151
#110 0,219 0,988 0,202 0,649 0,181 0,574 0,155 0,339 5,551 2,185
#118 0,249 1,334 0,138 0,347 0,117 0,286 0,105 0,136 1,710 0,668
#123 0,513 0,392 0,151 0,309 0,087 0,272 0,093 0,073 0,976 0,380
#132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#138 0,400 0,358 0,213 0,351 0,204 0,042 0,180 0,035 4,017 1,738
#149 0,089 0,568 0,339 0,418 0,050 0,314 0,112 0,000 2,366 1,043
#153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#158 0,228 0,325 0,000 0,289 0,080 0,025 0,016 0,014 0,250 0,447
#160 0,225 0,320 0,000 0,285 0,079 0,025 0,016 0,014 0,247 0,446
#180 0,367 0,601 0,193 0,123 0,131 0,021 0,108 0,019 5,625 2,383
#194 0,192 0,124 0,193 0,000 0,180 0,000 0,161 0,015 8,523 3,787
#199 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,634 0,717

 
SUM 4,562 9,725 3,165 4,575 2,516 2,420 1,694 19,646 65,113 34,841
 14,287 7,740 4,936 21,339
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οι συγκεντρώσεις (ng/L)  των 19 PCBs στα δείγµατα της τρίτης δειγµατοληψίας 

(4/9/2000), µε µετρήσεις στο GC-MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,497 0,280 0,198 0,196 0,000 0,182 0,035 0,000 24,553 12,586
#28 0,667 0,454 0,499 0,280 0,179 0,159 0,059 0,021 33,111 47,947
#52 0,297 0,532 0,453 0,276 0,252 0,000 0,061 0,000 64,087 53,725
#70 0,355 0,865 0,228 0,500 0,219 0,132 0,071 0,025 26,954 47,253
#90 0,184 0,488 0,191 0,287 0,120 0,223 0,050 0,022 55,983 39,434
#101 0,185 0,491 0,192 0,289 0,120 0,224 0,050 0,022 56,319 39,671
#105 0,146 0,143 0,165 0,137 0,112 0,126 0,068 0,022 35,634 28,692
#110 0,247 0,369 0,137 0,367 0,064 0,334 0,054 0,029 121,216 40,389
#118 0,170 1,025 0,121 0,677 0,116 0,437 0,031 0,042 113,237 77,246
#123 0,140 0,125 0,123 0,104 0,022 0,089 0,039 0,020 23,466 18,110
#132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#138 0,137 0,533 0,134 0,366 0,073 0,247 0,037 0,040 27,650 32,827
#149 0,172 0,752 0,168 0,510 0,079 0,275 0,044 0,047 113,478 42,889
#153 0,230 0,000 0,284 0,000 0,351 0,000 0,078 0,000 265,683 0,000
#158 0,147 0,124 0,148 0,110 0,084 0,056 0,047 0,023 0,000 0,000
#160 0,146 0,122 0,148 0,109 0,084 0,056 0,047 0,023 0,000 0,000
#180 0,155 0,417 0,098 0,122 0,067 0,052 0,037 0,034 0,000 7,940
#194 0,000 0,114 0,000 0,093 0,000 0,049 0,053 0,025 0,000 0,000
#199 0,137 0,177 0,000 0,030 0,060 0,037 0,040 0,000 0,000 0,000

   
SUM 4,013 7,012 3,288 4,453 2,000 2,679 0,892 0,396 961,371 488,708
  11,025 7,741 4,679 1,287  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της τέταρτης δειγµατοληψίας 

(27/9/2000), µε µετρήσεις στο GC-MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,281 0,330 0,151 0,180 0,027 0,092 0,051 0,024 19,373 2,814
#28 0,510 0,604 0,122 0,413 0,052 0,063 0,063 0,029 41,566 47,687
#52 0,280 0,266 0,231 0,133 0,106 0,068 0,054 0,023 24,330 22,678
#70 0,125 0,474 0,054 0,442 0,000 0,085 0,050 0,000 30,620 22,453
#90 0,156 0,437 0,055 0,178 0,052 0,059 0,036 0,023 17,839 16,516
#101 0,157 0,440 0,056 0,179 0,052 0,060 0,036 0,023 17,946 16,615
#105 0,092 0,293 0,000 0,221 0,063 0,000 0,038 0,000 4,961 5,736
#110 0,108 0,571 0,084 0,294 0,000 0,092 0,000 0,024 30,653 32,637
#118 0,175 0,679 0,052 0,333 0,043 0,100 0,036 0,000 32,285 33,728
#123 0,093 0,217 0,000 0,144 0,000 0,035 0,000 0,000 6,830 6,389
#132 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#138 0,073 0,790 0,052 0,465 0,051 0,089 0,000 0,017 37,258 22,512
#149 0,102 0,746 0,010 0,336 0,000 0,074 0,043 0,000 35,501 12,642
#153 0,000 7,548 0,000 5,398 0,000 0,000 0,000 0,029 148,518 0,000
#158 0,076 0,238 0,119 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000 3,819 0,611
#160 0,075 0,235 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 3,766 0,608
#180 0,106 0,207 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000
#194 0,108 0,134 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#199 0,000 0,104 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

           
SUM 2,520 14,314 0,986 8,985 0,550 0,913 0,406 0,203 455,265 243,625
  16,833 9,971 1,463 0,609  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της πέµπτης δειγµατοληψίας 

(26/1/2001), µε µετρήσεις στο GC-MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 1,398 1,424 1,289 0,415 1,280 0,962 0,469 2,164 0,000 20,416
#28 0,926 2,118 0,770 1,193 0,532 0,773 1,357 0,453 0,000 23,356
#52 0,000 9,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#70 0,560 9,594 0,376 0,521 0,370 0,253 0,000 0,096 0,000 3,073
#90 0,224 5,495 0,197 0,287 0,189 0,188 0,106 0,000 7,410 3,360
#101 0,225 5,528 0,198 0,288 0,190 0,189 0,107 0,000 7,455 3,380
#105 0,078 0,969 0,204 0,120 0,090 0,058 0,000 0,000 6,058 0,977
#110 0,170 8,793 0,133 0,444 0,147 0,162 0,104 0,000 12,600 3,123
#118 0,053 3,687 0,134 0,362 0,212 0,186 0,218 0,109 14,634 4,153
#123 0,121 1,283 0,136 0,270 0,217 0,155 0,296 0,102 8,644 3,415
#132 0,079 0,981 0,207 0,121 0,091 0,059 0,000 0,000 6,130 0,989
#138 0,043 0,000 0,109 0,047 0,050 0,103 0,000 0,000 0,923 0,646
#149 0,121 1,278 0,135 0,269 0,217 0,155 0,295 0,101 8,610 3,402
#153 0,551 3,892 0,871 2,577 1,290 1,850 0,000 0,000 42,979 8,330
#158 0,043 0,000 0,110 0,048 0,050 0,104 0,000 0,000 0,928 0,650
#160 0,125 2,631 0,091 0,741 0,208 0,215 0,000 0,000 33,449 3,876
#180 5,321 14,023 70,798 1,883 4,913 3,692 60,581 9,558 94,523 39,292
#194 0,319 0,000 0,108 0,000 0,045 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000
#199 0,046 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

           
SUM 5,081 56,799 5,065 7,734 5,180 5,654 2,951 3,025 149,818 83,145
  61,880 12,799 10,834 5,976  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της πρώτης δειγµατοληψίας 
(26/6/2000),  µε µετρήσεις στο GC-ECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 

 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,860 1,991 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 16,049 0,000
#28 0,508 3,942 0,262 1,424 0,116 0,359 0,000 0,000 37,889 3,903
#52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#70 0,813 0,457 0,710 0,470 0,973 0,584 0,000 0,000 25,530 8,814
#90 0,388 2,721 0,167 1,080 0,000 0,000 0,000 0,000 35,327 0,000
#101 0,390 2,738 0,168 1,087 0,000 0,000 0,000 0,000 35,539 0,000
#105 0,542 1,297 0,000 0,659 0,000 0,127 0,000 0,015 20,520 2,633
#110 0,675 8,994 0,920 1,652 0,311 0,582 0,523 0,036 104,119 9,105
#118 0,872 9,043 0,419 1,053 0,184 0,254 0,387 0,000 100,677 3,828
#123 2,179 0,626 2,261 0,623 0,457 0,395 0,000 0,481 10,597 5,117
#132 0,548 1,313 0,000 0,667 0,000 0,129 0,000 0,015 20,766 2,665
#138 0,891 0,117 0,180 0,109 0,102 0,045 0,059 0,130 4,181 0,635
#149 2,170 0,624 2,252 0,620 0,455 0,393 0,000 0,479 10,555 5,097
#153 1,480 4,102 0,980 1,750 0,745 1,062 0,000 0,000 62,396 19,651
#158 0,896 0,118 0,182 0,110 0,102 0,045 0,059 0,131 4,206 0,639
#160 1,336 2,067 0,901 1,475 0,266 0,249 0,000 0,127 35,842 6,981
#180 7,366 0,000 9,786 2,685 4,577 1,937 7,257 4,165 19,929 114,262
#194 0,998 0,000 0,422 0,000 0,110 0,000 0,100 0,021 0,000 0,000
#199 0,802 0,000 0,500 0,000 0,041 0,053 0,038 0,023 0,000 0,000

           
SUM 16,348 40,152 10,324 12,819 3,864 4,276 1,166 1,457 524,192 69,068
  56,499 23,143 8,141 2,623 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της δεύτερης δειγµατοληψίας 

(31/7/2000), µε µετρήσεις στο GC-ECD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 
 
 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 
 (ng/L) 

Επεξ/νη 
λάσπη  
(ng/L) 

#18 0,000 1,224 0,000 0,818 0,000 0,160 0,080 5,019 2,088 7,331
#28 0,744 1,263 0,609 0,141 0,472 0,118 0,310 12,378 4,380 10,217
#52 0,000 0,000 0,000 2,146 0,000 1,262 0,000 0,000 0,000 0,000
#70 0,609 0,673 0,563 1,307 0,435 0,803 0,201 2,540 9,453 9,292
#90 0,317 0,647 0,185 0,750 0,181 0,554 0,040 0,230 3,657 2,056
#101 0,318 0,651 0,186 0,754 0,183 0,557 0,040 0,232 3,679 2,068
#105 0,166 0,368 0,145 0,179 0,148 0,057 0,031 0,045 1,943 1,009
#110 0,620 1,205 0,580 1,133 0,604 0,814 0,165 0,327 5,347 5,109
#118 0,374 0,481 0,310 0,693 0,307 0,422 0,165 0,150 5,784 2,814
#123 0,225 0,416 0,131 0,318 0,126 0,205 0,097 0,065 1,612 1,089
#132 0,168 0,372 0,154 0,181 0,150 0,058 0,031 0,046 1,966 1,021
#138 0,048 0,101 0,051 0,131 0,031 0,043 0,026 0,059 0,558 0,295
#149 0,224 0,415 0,131 0,317 0,126 0,204 0,096 0,065 1,605 1,085
#153 1,037 4,664 0,738 3,728 0,671 1,327 0,105 0,103 4,528 3,720
#158 0,048 0,102 0,052 0,132 0,032 0,043 0,026 0,060 0,561 0,297
#160 0,662 1,055 0,586 1,951 0,507 0,619 0,140 0,084 6,052 4,137
#180 6,239 12,538 55,858 1,736 4,345 1,379 3,520 1,841 20,185 59,558
#194 0,000 0,224 0,000 0,024 0,000 0,019 0,043 0,010 1,881 1,604
#199 0,000 0,210 0,000 0,042 0,000 0,027 0,019 0,019 0,365 0,621

 
SUM 5,559 14,072 4,421 14,746 3,975 7,292 1,615 21,433 55,460 53,764
 19,631 19,167 11,267 23,049
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Οι συγκεντρώσεις (ng/L)  των 19 PCBs στα δείγµατα της τρίτης δειγµατοληψίας 

(4/9/2000),  µε µετρήσεις στο GC-ECD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 
 
 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

  (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη   
(ng/L) 

#18 0,628 2,571 0,511 0,397 0,199 0,181 0,116 0,101 9,889 13,086
#28 1,000 0,854 0,594 0,783 0,243 0,349 0,166 0,082 39,605 19,254
#52 0,000 2,977 0,000 1,699 0,000 1,422 0,000 0,000 22,658 18,874
#70 0,293 1,165 0,211 0,994 0,000 0,393 0,059 0,291 51,200 39,126
#90 0,247 10,711 0,221 2,258 0,174 0,237 0,074 0,153 31,418 17,628
#101 0,248 10,775 0,222 2,272 0,175 0,239 0,075 0,154 31,607 17,734
#105 0,121 0,218 0,100 0,203 0,092 0,076 0,041 0,070 30,984 22,620
#110 0,258 1,986 0,221 0,916 0,170 0,290 0,053 0,084 115,074 23,098
#118 0,137 0,742 0,111 0,538 0,103 0,185 0,030 0,089 71,189 16,404
#123 0,080 0,349 0,073 0,332 0,069 0,077 0,026 0,073 47,639 11,207
#132 0,122 0,221 0,101 0,205 0,093 0,077 0,041 0,071 31,355 22,892
#138 0,060 0,028 0,036 0,039 0,031 0,015 0,026 0,045 4,742 4,890
#149 0,080 0,348 0,073 0,330 0,069 0,077 0,026 0,073 47,450 11,163
#153 0,266 3,813 0,224 2,677 0,313 0,294 0,053 0,160 241,779 78,221
#158 0,060 0,028 0,036 0,039 0,031 0,015 0,027 0,046 4,770 4,919
#160 0,280 1,742 0,217 1,635 0,213 0,255 0,070 0,221 155,048 120,046
#180 4,819 7,420 9,290 5,277 5,762 8,459 1,210 5,681 146,237 75,640
#194 0,112 0,000 0,089 0,000 0,050 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000
#199 0,039 0,000 0,031 0,000 0,009 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

  
SUM 4,032 38,527 3,072 15,317 2,034 4,183 0,930 1,713 936,409 441,163
 42,558 18,389 6,217 2,643  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs, στα δείγµατα της τέταρτης δειγµατοληψίας 

(27/9/2000),  µε µετρήσεις στο GC-ECD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακες συγκεντρώσεων 

 
 
 
 Είσοδος Λιποσσυλλογή Α΄ Καθίζηση Έξοδος   

PCBs 
∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L)  

∆ιαλυτή 
φάση  
(ng/L)  

Σωµ/κή 
φάση 
(ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L) 

∆ιαλυτή 
φάση 

 (ng/L) 

Σωµ/κή 
φάση 

 (ng/L)  

Μη 
επεξ/νη 
λάσπη 

   (ng/L)  

Επεξ/νη 
λάσπη   
(ng/L) 

#18 0,542 1,097 0,617 2,695 0,646 0,320 0,200 0,000 79,201 24,340
#28 0,241 0,879 0,244 0,724 0,138 0,157 0,000 0,032 19,770 21,063
#52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,940
#70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,487 0,217 1,037 0,000 0,000 29,649
#90 0,343 0,000 0,137 0,000 0,168 0,125 0,000 0,000 263,346 15,277
#101 0,345 0,000 0,138 0,000 0,169 0,126 0,000 0,000 264,929 15,369
#105 0,108 0,194 0,090 0,053 0,063 0,038 0,000 0,021 7,622 9,011
#110 0,286 1,401 0,254 1,329 0,202 0,328 0,000 0,034 139,468 17,879
#118 0,283 0,353 0,128 0,326 0,104 0,071 0,000 0,019 22,554 15,750
#123 0,114 0,288 0,093 0,189 0,072 0,044 0,000 0,015 17,530 8,703
#132 0,110 0,197 0,091 0,054 0,063 0,039 0,000 0,015 7,713 9,119
#138 0,260 0,086 0,000 0,069 0,000 0,009 0,000 0,000 2,141 2,347
#149 0,113 0,287 0,092 0,189 0,072 0,044 0,000 0,015 17,461 8,669
#153 0,310 4,047 0,298 3,398 1,054 0,264 0,000 0,058 360,509 60,084
#158 0,261 0,086 0,000 0,069 0,000 0,009 0,000 0,000 2,154 2,361
#160 0,364 1,703 0,366 1,576 0,259 0,202 0,000 0,033 95,223 48,487
#180 18,840 4,840 9,097 7,959 2,122 1,861 11,691 2,115 75,066 311,167
#194 0,000 1,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#199 0,000 0,046 0,000 0,030 0,000 0,010 0,000 0,000 1,389 1,102

 
SUM 3,680 11,941 2,549 10,701 3,496 2,002 1,237 0,242 1301,010 305,152
 15,621 13,250 5,498 1,479
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Οι συγκεντρώσεις (ng/L) των 19 PCBs στα δείγµατα της πέµπτης δειγµατοληψίας 

(26/1/2001),  µε µετρήσεις στο GC-ECD 

 
 




