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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene (Ακρυλονιτρίλιο Βουταδιένιο Στυρόλιο) 
ASE: Accelerated Solvent Extraction 
BDEs: Brominated Diphenyl Ethers (Βρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες) 
BFRs: Brominated Flame Retardants (Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας) 
BSEF: Bromine Science and Environmental Foundation 
DecaBDE: Deca-Brominated Diphenyl Ether (Δέκα-Βρωμιωμένος 
Διφαινυλικός Αιθέρας) 
Deca-BDEs: Παράγωγο BDE 209 (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6.6’ 
Δεκαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
EBFRIP: European Brominated Flame Retardant Industry Panel (Ευρωπαϊκό 
Προεδρείο Βιομηχανιών Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας) 
EHC: Environmental Health Criteria (Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας) 
EI: Electron Ionisation (Ιονισμός Ηλεκτρονίων) 
FRs: Flame Retardants (Επιβραδυντικά Φλόγας) 
GC: Gas Chromatography (Αέρια Χρωματογραφία) 
HBCD: Hexabromocyclododecane (Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο) 
HeptaBDE: Heptabromodiphenyl ether (Επταβρωμιδιφαινυλικός Αιθέρας) 
Hepta-BDEs: Παράγωγα BDE 183 (2,2’,3,4,4’,5’,6 Επταβρωμοδιφαινυλικός 
Αιθέρας), 
BDE 184 (2,2’,3,4,4’,5,6 Επταβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
HexaBDE: Hexabromodiphenyl ether (Εξαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
Hexa-BDEs : Παράγωγα BDE 153 (2,2’,4,4’,5,5’ Εξαβρωμοδιφαινυλικός 
Αιθέρας), 
BDE 154 (2,2’,4,4’,5,6’ Εξαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
HRMS: High Resolution Mass Spectrometry (Υψηλής Ανάλυσης 
Φασματομετρία Μάζας) 
IS: Internal Standard (Εσωτερικό Πρότυπο) 
LOD: Limit Of Detection (Όριο Ανίχνευσης) 
LOQ: Limit Of Quantification (Όριο Ποσοτικοποίησης) 
MS: Mass Spectrometry (Φασματομετρία Μάζας) 
OctaBDE: Octa-Brominated Diphenyl Ether (Οκτα-Βρωμιωμένος Διφαινυλικός 
Αιθέρας) 
PBBs: Polybrominated Biphenyls (Πολυβρωμιωμένα Διφαινύλια) 
PBDDs: Polybrominated Dibenzo-p-dioxins (Πολυβρωμιωμένες 
διβενζοδιοξίνες) 
PBDEs: Polybrominated Diphenyl Ethers (Πολυβρωμιωμένοι 
Διφαινυλαιθέρες) 
PBDFs: Polybrominated Dibenzofurans (Πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια) 
PCBs: Polychlorinated Biphenyls (Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια) 
PCDDs: Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (Πολυχλωριωμένες 
διβενζοδιοξίνες) 
PCDFs: Polychlorinated Dibenzofurans (Πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια) 
PentaBDE: Penta-Brominated Diphenyl Ether (Πέντα-Βρωμιωμένος 
Διφαινυλικός Αιθέρας) 
Penta-BDEs: Παράγωγα BDE 99 (2,2’4,4’5 Πενταβρωμοδιφαινυλικός 
Αιθέρας), 
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BDE 100 (2,2’,4,4’,6 Πενταβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Οδηγία για 
τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ενώσεων σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 
TBBPA: Tetrabromobisphenol A (Τετραβρωμοδιφαινόλη Α) 
Tetra-BDEs: Παράγωγο BDE 47 (2,2’,4,4’ Τετραβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα 
απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) 
WHO: World Health Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 
ΣBDEs: Άθροισμα των Βρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων 
ΣPBDEs: Άθροισμα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων 
ΣPBB: Άθροισμα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλίων 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Ανάφλεξης (BFRs) είναι μια ομάδα 

πολυάριθμων χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καθυστέρηση 
ή την αναστολή της ανάπτυξης της φωτιάς. Οι Πολυβρωμιωμένοι 
Διφαινυλαιθέρες (PBDEs) είναι μια κατηγορία BFRs με την μεγαλύτερη χρήση 
και εμπεριέχονται σε πληθώρα προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως 
τάπητες, βαθές, στρώματα, έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και οθόνες. Η ζήτηση των PBDEs έχει 
αυξηθεί με τα χρόνια και οι ετήσιες πωλήσεις τους φτάνουν τους 70000 
μετρικούς τόνους. Γενικά τα BFRs και ειδικότερα τα PBDEs έχουν προξενήσει 
το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας μετά την 
αποδοχή ότι βιοσυσσωρεύονται στους ανθρώπους και στην γενικότερη 
πανίδα. Σημαντικοί τρόποι έκθεσης του γενικού ανθρώπινου πληθυσμού, 
στους PBDEs είναι η διατροφή, η εισπνοή και η χρήση προϊόντων που τα 
περιέχουν. 

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
αέρα στις περιοχές της Φινοκαλίας, του Ηρακλείου και της Αθήνας για τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης των PBDEs στην ατμόσφαιρα. Σκοπός της 
μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατανομής των PBDEs μεταξύ της αέριας 
και της σωματιδιακής φάσης και προσδιορισμός της κατανομής των PBDEs 
σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων. Επίσης, η εκτίμηση των πιθανών 
πηγών προέλευσης, σύγκριση των επιπέδων PBDEs στις υπο μελέτη 
περιοχές, καθώς και σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες από τη βιβλιογραφία. 
Για τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης των PBDEs συλλέχτηκε 
και αναλύθηκε δείγμα ολικής εναπόθεσης στο Ηράκλειο.  

Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs έγινε με τη 
χρήση της τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με 
φασματομετρία μάζας. Τα μέλη των PBDEs που μελετήθηκαν σε όλα τα 
ατμοσφαιρικά δείγματα ήταν τα BDE-15 -28, -47, -99, -100, -153, -154 και 
ΒDE-209. Η συγκέντρωση των PBDEs, η οποία προσδιορίστηκε στην 
περιοχή της Φινοκαλιάς, ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις 
συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στο Ηράκλειο και στην Αθήνα. Οι PBDEs, σε 
όλα τα δείγματα του κρουστικού διαχωριστή σχετίζονται με  σωματίδια με 
διάμετρο 8,1 ως 3,36 μm καθώς και στα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη 
από 0,57 μm. Οι συγκεντρώσεις των Σ7PBDE εμφανίζουν δραστική μείωση 
στα σωματίδια με διάμετρο μεταξύ 0.57 και 3,36 μm. Η μέση τιμή 
της`συγκέντρωσης των Σ7PBDE ήταν 14 και 24 pg m-3 στο Ηράκλειο και στην 
Αθήνα αντίστοιχα. Σε όλα τα δείγματα, το ποσοστό συνεισφοράς των μελών 
BDE-47 και BDE-99 στη συνολική συγκέντρωση των PBDEs ήταν περίπου 40 
και 30 %, αντίστοιχα. Στο δείγμα της ολικής εναπόθεσης, το ποσοστό 
συνεισφοράς του BDE-209 στην ολική ποσότητα των PBDEs, ήταν 66,9 %. 
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STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROCESSES OF 
POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS (PBDEs) IN THE 
ATMOSPHERE. 
 
 
ABSTRACT 

 
 
Brominated flame retardants (BFRs) constitute a diverse group of 

chemicals, which are used to slow down or inhibit the development of fires. 
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are one class of the most widely 
used BFRs and they are consistently present in numerous everyday products 
including carpets, paints, mattresses, furniture and electronic devices, such as 
computers, monitors and TV sets. Not surprisingly, the use of PBDEs has 
increased over the years, and annual sales are now 70000 Μt. BFRs in 
general, but in particular the PBDEs, have led to both scientific and public 
concern since they have been found to bioaccumulate in humans and wildlife. 
The general population is targeted by the PBDEs via the food web, via the 
inhalation and due to their applications.  

In this study air samples were collected from Finokalia, Heraklion and 
Athens for the dertemination of the PBDE concentrations in atmosphere. The 
objective of this study was to measure the gas-particle partitioning and the 
distribution of PBDEs with particle size. Also, the estimation of possible 
sources, the comparison between concentration from different sampling sites, 
as well as the comparison with similar studies. For the determine of dry 
deposition fluxes of PBDEs a total deposition sample was collected from the 
area of Heraklion. 

For the qualitative and quantitative determination of PBDEs was 
performed using a gas chromatography system with a mass spectrometer. 
The PBDE congeners that were investigated in ambient air samples, were 
BDE-15 -28, -47, -99, -100, -153, -154 and BDE -209. The PBDEs 
concentration measured in the area of Finokalia was much lower than the 
concentration in Heraklion and in Athens. PBDEs in all cascade impactor 
samples were associated with the 8,1 and 3.36 μm diameter aerosols and 
with diameter less than 0,57 μm. The concentrations of Σ7PBDE showing 
radical decrease in aerosols with diameter between 0.57 and 3,36 μm. 
Average concentration of Σ7PBDE was 14 and 24 pg m-3 in Heraklion and in 
Athens respectively. In all samples, BDE-47 and BDE-99 accounted for 40 
and 30%, of total PBDE concentration, respectively. In total deposition sample 
the contribution of ΒDE-209 to the total concentration of PBDEs, was 66,9%. 
 

. 
 
 
 
 
 

 9



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...................................................................................................6 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................13 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ.......................................................................................................13 
1.1.1 Ανθεκτικοί οργανικοί ρυπαντές (POPs) .................................................14 
1.2 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ............................................................14 
1.2.1 Βρωμιωμένα επιβραδυντικά ανάφλεξης ................................................17 
1.2.2 Βρώμιο ........................................................................................................19 
1.3 ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΕΣ (PBDEs) .......................21 
1.3.1 Παραγωγή και τεχνικά μίγματα BPDEs .................................................23 
1.3.2 Xρήσεις των PBDEs .................................................................................26 
1.3.3 Τρόπος δράσης των PBDEs και οφέλη από την χρήση τους ............28 
2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PBDEs .......................................32 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................32 
2.1.1 Τάση ατμών................................................................................................34 
2.1.2 Λιποφιλία ....................................................................................................34 
2.1.3 Διαλυτότητα ................................................................................................35 
2.1.4 Σταθερά νόμου του Henry........................................................................36 
2.1.5 Ανθεκτικότητα ............................................................................................37 
3 Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDEs ...........................39 
3.1 ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ PBDEs ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ..............................39 
3.2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ BPDEs .............................................41 
3.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDES ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 44 
3.4 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDES.....................................48 
3.4.1 Χρόνος ημιζωής των PBDEs στους ανθρώπους .................................49 
3.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PBDEs..................................................................50 
4 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ .....................52 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ .......................................................................................................52 
4.2 ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ...........................52 
4.3 ΞΗΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ................................................................................54 
4.3.1 Μαθηματικές προσεγγίσεις – Θεωρία ....................................................54 
4.3.2 Ξηρή εναπόθεση σωματιδίων .................................................................56 
4.4 ΥΓΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ.................................................................................58 
4.5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.................................................................59 
4.5.1 Εισαγωγή ....................................................................................................59 
4.5.2 Κατανομή μεγέθους των σωματιδίων ....................................................60 
4.5.3 Κίνηση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα ...................................................62 
4.5.4 Απομάκρυνση των σωματιδίων από την ατμόσφαιρα.........................63 
4.6 ΑΕΡΙΑ/ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ......................................................64 
4.6.1 Θεωρίες περιγραφής της αέριας σωματιδιακής κατανομής................67 
4.7 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ PBDEs ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ...........................................................................................................69 
4.7.1 Αντιδράσεις με ρίζες και οξειδωτικές ενώσεις.............................................69 
4.7.2 Φωτόλυση των PBDEs.............................................................................70 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .....................................................73 
5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ...............................75 
5.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ .............................................................75 

 10



5.1.1 Εισαγωγή ....................................................................................................75 
5.1.3 Συλλογή και διαχωρισμός αιωρούμενων σωματιδίων ανά μέγεθος..78 
5.1.4 Δειγματοληψία συνολικής εναπόθεσης..................................................81 
5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................81 
5.2.1 Χημική κατεργασία των δειγμάτων .........................................................82 
5.2.1.1 Δείγματα αέριας και σωματιδιακής φάσης της ατμόσφαιρας..............82 
5.2.1.2 Δείγματα ολικής εναπόθεσης ..................................................................85 
5.3 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ PBDES ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ....................................................................................................86 
5.3.1 Οργανολογία ..............................................................................................86 
5.3.1.1 Εισαγωγή ....................................................................................................86 
5.3.1.2 Αέρια χρωματογραφία ..............................................................................87 
5.3.1.3 Φασματογράφος μάζας ............................................................................88 
5.3.1.4 Πηγή ιόντων ...............................................................................................89 
5.3.1.5 Αναλυτής μαζών ........................................................................................90 
5.3.2 Ταυτοποίηση των PBDEs ........................................................................93 
5.3.3 Ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs .................................................93 
5.3.4 Προσδιορισμός ανακτήσεων ...................................................................94 
5.3.5 Ανάλυση λευκών δειγμάτων ....................................................................95 
5.3.5.1 Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης .................................................96 
6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ PBDEs ΣΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ............................97 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................97 
6.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ .................................97 
6.2.1 Έλεγχος της εκρόφησης των PBDEs από τα σωματίδια κατά τη 
διάρκεια της δειγματοληψίας ...................................................................................97 
6.2.2 Έλεγχος της καταστροφής των PBDEs από τα οξειδωτικά αέρια της 
ατμόσφαιρας ............................................................................................................100 
6.2.3 Έλεγχος των υλικών του δειγματολήπτη για πιθανή επιμόλυνση των 
δειγμάτων. ................................................................................................................101 
6.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ PBDEs ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ...........................................................................................................102 
6.3.1 Δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό της σωματιδιακής κατανομής ..102 
6.3.2 Κατανομή των σωματιδιακών PBDEs σε σχέση με την διάμετρο των 
σωματιδών ...............................................................................................................105 
6.3.2.1 Επιλογή κύριων μελών PBDEs στα αερολύματα και οι ανακτήσεις 
των ιχνοθετημένων μελών .....................................................................................105 
6.3.2.2 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων στην 
περιοχή της Φινοκαλιάς..........................................................................................107 
6.3.2.3 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων στην πόλη του 
Ηρακλείου .................................................................................................................108 
6.3.2.4 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων στην πόλη 
των Αθηνών (ΥΠ.ΕΘ.Ο). ........................................................................................112 
6.3.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα ......................................113 
6.3.4 Μελέτη των συγκεντρώσεων των PBDEs σε σχέση με την μάζα των 
συλλεγμένων σωματιδίων ......................................................................................116 
6.3.5 Συγκεντρώσεις και κατανομή του BDE 209 με το μέγεθος των 
σωματιδίων...............................................................................................................118 
6.3.6 Συνεισφορά των διαφόρων μελών στη συνολική συγκέντρωση των 
PBDEs.......................................................................................................................120 
6.3.7 Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες .......................................120 

 11



6.4 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDEs ΣΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ........121 
6.4.1 Επιλογή κύριων μελών και οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων μελών ..121 
6.4.2 Συγκεντρώσεις των Σ7PBDE στα αερολύματα ...................................123 
6.4.3 Συγκεντρώσεις των PBDEs στην αέρια και στην σωματιδιακή φάση ...124 
6.4.4 Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων για την συγκέντρωση των 
PBDEs στην ατμόσφαιρα .......................................................................................127 
6.4.5 Συνεισφορά των διαφόρων μελών στη συνολική συγκέντρωση των 
PBDEs.......................................................................................................................129 
6.4.6 Σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες ...............................130 
6.4.7 Αέρια σωματιδιακή κατανομή ................................................................134 
6.4.8 Επίδραση της μέσης θερμοκρασίας δειγματοληψίας στην τιμή του 
συντελεστή Kp .........................................................................................................140 
6.4.9 Το κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση προς τη συνολική 
ποσότητα της ένωσης στην ατμόσφαιρα .............................................................141 
6.5 ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ...............144 
6.5.1 Ατμοσφαιρική ροή των PBDEs μέσω της ολικής εναπόθεσης...............145 
6.5.2 ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΞΗΡΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ PBDEs
....................................................................................................................................147 
6.6 ΦΩΤΟΛΥΣΗ ΤΟΥ BDE-209 ..................................................................150 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...................................................................................................151 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................................................153 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .....................................................................................................167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το περιβάλλον και μέσω αυτού η υγεία του ανθρώπου, επηρεάζονται 
πολλές φορές αρνητικά, από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, 
αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές, κοινωνικές ή άλλες. Τα τελευταία 60 χρόνια, 
η εκρηκτική ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας και της αγροτοβιομηχανίας, η 
ανεξέλεγκτη αύξηση της παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης, χρήσης και 
εναπόθεσης των χημικών προϊόντων είχε σε πολλές περιπτώσεις δυσμενείς 
επιπτώσεις (UNEP, 2001). 

Στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, η παγκόσμια ετήσια παραγωγή 
συνθετικών οργανικών ενώσεων αυξήθηκε ραγδαία (Σχήμα 1.1). Παράλληλα, 
η χημική βιομηχανία κατάφερε να συνθέσει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών 
χημικών ενώσεων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς, 
ανάλογα με τις ιδιότητες τους. 

 

 
 
Σχήμα 1.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής συνθετικών οργανικών 
ενώσεων και υλικών από το 1930 ως το 1987 (Weber, 1987). 
 

Τα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας παρουσιάζουν μια μεγάλη χημική 
ποικιλομορφία. Περισσότερες από 10 εκατομμύρια χημικές ενώσεις (φυσικές 
ή ανθρωπογενείς) έχουν προσδιορισθεί. Περίπου 100.000 διαφορετικές 
χημικές ενώσεις παράγονται εμπορικά (200 έως 300 νέες χημικές ουσίες 
εισάγονται στην αγορά κάθε έτος) και περίπου 70.000 από αυτές παράγονται 
για χρήση σε βιομηχανικούς τομείς και τη γεωργία. (OECD, 1993). 

Ασθένειες όπως αλλεργίες, καρκίνοι, διαταραχές του ορμονικού και 
αναπαραγωγικού συστήματος, αιφνίδιοι θάνατοι και άλλα, έχει αποδειχθεί ότι 
συνδέονται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και απαιτούν 
συλλογικές πρωτοβουλίες για πολλαπλές δράσεις και νομοθετικά μέτρα. 
Μακροχρόνιες έρευνες απέδειξαν ότι "αθώες ουσίες" που χρησιμοποιήθηκαν 
εντατικά στο παρελθόν, είναι πολύ τοξικές, βιοσυσσωρεύσιμες, ανθεκτικές, μη 
διασπάσιμες και μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας ή υδάτινων 
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συστημάτων σε μεγάλες αποστάσεις όπου ποτέ δεν παρήχθησαν ή 
χρησιμοποιήθηκαν. Ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης οι 
ενώσεις αυτές εναποτίθενται στο έδαφος ή στη θάλασσα ακόμα και των πιο 
απομακρυσμένων περιοχών, όπως Αρκτική και Ανταρκτική, ενώ μέσω της 
τροφικής αλυσίδας καταλήγουν στον άνθρωπο (Norstrom et al., 1988). 
 
 
1.1.1 Ανθεκτικοί οργανικοί ρυπαντές (POPs) 
 

Ως ανθεκτικοί οργανικοί ρυπαντές (Persistent Organic Pollutants ή 
POPs) χαρακτηρίζονται οι ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή 
στις φυσικές, βιολογικές, γεωχημικές διεργασίες αποικοδόμησης, 
βιοσυσσωρεύονται διαμέσου της τροφικής αλυσίδας και επιφέρουν αρνητικές 
συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Λόγω της ανθεκτικότητας και της 
σταθερότητας τους, τα μέλη αυτής της κατηγορίας έχουν την ικανότητα να 
παραμένουν στο περιβάλλον (έδαφος, ιζήματα, ατμόσφαιρα κ.λ.π.) για μεγάλο 
χρονικό διάστημα Λόγω της μακροχρόνιας βιοσυσσώρευσης στους 
βιολογικούς οργανισμούς οι POPs μπορούν να ασκούν την τοξική τους δράση 
για αρκετές δεκαετίες μετά την διακοπή της παραγωγής και χρήσης τους 
(Μανδαλάκης, 2002). 

Οι περισσότεροι POPs (π.χ. PBDEs, PCBs, DDT, HCB, κ.λ.π.) 
ανήκουν στην κατηγορία των ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (Semivolatile 
Organic Compounds ή SOCs). Πρέπει να σημειωθεί ότι στους SOCs 
συγκαταλέγονται όλες οι ενώσεις που παρουσιάζουν τάση ατμών μεταξύ 10-4 
και 10-11 atm, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν και η τάση ατμών των 
POPs θεωρείται αρκετά χαμηλή, οι διάφορες ενώσεις που 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ρυπαντών έχουν την ικανότητα 
να εξατμίζονται από την επιφάνεια της γης και να μεταφέρονται μέσω της 
ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις. 
 
 
1.2 ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιβραδυντiκών Ανάφλεξης 
(EFRA) τα επιβραδυντικά ανάφλεξης (Flame Retardants, FRs) είναι ενώσεις ή 
μίγματα χημικών ενώσεων, οι οποίες ενσωματώνονται στα διάφορα υλικά με 
ανάμιξη ή με χημική αντίδραση, με σκοπό την αποφυγή ανάφλεξης, τη μείωση 
των συνεπειών από μια ενδεχόμενη φωτιά και την αύξηση του χρόνου 
διαφυγής. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων ενώσεων σε προϊόντα 
καθημερινής χρήσης, έχει ως συνέπεια την μείωση των ανθρώπινων 
απωλειών. Τα επιβραδυντικά ανάφλεξης εμποδίζουν ή καθυστερούν την 
ανάφλεξη, μειώνουν το ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας, μειώνουν την 
ποσότητα των παραγόμενων τοξικών αερίων και αυξάνουν το χρόνο που έχει 
κάποιος στη διάθεση του για να αποδράσει (Babrauskas et al., 1988). Είναι 
πάντως λιγότερο πιθανό ότι τα επιβραδυντικά φλόγας (FRs) επιδρούν στην 
φωτιά μετά την αρχική φάση της ανάπτυξη της (Troitzsch, 1998). 

Η ιδέα της χρήσης χημικών ουσιών ως FRs δεν είναι καινούργια. 
Ιστορικές πηγές αναφέρουν την χρήση της στυπτηρίας από τους Αιγυπτίους 
από το 450 π.Χ. και από τους Ρωμαίους το 200 μ.Χ., για την μείωση της 
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αναφλεξιμότητας του ξύλου. Κατά την νεότερη ιστορία τον 17ο και 19ο αιώνα, 
ανόργανα άλατα, όπως θειικός σίδηρος,  χρησιμοποιήθηκαν ως FRs. Η 
σύγχρονη χρήση των FRs ξεκινά τον 20ο αιώνα, σε αντιστοιχία με την 
αυξανόμενη χρήση των συνθετικών πολυμερών. 

Ως FRs χαρακτηρίζονται χημικές ενώσεις με σημαντικές διαφορές στην 
δομή και στις φυσικοχημικές ιδιότητες. Πάνω από 175 διαφορετικά προϊόντα 
FRs είναι διαθέσιμα στην αγορά (Alaee, 2003) τα οποία περιέχουν ανόργανα 
ή οργανικά συστατικά. Όλα τα FRs παρουσιάζονται στον Σχήμα Α-1 του 
παραρτήματος.  
 
Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες επιβραδυντικών είναι: 
 

 τα ανόργανα, 
 τα οργανοαλογονωμένα (χλωριωμένα και βρωμιωμένα) 
 τα οργανοφωσφορικά (κυρίως φωσφορικοί εστέρες) 
 τα αλογονωμένα οργανοφωσφορικά (χλωριωμένα και βρωμιωμένα) 
 τα νιτρογενούς βάσης επιβραδυντικά. 

 
Η επιλογή του καταλληλότερου επιβραδυντικού ανάφλεξης για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν είναι μια περίπλοκη διαδικασία και εξαρτάται  από 
ορισμένα κριτήρια. Η καταλληλότητα, η απόδοση, η σταθερότητα, θέματα 
ασφαλείας και υγείας, η δυνατότητα διαχείρισης μετά το τέλος ζωής του 
προϊόντος και φυσικά το κόστος είναι μερικά από τα κριτήρια για την 
καταλληλότερη επιλογή.  

Ανόργανα FRs είναι κυρίως άλατα, όπως το τρι-ενυδατωμένο αργίλιο, 
το φωσφορικό αμμώνιο και το βορικό οξύ (WHO, 1997). Τα ανόργανα FRs 
αποτελούν το 50% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας FRs (WHO, 1997) 
και χρησιμοποιούνται πολλές φορές συμπληρωματικά με οργανικά FRs για να 
αυξήσουν την ικανότητα επιβράδυνσης ανάφλεξης των διαφόρων υλικών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοινή χρήση του τριοξειδίου του 
αντιμονίου με BFRs (Price, 1989). Τα οργανικά FRs είτε περιέχουν αλογόνα, 
είτε περιέχουν φώσφορο και άζωτο και αποτελούν το 25% και το 20% 
αντίστοιχα της συνολικής παραγόμενης ποσότητας FRs (WHO, 1997). Τα 
αλογομένα FRs περιέχουν είτε χλώριο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
χρήση πολυχλωριωμένων αλκανίων σε θερμοπλαστικά, είτε περιέχουν 
βρώμιο. Οι επιβραδυντές ανάφλεξης που περιέχουν βρώμιο ονομάζονται 
βρωμιωμένοι επιβραδυντές ανάφλεξης (BFRs) και χρησιμοποιούνται ευρέως 
σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα. Η ευρεία χρήση τους οφείλεται στην 
ικανότητα των ατόμων βρωμίου να επέμβουν χημικά στην εξέλιξη της φωτιάς, 
στην μεγάλη θερμική τους σταθερότητα και στο χαμηλό τους κόστος. Όλα τα 
παραπάνω τα καθιστούν πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλους 
επιβραδυντές ανάφλεξης ( Birnbaum, 2004). 

Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τους πολυβρωμιωμένους 
διφαινυλαιθέρες (PBDEs) για τους οποίους υπάρχει αρκετά μεγάλο 
ενδιαφέρον σχετικά με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, εξαιτίας των 
ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν σε οργανισμούς 
(συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου) και στο περιβάλλον και επειδή 
έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, βιοσυσσωρευτικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές (POPs) (De Wit, 2002; 
Law et al., 2003;). 
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Σχήμα 1.2 Παγκόσμια παραγωγή ανά κατηγορία FRs για το 2001 (EFRA, 2002). 

 
 

Η παγκόσμια παραγωγή των FRs το 1992 ήταν 600.000 μετρικοί τόνοι 
(OECD, 1995). Λόγω της ανάγκης για προστασία ζωών και κεφαλαίου από 
τον κίνδυνο πυρκαγιών, η παραγωγή FRs διπλασιάστηκε από τότε. Το 2000 η 
παγκόσμια παραγωγή έφτασε σε 1.217.000 μετρικούς τόνους (Davenport, 
2002). Η ζήτηση και η κατανάλωση των FRs μονοπωλείτε από τις Η.Π.Α., την 
Ιαπωνία και από την Δ. Ευρώπη (Σχήμα 1.3).  

 

 
 
 
Σχήμα 1.3 Η απαίτηση για FRs από το 1992 έως το 2004 (Eurobrome, 1999) 
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1.2.1 Βρωμιωμένα επιβραδυντικά ανάφλεξης 
 

Οι βρωμιωμένοι επιβραδυντές ανάφλεξης (BFRs) θεωρούνται πολύ 
αποτελεσματικοί για την χρήση τους ως FRs, γιατί έχουν οικονομικό 
πλεονέκτημα όσο αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση τους (BSEF 
2004). Στα BFRs συγκαταλέγονται πολλές διαφορετικές κατηγορίες χημικών 
ουσιών, κάποιες από τις οποίες είναι αλειφατικές και κυκλοαλειφατικές 
ενώσεις, ενώ  άλλες είναι αρωματικές. Αυτές οι χημικές ενώσεις μπορούν να 
ενσωματωθούν στα διάφορα υλικά με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος 
είναι η χημική σύνδεση και ο δεύτερος είναι η απλή ανάμιξη με το υλικό 
(WHO, 1997).  

Τα βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας διαιρούνται σε τρεις 
υποκατηγορίες (Altwaiq et al., 2003): 
 

 Αρωματικούς υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν την 
τετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA), τους πολυβρωμιωμένους 
διφαινυλικούς αιθέρες (PBDEs) και τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια 
(PBBs). 

 Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες όπως την τριβρωμονέοπεντυλική 
αλκοόλη (tribromoneopentylalcohol, TBNPA), που χρησιμοποιείται σε 
πολύ μικρές ποσότητες. 

 Κυκλοαλειφατικούς υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν το 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD). 

 

 
 

Σχήμα 1.4 Οι χημικές δομές των κύριων BFRs  PBBs,  PBDEs, HBCD, TBBPA και 
HB. 
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Οι κύριοι τύποι BFRs που χρησιμοποιούνται στην αγορά, είναι οι 
Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλαιθέρες (PBDEs), το Eξαβρωμοκυκλο-δωδεκάνιο 
(HBCD) και η Tετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA). Στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 η ετήσια παγκόσμια παραγωγή των BFRs ήταν 150.000 τόνοι, 
αντιπροσωπεύοντας το 30% της συνολικής παραγωγής των επιβραδυντικών 
φλόγας. Περίπου το 1/3 της παραγωγής των BFRs ήταν PBDEs, το 1/3 ήταν 
TBBPA και το υπόλοιπο ήταν διάφορα άλλα BFRs. Η συνολική ζήτηση των 
κυριότερων BFRs το 1999 σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία φαίνεται στο Σχήμα 
1.5. Σήμερα, η συνολική ποσότητα των πέντε σημαντικότερων BFRs 
ξεπερνάει τους 200.000 τόνους και η Ασία έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση 
(56,2%), ενώ το μερίδιο της TBBPA είναι πάνω από 70%. 

 

 
 
Σχήμα 1.5: Παραγωγή των BFRs σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία (BSEF) 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει αυξηθεί το 
επιστημονικό ενδιαφέρον για τα BFRs (De Boer, 2001; De Wit, 2002). Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της μαζικής χρήση τους σε εμπορικές και οικιακές 
εφαρμογές, όπου τα BFRs προστίθενται σε ποσοστό πάνω από 30% του 
βάρους των υλικών (World Health Organization, 1994) (Σχήμα 1.6). 
Αξιοσημείωτο είναι και το μεγάλο ποσοστό που καταλαμβάνουν τα BFRs στην 
συνολική μάζα των πολυμερών. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 0,8 εως 
και 33% της συνολικής μάζας των πολυμερών, αναλόγως το είδος (Αrias, 
2001). Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται η μέση παγκόσμια παραγωγή 
πολυμερών καθώς και το είδος των BFRs που χρησιμοποιούνται και το 
ποσοστό τους στα πολυμερή. 

 

 18



 
 

Πίνακας 1.1 Παγκόσμια μέση παραγωγή πολυμερών και τα αντίστοιχα BFRs που 
περιέχουν  (Alaee et al., 2003). 
 

Επίσης, επειδή οι ενώσεις αυτές είναι ανθεκτικές και λιπόφιλες, 
μπορούν και συσσωρεύονται σε ιζήματα και σε οργανισμούς. Έτσι, έχουν 
παρατηρηθεί αυξανόμενα περιβαλλοντικά επίπεδα των BFRs σε οργανισμούς 
και οικοσυστήματα. Υπολογιστικά μοντέλα έχουν δείξει ότι τα BFRs 
διαδίδονται σε μεγάλο βαθμό στο περιβάλλον με εξάτμιση από τις διαδικασίες 
παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των αποβλήτων. 
 

 
 
Σχήμα 1.6: Κατανομή της κατανάλωσης BFRs ανά κατηγορία προϊόντων  
 
 
1.2.2 Βρώμιο  
 

Το βρώμιο είναι ένα χημικό στοιχείο το οποίο ανακαλύφτηκε το 1826, 
από το Γάλλο χημικό Antoine Balard. Το βρώμιο είναι μέλος των αλογόνων 
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και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εμφανίζεται ως βαθύ κόκκινο υγρό. Είναι 
ένα στοιχείο το οποίο ανιχνεύετε σε μεγάλη αφθονία στη φύση, στο 
θαλασσινό νερό, σε λίμνες με  αλμυρό νερό και σε πετρώματα. Οι κύριες 
περιοχές στο κόσμο  που παράγεται το στοιχείο βρώμιο είναι στην Νεκρά 
Θάλασσα στο Ισραήλ και στην Ιορδανία, σε αλυκές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και στην Κίνα και οι ωκεανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γαλλία και στην 
Ιαπωνία. Η μέση παγκόσμια παραγωγή βρωμίου από το 1979-2000 και οι περιοχές 
παραγωγής βρωμίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.7. Λόγω της τοξικότητας και 
της δραστικότητας, η νομοθεσία  για την μεταφορά του βρωμίου είναι πολύ 
αυστηρή και για αυτό τα οργανοβρωμιωμένα προϊόντα κυρίως παράγονται 
κοντά στην περιοχές παραγωγής του βρώμιου.  
 

 
 
Σχήμα 1.7 Μέση παγκόσμια παραγωγή βρωμίου από το 1979-2000 και οι περιοχές 
παραγωγής βρωμίου (Alaee et al., 2003, EFRA, 2003). 
 

Το βρώμιο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προϊόντα όπως σε 
επιβραδυντές φλόγας, σε προσθετικά βενζίνης, σε υγρά που 
χρησιμοποιούνται σε γεωτρήσεις και σε παρασιτοκτόνα. Η μεγαλύτερη χρήση 
του βρώμιου είναι στην βιομηχανία παραγωγής επιβραδυντών ανάφλεξης με 
ποσοστό της τάξης του 38% της παγκόσμιας παραγωγής του (Σχήμα 1.8) 
(Alaee et al., 2003). Τα αλογόνα είναι ενεργά στοιχεία που καταφέρνουν να 
αιχμαλωτίζουν τις ελεύθερες ρίζες και έτσι εμποδίζουν τη διάδοση της φλόγας. 
Και τα τέσσερα στοιχεία της ομάδας των αλογόνων εξαλείφουν τις ελεύθερες 
ρίζες, ενώ αυξάνεται και η ικανότητα παγίδευσης με το μέγεθος του αλογόνου 
( I › Br › Cl › F). Η διαδικασία εξουδετέρωσης των ελευθέρων ριζών από τα 
αλογόνα θα αναλυθεί σε επόμενο κεφαλαίο.  
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Σχήμα 1.8 Περιοχές παραγωγής βρώμιου (EFRA, 2003).  
 
 
1.3 ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΕΣ (PBDEs) 
 

Οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDEs) είναι επιβραδυντικά 
ανάφλεξης τα οποία προστίθενται σε αρκετά εμπορικά προϊόντα. Η εμπορική 
τους παραγωγή ξεκίνησε το 1970 στην Γερμανία (WHO, 1994). Οι PBDEs 
είναι μια οικογένεια συνθετικά παραγόμενων ενώσεων. Θεωρητικά, υπάρχουν 
209 διαφορετικά μέλη PBDEs που διαφοροποιούνται μεταξύ τους όσο αφορά 
των αριθμό και την θέση των ατόμων βρωμίου πάνω στους δύο διφαινυλικούς 
δακτυλίους (Birnbaum, 2004). Παράγονται από τη βρωμίωση του 
διφαινυλαιθέρα παρουσία καταλύτη (π.χ AlCl3) σε διαλύτη όπως το 
διβρωμομεθάνιο. Οι PBDEs έχουν παρόμοια δομή με τα PCBs αλλά με ένα 
άτομο οξυγόνου ανάμεσα στους αρωματικούς δακτυλίους (Σχήμα 1.9). 
 
 

 
 
 
Σχήμα 1.9 Η χημική δομή των PBDEs  
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Επειδή τα ονόματα των περισσότερων μελών είναι μακροσκελή, έχουν 
υιοθετηθεί διάφοροι τρόποι συντόμευσης. Οι PBDEs κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με το σύστημα που σχεδιάστηκε, από την Διεθνή Ένωση 
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC), για τα PCBs (Darnerud, 
2001). Για μεγαλύτερη ευκολία τα 209 μέλη των PBDEs ταξινομούνται σε μια 
αύξουσα αριθμητική κλίμακα και αντιστοιχώντας έναν αριθμό από το 1 ως το 
209 σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη. Τα 209 μέλη υποδιαιρούνται ανάλογα 
με το βαθμό βρωμίωσης τους σε δέκα κατηγορίες ομολόγων (π.χ. 
τριβρωμιωμένα, τετραβρωμιωμένα κ.λ.π.) (Σχήμα 1.10). Τα μέλη που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα ομόλογων αλλά διαφέρουν ως προς τις θέσεις των 
ατόμων βρωμίου πάνω στο διφαινυλαιθέρα ονομάζονται ισομερή. 

 

 
 

Σχήμα 1.10 Οι πέντε κύριες ομάδες ομολόγων, οι χημικοί τους τύποι και τα μοριακά 
τους βάρη.  
 
 

Οι ενώσεις αυτές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον εξαιτίας των 
συγκεντρώσεων τους σε οργανισμούς (συμπεριλαμβανόμενου και του 
ανθρώπου) και περιβάλλον και επειδή έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικολογικές ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς 
ρυπαντές (POPs) (De Wit, 2002; Law et al., 2003; Wania and Dugani, 2003). 
Οι PBDEs έχουν ανιχνευτεί σε αέρα, νερά, ιζήματα, ιλύς, πουλιά, αυγά 
πουλιών, θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια του αλμυρού και γλυκού νερού και σε 
ανθρώπινους ιστούς, γάλα και αίμα. 

 22



 
 

Σχήμα 1.11 Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των PBDEs (Darnerud, 2001). 
 
 
1.3.1 Παραγωγή και τεχνικά μίγματα BPDEs  
 

Ο θεωρητικός αριθμός των παραγώγων των PBDEs είναι 209. Στην 
πράξη όμως εμπορικά προϊόντα δεν περιέχουν όλα τα παράγωγα. Οι PBDEs 
που παράγονται εμπορικά προέρχονται από τη βρωμίωση του οξειδίου του 
διφαινυλαιθέρα σε ιδιαίτερες συνθήκες, που οδηγεί σε σύνθεση μιγμάτων 
αποτελούμενα από ένα μικρό αριθμό διαφορετικών μελών PBDEs. Για αυτό ο 
αριθμός των μελών των PBDEs που ανιχνεύονται σε δείγματα στο 
περιβάλλον είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τα PCBs. Οι τρεις κυριότερες 
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μορφές των PBDEs που παράγονται εμπορικά είναι: το μίγμα των δέκα-BDE, 
το μίγμα των όκτα-BDE και το μίγμα των πέντα-BDE (Alaee et al., 2003). Η 
σύνθεση των τεχνικών προϊόντων των PBDEs δίνεται στον Πίνακα 1.2, ενώ 
στο Σχήμα 1.12 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα από τις 
αναλύσεις των τεχνικών μειγμάτων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

TetraBDEs 24-38 

PentaBDEs 50-60 
PeBDEs 

 

HexaBDEs 4-8 

HexaBDEs 10-12 

HeptaBDEs 44 

OctaBDEs 31-35 

NonaBDEs 10-11 

OctaBDEs 

DecaBDEs <1 

NonaBDEs <3 
 DecaBDEs 

 
DecaBDEs 97-98 

 
 

Πίνακας 1.2 Η γενική σύνθεση των τεχνικά παραγόμενων προϊόντων PBDEs σε 
ποσοστό % επί των παραγώγων των BDE (Bjorklund et al., 2003; Boer et al., 2001;) 
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Σχήμα 1.12 Χρωματογραφήματα των τεχνικά παραγόμενων προϊόντων PBDEs 
(Sjοdin, 2000) 

 
Η μέση παγκόσμια παραγωγή των PBDEs το 1992 ήταν περίπου 

στους 40000 ενώ οι καταναλωτικές απαιτήσεις για PBDEs σε παγκόσμιο 
επίπεδο έφτασαν τους 67000 μετρικούς τόνους (De Wit, 2002). Η χρήση των 
PBDEs έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων και οι ετήσιες 
πωλήσεις είναι σήμερα περίπου 70.000 μετρικοί τόνοι (BSEF, 2003). Οι 
παγκόσμια ανάγκη της αγοράς το 2001 για πέντα-BDE, όκτα- BDE και δέκα- 
BDE ήταν 7500, 3790, και 56100 μετρικούς τόνους αντίστοιχα (Πίνακας 
1.3)(Law et al., 2006). 
 
 

 
Πίνακας 1.3 Η εκτιμημένη μέση ζήτηση της αγοράς για PBDEs (2001) σε 
διαφορετικές περιοχές της γης (σε μετρικούς τόνους). 
 
Στην Ευρώπη υπάρχουν τέσσερα εργοστάσια για την παραγωγή PBDEs, δύο 
στην Γαλλία, ένα στην Αγγλία και ένα στην Ολλανδία. Όπως παρατηρείται 
από το Σχήμα 1.13 όλα τα εργοστάσια βρίσκονται στην Δυτική Ευρώπη, ενώ 
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το πιο κοντινό εργοστάσιο στην Ελλάδα είναι στην περιοχή του Port-de-Bouc 
στην Γαλλία. 
 

 
 
Σχήμα 1.13 Τα εργοστάσια παραγωγής PBDEs (Bromine Science and Environmental 
Forum, 2000). 
 
 
1.3.2 Xρήσεις των PBDEs 

 
Oι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες χρησιμοποιούνται στα 

πολυμερή, σε χρώματα, σε υφάσματα, υλικά οικοδομών και σε πλαστικά 
προστατευτικά ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως τηλεοπτικών συσκευών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, με σκοπό την βελτίωση των αλεξίπυρων 
ιδιοτήτων τους (Chen et. al., 2006; De Wit, 2002; Hyötylainen, & Hartonen, 
2002; Strandberg, Dodder, Basu & Hites, 2001). Σε πλαστικά προϊόντα και 
αφρούς πολυουρεθάνης,15% και 30 % αντίστοιχα της συνολική τους μάζας 
μπορεί να είναι PBDEs (WHO, 1994, EU, 2003). 
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Ειδικότερα τα PBDEs χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων 
με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται καθημερινά σε επαφή, όπως: 
 

 πολυμερή πλαστικά (αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.)  
 υφάσματα (είδη ρουχισμού, έπιπλα, μοκέτες κ.α.) 
 ξύλινα προϊόντα έπιπλα και υλικά γεμίσματος (καλύμματα, πούπουλα, 
μάλλινα υλικά κ.α.) 

 μονωτικά υλικά (σε κτήρια κ.α) 
 ηλεκτρικά εξαρτήματα, καλώδια και πίνακες κυκλωμάτων (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές κ.α.) 

 
Τα πλαστικά (πολυμερή) περιέχουν πολλούς υδρογονάνθρακες που τα 

καθιστά πιο εύφλεκτα από τα μέταλλα, το ξύλο και τις φυσικές ίνες και 
επομένως η ανάγκη για προστασία από την φωτιά είναι πιο επιτακτική.H 
αυξανόμενη παραγωγή και χρήση πολυμερών τα τελευταία χρόνια είναι 
ανάλογη με την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε BFRs (Σχήμα 1.14). Στα 
τέλη του προηγούμενου αιώνα τα FRs κατείχαν την δεύτερη θέση χημικών 
πρόσθετων που χρησιμοποιούνταν από τις βιομηχανίες πολυμερών, ενώ η 
αγορά των FRs έφτασε τα 2,2 δις δολάρια ( Tullo, 2000). 

Επίσης, η αύξηση στη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως οι 
τηλεοράσεις, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μεγένθυνε και την ανάγκη για 
χρήση των PBDEs. 
 

 
 
Σχήμα 1.14 Αύξηση της παραγωγής πολυμερών τα τελευταία 40 χρόνια στην 
Ευρώπη (BSEF 2000) 
 

Ειδικότερα για τα αυτοκίνητα, η παρουσία των PBDEs είναι αυξημένη. 
Έχουν γίνει μελέτες μεταξύ του 2000 και 2005 σε 11 μεγάλες βιομηχανίες 
αυτοκινήτου για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των PBDEs από τον 
μη- κερδοσκοπικό οργανισμό Ecology Center (Michigan, U.S.A.). O 
προσδιορισμός της συγκέντρωσης έγινε με την συλλογή σκόνης από το 
παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης (Πίνακας 1.5) 
δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις των PBDEs στα αυτοκίνητα είναι υψηλές. Στον 
δυτικό κόσμο ο μέσος άνθρωπος περνάει κατά μέσο όρο 100 min ημερησίως 
μέσα στο αυτοκίνητο. Το χρονικό αυτό διάστημα που το άνθρωπος είναι 
εκτεθειμένος στα PBDEs , σε συνδυασμό με τον κακό αερισμό καθιστά και τις 
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υψηλές συγκεντρώσεις, ισοδύναμη με οκτάωρη παραμονή στο χώρο 
εργασίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι από δειγματοληψίες αέρα στο εσωτερικό 
χώρο αυτοκινήτων που διεξαχθήκαν από τον Δρ. Μανώλη Μανδαλάκη 
παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις PBDEs . 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ PBDEs 
μg m-3 

HYUNDAI 0,054 
VOLVO 0,152 

HONDA USA 0,193 
FORD 0,280 

GENERAL MOTORS 0,301 
TOYOTA 0,323 
HONDA 0,351 

V W 0,594 
SUBARU 0,744 

TOYOTA USA 0,936 
CHRYSLER 1,021 
MERCEDES 1,772 

 
Πίνακας 1.5 Η ταξινόμηση αυτοκινήτων σε σχέση με την συγκέντρωση των PBDEs 
που μετρήθηκε στο εσωτερικό τους.  
 

 
1.3.3 Τρόπος δράσης των PBDEs και οφέλη από την χρήση 
τους 
 

Για να εξηγήσουμε την δράση των PBDEs είναι απαραίτητη η ανάλυση 
της διαδικασίας της ανάφλεξης και της καύσης. Η φωτιά είναι μια αερόβια 
αντίδραση, και έτσι για να μπορεί ένα υλικό να καεί θα πρέπει να μετατραπεί 
σε αέριο. Αυτό συμβαίνει όταν το υλικό θερμαίνεται σε συγκεκριμένη 
θερμοκρασία, έτσι ώστε να επιτελεστεί πυρόλυση του υλικού. Η διάσπαση 
αυτή οδηγεί στην δημιουργία εύφλεκτων αερίων, μη εύφλεκτων αερίων καθώς 
και απανθρακωμένων μερών ή επιφανειακών στρωμάτων. Τα εύφλεκτα αέρια 
αναμιγνύονται με οξυγόνο από τον περιβάλλον αέρα και όταν η αναλογία 
μεταξύ των αερίων και της θερμοκρασίας της φλόγας είναι ικανοποιητική το 
υλικό αναφλέγεται. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.15 η διαδικασία της καύσης 
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: την προθέρμανση, την εξαέρωση/ 
αποσύνθεση, τη καύση και τη διάδοση (Troitzch, 1990). Η συνεχώς 
αυξανόμενη θερμοκρασία οδηγεί σε αύξηση της έντασης της πυρόλυσης του 
υλικού και στην εξάπλωση της φωτιάς. Τα επιβραδυντικά φλόγας μπορούν να 
επιδράσουν κατά την διαδικασία της αύξησης της θερμοκρασίας και της 
διάδοσης της φωτιάς το οποίο ως στάδιο είναι χρονικά πολύ μικρό σε σχέση 
με την όλη διαδικασία της καύσης (WHO, 1997). 
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Σχήμα 1.15 Τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας της καύσης (Troitzch, 1990) 
 

Κύρια μέθοδος δράσης των PBDEs αποτελεί η αιχμαλώτιση των 
ελεύθερων ριζών που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
καύσης και οι οποίες επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φλόγας. Τα 
αλογόνα είναι ενεργά στοιχεία που καταφέρνουν να εξουδετερώνουν τις 
ελεύθερες ρίζες και έτσι εμποδίζουν τη διάδοση της φλόγας. Και τα τέσσερα 
στοιχεία της ομάδας των αλογόνων εξαλείφουν τις ελεύθερες ρίζες, ενώ 
αυξάνεται και η ικανότητα εξουδετέρωσης με το μέγεθος του αλογόνου ( I › Br 
› Cl › F). Ως εκ τούτου θεωρητικά οι οργανοαλογονωμένες ενώσεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως επιβραδυντικά φλόγας. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα τα αλογόνα κατάλληλα για χρήση τους ως 
επιβραδυντικά. Οι ενώσεις το φθορίου είναι πολύ σταθερές και 
αποσυντίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες από ότι καίγονται τα οργανικά 
υλικά. Από την άλλη πλευρά, οι ιωδιούχες ενώσεις δεν είναι πολύ σταθερές 
και αποσυντίθενται σε ελαφρώς αυξημένες θερμοκρασίες. Συνεπώς, μόνο οι 
οργανοχλωριωμένες και οι οργανοβρωμιωμένες ενώσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως επιβραδυντικά. Λόγω της υψηλότερης ικανότητας 
παγίδευσης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας αποσύνθεσης, οι 
οργανοβρωμιωμένες ενώσεις είναι πιο δημοφιλείς ως επιβραδυντικά σε σχέση 
με τα οργανοχλωριωμένα. 

Η φωτιά ευθύνεται για πολλούς θανάτους, τραυματισμούς και 
καταστροφές περιουσιών σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο 5000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους ετησίως 
από πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων και 100 πυροσβεστών.( EFRA, 2002). 
Στην Ιαπωνία κάθε 8,3 λεπτά της ώρας έχουμε την έναρξη ενός επεισοδίου 
φωτιάς δηλαδή 173 επεισόδια την ημέρα με 5 νεκρούς και 19 τραυματίες κατά 
μέσο όρο (EFRA, 2002). Στον Πίνακα 1.4 (Harding, 2000) παρουσιάζονται 
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επεισοδίων φωτιάς και των αριθμό των 
θυμάτων σε έξι ηπείρους. 
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 

Μ.Ο. ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 
ΦΩΤΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

(ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ 
ΦΩΤΙΕΣ 

(ΧΙΛΙΑΔΕΣ) 
ΕΥΡΩΠΗ 720 2.2 25.0 
ΑΣΙΑ 3660 1.0 30.0 

Β.ΑΜΕΡΙΚΗ 470 2.3 6.5 
Ν.ΑΜΕΡΙΚΗ 340 0.5 2.5 
ΑΦΡΙΚΗ 780 0.8 5.0 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 30 0.1 0.3 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6000 6.9 69.3 

 
Πίνακας 1.4 Στατιστικά στοιχεία για επεισόδια φωτιάς και απώλειες ανθρωπίνων 
ζωών (Ηarding, 2000) 
 

Το 2000 το Πανεπιστήμιο του Surrey σε μελέτη που διεξήγαγε 
ανακάλυψε ότι η διαδεδομένη χρήση των FRs αλλά και ειδικότερα των PBDEs 
τα τελευταία χρόνια είναι η βασική αιτία της μείωσης των θανάτων από 
επεισόδια φωτιάς. 
 
 

 
 
Σχήμα 1.16 Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό θανάτων από πυρκαγιά και η μείωση 
τους μετά την χρήση επιβραδυντικών φλόγας (πηγή Πανεπιστήμιο του Surrey, 2005) 
 

Στην Ευρώπη, η ΕΕ έχει υπολογίσει 20% μείωση των θανάτων από 
πυρκαγιές σαν αποτέλεσμα της χρήση των επιβραδυντικών τα τελευταία 10 
χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι πάνω 
από 3.000 ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί την περίοδο 1988-2000 εξαιτίας 
των επιβραδυντικών και ιδιαίτερα των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε μείωση των θανάτων από πυρκαγιές κατά 
44% από το 1981 έως το 2001 (BSEF, 2000). Η αγορά τα τελευταία 30 χρόνια 
έχει κατακλυστεί με προϊόντα τα οποία είναι εύφλεκτα, όπως πλαστικά, 
ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τα προϊόντα αυτά έχουν 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής του μέσου πολίτη, αλλά από την άλλη είναι 
εύφλεκτα. Η χρήση των επιβραδυντών ανάφλεξης θεωρείται η πιο δόκιμη 
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μέθοδος για την προστασία αυτών των προϊόντων και για τον περιορισμό των 
ατυχημάτων που σχετίζονται με την φωτιά. 
Με την μείωση των επεισοδίων φωτιάς επιτυγχάνεται: 

 
 η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
 η προστασία του περιβάλλοντος 
 η αποφυγή την ρύπανσης του αέρα και του νερού  
 η προστασία των περιουσίων 
 η αποφυγή λιγότερο γνωστών μακροχρόνιων περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων (BSEF )  
 
Από μελέτες που διεξήγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε μείωση, κατά 

20%, των θανάτων από φωτιές τα τελευταία 10 χρόνια χάρη στην χρήση των 
επιβραδυντών ανάφλεξης. Η χρήση των PBDEs, σύμφωνα με πληθώρα 
μελετών, εξασφαλίζει την καθυστέρηση της ανάφλεξης και διάδοσης της 
φωτιάς με αποτέλεσμα την σωτηρία ζωών και περιουσιών. 

Σε πειράματα που επιτελέστηκαν στις Η.Π.Α. (Fire Statistics, 2000) 
παρατηρήθηκαν οι διαφοροποιήσεις στην καύση πολυμερών τα οποία 
περιέχουν PBDEs και σε πολυμερή που δεν περιέχουν. Τα αποτελέσματα 
είναι τα παρακάτω: 

 
 Σε περίπτωση φωτιάς εξασφαλίζετε περίπου 15 φορές περισσότερος 
χρόνος διαφυγής. 

 Απελευθερώνετε το ¼ της θερμότητας. (Σχήμα 1.17) 
  Η χρήση των FRs μειώνει τη πιθανή καταστροφική ικανότητα της 
φωτιάς κατά 50%. 

 Απελευθερώνονται μόνο το 1/3 της ποσότητας των τοξικών αερίων 
(συμπεριλαμβανομένου και του CO). 

 H ποσότητα του καπνού που απελευθερώνεται από την καύση των 
δύο πολυμερών δεν παρουσίασε καμία διαφοροποίηση.  

 

 
 

Σχήμα 1.17 Σύγκριση της θερμοκρασίας που απελευθερώνεται από προϊόν που δεν 
περιέχει FRs και που περιέχει. (BSEF, 2000 ). 
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2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PBDEs 
 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική 
συμπεριφορά των PBDEs τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας των 
συγκεντρώσεων τους σε οργανισμούς και στο περιβάλλον. Οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες των ενώσεων παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην κατανόηση της 
περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς και τύχης. Οι PBDEs είναι μη πολικές 
ενώσεις και έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, βιοσυσσωρευτικές και 
τοξικολογικές ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές (POPs) (De 
Wit, 2002; Law et al., 2003;). Παρουσιάζουν χαμηλή τάση ατμών και 
διαλυτότητα στο νερό και αντίστοιχα σχετικά υψηλό συντελεστή κατανομής 
οκτανόλης-νερού και οκτανόλης-αέρα. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων τα PBDEs 
εμφανίζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα ιζήματα, στο χώμα και στα 
σωματίδια της ατμόσφαιρας, τα οποία είναι πλούσια σε οργανική ύλη (D’Silva, 
2004). Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των PBDEs εμφανίζονται στον Πίνακα 2.1. 

Οι πρωτογενής εκπομπές των POPs στην ατμόσφαιρα έχουν 
διαφοροποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, οι εκπομπές των 
PCBs έχουν μειωθεί αρκετά από τα επίπεδα του 1970 (Jaward, Barber et al., 
2004). Σε αντιπαράθεση, οι εκπομπές των PBDEs στην ατμόσφαιρα έχουν 
αυξηθεί δεδομένου της αυξανόμενης χρήσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Hites, 2004). 

Οι PBDEs παράγονται από τη βρωμίωση του διφαινυλικού αιθέρα 
παρουσία ενός Friedel–Craft καταλύτη (π.χ AlCl3) σε διαλύτη όπως το 
διβρωμομεθάνιο. Οι συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται η βρωμίωση του 
διφαινυλικού αιθέρα δεν αποκαλύπτονται από τους κατασκευαστές. Το μόριο 
του διφαινυλικού αιθέρα περιέχει 10 άτομα υδρογόνου, κάθε ένα από τα 
οποία μπορεί να αντικατασταθεί με άτομο βρωμίου με αποτέλεσμα την 
δημιουργία 209 διαφορετικών μελών.  

Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των PBDEs ποικίλουν από μέλος σε μέλος 
και σχετίζονται άμεσα με τον βαθμό βρωμίωσης (Σχήμα 2.1). Οι PBDEs είναι 
ενώσεις πολύ υδρόφοβες (log Kow από 5 - 10) και ανθεκτικές στη διάσπαση. 
Η διαλυτότητα στο νερό και η τάση ατμών μειώνονται με τη αύξηση του βαθμό 
βρωμίωσης, ενώ αυξάνεται η υδροφοβία. Το σημείο βρασμού των PBDEs 
κυμαίνεται από 310 μέχρι 430 °C (de Boer et al, 2000), η τάση ατμών μεταξύ 
3,85 και 13,3 Pa σε θερμοκρασία δωματίου και το σημείο ζέσεως από 20 
μέχρι 300 °C (WHΟ, 1994). Θεωρούνται επικίνδυνοι ρύποι εξαιτίας της 
τοξικότητας, σταθερότητας και της υψηλής λιποδιαλυτότητας, τα οποία 
οδηγούν σε βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση κατά μήκος της τροφικής 
αλυσίδας. 
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a Tittlemier et al. 2002 
b Braekvelt et al. 2003 
c liquid sub-cooled vapor pressures 
– = No data reported; BDE = brominated diphenyl ether 
 
Πίνακας 2.1 Οι φυσικοχημικές ιδιότητες ορισμένων μελών των PBDEs (Tittlemier et 
al., 2002, Braekvelt et al., 2003). 
 

Όπως αναφέρθηκε ο βαθμός βρωμίωσης επηρεάζει τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες των PBDEs. Τα μέλη με μικρό μοριακό βάρος (μικρό βαθμό 
βρωμίωσης ) είναι πιο πτητικά, με μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα μέλη με 
μεγαλύτερο μοριακό βάρος τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη λιποφιλία και 
ανθεκτικότητα. Όμως η τάση ατμών δεν εξαρτάτε μόνο από τον αριθμό των 
βρωμίων αλλά και από τη θέση τους στο διφαινυλικό μόριο. Σε αυτό το 
γεγονός άλλωστε στηρίζεται και ο διαχωρισμός των ισομερών κατά την αέρια 
χρωματογραφία. 
 

 
 
Σχήμα 2.1. Η μεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των PBDEs σε σχέση με τον 
βαθμό βρωμίωσης. 
 

Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των PBDEs είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην 
κατανόηση της συμπεριφοράς αυτών των ενώσεων στο περιβάλλον και γι’ 
αυτό το λόγο αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω. 
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2.1.1 Τάση ατμών 
 

Η τάση ατμών σε μια ορισμένη θερμοκρασία εκφράζει την πίεση 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). Η τάση ατμών είναι 
μια σημαντική ιδιότητα που μπορεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και την 
κατάληξη των οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον. Επίσης καθορίζει και τη 
μεθοδολογία ανάλυσης τους (λόγω της χρήσης αέριας χρωματογραφίας). Η 
συμπεριφορά αυτών των ενώσεων στα διάφορα τμήματα του φυσικού 
περιβάλλοντος (αέρια, υγρή και στερεά φάση) και ο ρυθμός 
εξατμίσεως/εξαερώσεως τους, καθορίζεται από την τιμή της τάσης ατμών της 
κάθε ένωσης. Τα PBDEs ανήκουν στην κατηγορία των ημιπτητικών 
οργανικών ενώσεων (Semivolatile Organic Compounds ή SOCs). Στους 
SOCs συγκαταλέγονται οι ενώσεις που παρουσιάζουν τάση ατμών μεταξύ 10-

4 και 10-11 atm, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Η τάση ατμών μπορεί να υπολογιστεί άμεσα στους 25 0C. Επειδή τα 

διάφορα μέλη των PBDEs έχουν γενικά χαμηλή τάση ατμών στους 25 0C 
(πίνακας 2.1) ο ακριβής προσδιορισμός της τάσης ατμών κάθε μέλους είναι 
δύσκολος και συνήθως τα σφάλματα είναι μεγάλα Οι τιμές τάσης ατμών που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία προέρχονται από διάφορες αναλυτικές τεχνικές 
και διάφορα θεωρητικά μοντέλα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση της αέριας 
χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό της τάσης ατμών των PBDEs, καθώς 
και άλλων ημιπτητικών ενώσεων (PCBs), αποτελεί την επικρατέστερη μέθοδο 
(Μανδαλάκης, 2002, Mandalakis et al., 2007). 

Η τάση ατμών μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με την εξίσωση 
Clausius-Clapeyron : 

 

2

ln vpd P H
dT ZRT

Δ
=

Δ
         (2.1) 

 
όπου Pvp η τάση ατμών, ΔΗv η ενθαλπία εξάτμισης; Τ η θερμοκρασία και ΔΖ ο 
συντελεστής συμπιεστότητας. Αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει αύξηση 
στην τάση ατμών της ένωσης και για τη διαφυγή της από την συμπυκνωμένη 
της μορφή προς την αέρια φάση απαιτείται ενέργεια ΔΗv. Άρα πρόκειται για 
μια ενδόθερμη διεργασία. Σαν συνέπεια αυτού, μόρια που συνδέονται με 
ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις έχουν χαμηλή τάση ατμών και το 
αντίστροφο.Ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα 
διάφορα περιβαλλοντικά μοντέλα είναι η μεταβολή της τάσης ατμών σε σχέση 
με τη θερμοκρασία. Επειδή οι τιμές που αναφέρονται συνήθως στη 
βιβλιογραφία αντιστοιχούν συνήθως στους 25 oC, η τάση ατμών των PBDEs 
θα πρέπει να διορθώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
 
2.1.2 Λιποφιλία  
 

Η λιποφιλία των ενώσεων καθορίζεται από τον συντελεστή κατανομής 
Kow, ο οποίος περιγράφει την κατανομή ισορροπίας των οργανικών ενώσεων 
στο σύστημα οκτανόλης-νερού (Hansen et al., 1999). Αποτελεί σημαντική 
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φυσικοχημική παράμετρος, γιατί αντανακλά την τάση βιοσυσσώρευσης των 
ενώσεων στους διαφόρους οργανισμούς. Η λιποφιλία των PBDEs αυξάνεται 
ανάλογα με τον αριθμό ατόμων βρωμίου στο διφαινύλιο. Αναμένεται λοιπόν 
τα μέλη με μεγάλο βαθμό βρωμίωσης να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές 
Kow. Οι τιμές Kow για διάφορα μέλη παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Σε 
γενικές γραμμές οι PBDEs χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές Kow (log Kow 
από 5 - 10) και επομένως είναι πολύ υδρόφοβες ενώσεις. Στον Πίνακα 2.2 
παρουσιάζονται επίσης και οι τιμές του συντελεστή κατανομής οκτανόλης 
αέρα (KOA) για τα PBDEs. 

 
 
 

 

 
 
Πίνακα 2.2 Τα μοριακά βάρη καθώς και οι λογάριθμοι των συντελεστών Κow και KOA 
των κύριων μελών PBDEs. 
 
 
2.1.3 Διαλυτότητα  
 

Η διαλυτότητα στο νερό είναι μια σημαντική ιδιότητα, γιατί επηρεάζει τις 
διαδικασίες μεταφοράς των οργανικών χημικών ενώσεων στα υδάτινα 
συστήματα. Ενώσεις με χαμηλή διαλυτότητα στο νερό έχουν μικρούς χρόνους 
παραμονής στο υδάτινο περιβάλλον ενώ παρουσιάζουν υψηλούς συντελεστές 
προσρόφησης σε εδάφη και ιζήματα και υψηλούς συντελεστές 
βιοσυσσώρευσης. Οι PBDEs παρουσιάζουν μικρή διαλυτότητα η οποία 
μειώνεται με την αύξηση του μοριακού βάρους των μελών (πίνακας 2.3) Η 

 35



διαλυτότητα για τα εμπορικά σκευάσματα pentaBDE και decaBDE είναι 13.3 
και <0.1 μg L-1, αντίστοιχα (EU 2001). 

Η διαλυτότητα μιας ένωσης στο νερό μπορεί να ορισθεί ως το μέγιστο 
ποσό της ένωσης, που διαλύεται σε καθαρό νερό σε ορισμένη θερμοκρασία. 
Η προσθήκη πάνω από αυτό το όριο θα έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 
δύο φάσεων, της κορεσμένης υδατικής και της αδιάλυτης φάσης. Η μέτρηση 
της διαλυτότητας των οργανικών ενώσεων παραμένει πολύ δύσκολη για 
αρκετές από αυτές γεγονός που οφείλεται στις πολύ χαμηλές τιμές 
διαλυτότητας που εμφανίζουν. Υπάρχουν διάφορες εξισώσεις και τεχνικές για 
τον προσδιορισμό της διαλυτότητας των ενώσεων. Οι παράμετροι που 
επηρεάζουν την διαλυτότητα μίας συγκεκριμένης ένωσης στο νερό είναι 
κυρίως η θερμοκρασία, η αλατότητα και η ύπαρξη άλλων οργανικών 
ενώσεων. Η θερμοδυναμική μελέτη της διαλυτότητας μιας οργανικής ένωσης 
στο νερό ορίζεται από τη συνάρτηση: 

 
                                       dμ = RTlnγwxw                        (2.2) 
 
όπου μ είναι το χημικό δυναμικό της ένωσης σε ορισμένη πίεση και 
θερμοκρασία Τ (οΚ), R η παγκόσμια σταθερά των αερίων (atm L mol K-1), γw  
ο συντελεστής ενεργότητας και xw το γραμμομοριακό κλάσμα τηε ένωσης στο 
νερό. 
 

 
 
Πίνακας 2.3 συσχέτιση του μοριακού βάρους των PBDEs, της διαλυτοτητάς καθώς 
και της σταθεράς του νόμου του Herny. (Watanabe et al., 1990; Stenzel et al., 1997; 
WHO 1994 a,b; WHO, 1995) 
 
 
2.1.4 Σταθερά νόμου του Henry 
 

Η τάση διαφυγής μίας χημικής ένωσης από το νερό προς την 
ατμόσφαιρα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερά του νόμου του 
Henry. Ο λόγος κατανομής αέρα- νερού δεν χαρακτηρίζει μόνο την κατανομή 
μιας χημικής ένωσης στο σύστημα αέρα- υγρού σε κατάσταση ισορροπίας, 
αλλά παίζει κι ένα σημαντικό ρόλο στην περιγραφή της έκφρασης του ρυθμού 
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εναλλαγής με τον οποίο το σύστημα θα καταλήξει σε ισορροπία (ιδανική 
κατάσταση). 

Η σταθερά του νόμου του Henry μπορεί να θεωρηθεί απλά ως ο λόγος 
της περιεκτικότητας της ένωσης στην αέρια φάση προς εκείνη στην υδατική 
φάση σε κατάσταση ισορροπίας. H σταθερά Henry είναι ανάλογη με τον 
συντελεστή ενεργότητας της ένωσης στο νερό γw και με την τάση ατμών της. 
Από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μέτρηση και τον 
υπολογισμό των σταθερών Henry για διάφορες οργανικές ενώσεις έχει βρεθεί 
ότι οι ενώσεις με υψηλές τιμές τάσης ατμών και συντελεστών ενεργότητας στο 
νερό, έχουν μεγάλη τάση μεταφοράς από την υδάτινη φάση στον αέρα μέχρις 
να εξισορροπηθούν τα χημικά δυναμικά των δύο φάσεων. Τέτοιες ενώσεις θα 
εξαερώνονται σχετικά εύκολα και θα έχουν υψηλή τιμή στη σταθερά Henry. Η 
σταθερά νόμου του Henry είναι μια σημαντική παράμετρος, για την πρόβλεψη 
της μεταφοράς, της συμπεριφοράς και της τύχης των PBDEs στο περιβάλλον. 
Οι τιμές της σταθεράς του Henry των PBDEs έχουν προσδιοριστεί 
πειραματικά σε σχέση με την θερμοκρασία στους (Πίνακας 2.1) (Tittlemier et 
al., 2002, Wania & Dugani, 2003). Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, η 
σταθερά Henry αυξάνεται με τον ίδιο περίπου ρυθμό όπως η τάση ατμών. Η 
τάση διαφυγής σχετίζεται με την ενέργεια της ένωσης στο υδατικό σύστημα 
(Schwarzenbach, 1993 ) 

Η διάλυση των PBDEs στις σταγόνες της βροχής και η εναπόθεσή τους 
στην επιφάνεια της γης καθώς και η απορρόφηση (ή εξάτμιση) από τις 
υδάτινες μάζες (ποτάμια, λίμνες και θάλασσες) είναι από τις κυριότερες 
διεργασίες μεταφοράς των PBDEs στο περιβάλλον. Σε ένα σύστημα αέρα/ 
νερού, που βρίσκεται σε ισορροπία, η σταθερά Henry (Η) ισούται με τη 
συγκέντρωση της ουσίας στην αέρια φάση προς τη συγκέντρωσή της στην 
υδατική φάση. 

1( )i

w

PH atm lt mol
C

−= ⋅ ⋅    (2.3)

Όπου, Η είναι η σταθερά του Henry, Pi είναι η μερική πίεση της ένωσης και Cw 
είναι η διαλυτότητά της στο νερό. Εάν η συγκέντρωση της ένωσης στον αέρα 
(Ca) εκφραστεί σε moles ανά λίτρο αέρα, τότε έχουμε την αδιάστατη 
(dimensionless) Η′ έκφραση της σταθεράς Henry. Χρησιμοποιώντας το νόμο 
των ιδανικών αερίων οι δύο εκφράσεις συνδέονται με το ακόλουθο τύπο: 
 

HH
RT

′ =               (2.4) 

 
2.1.5 Ανθεκτικότητα  
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα PBDEs χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
λιποφιλία και πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Οι ιδιότητες αυτές 
αποδίδουν στα PBDEs υψηλή ανθεκτικότητα, βιοσυσσώρευση και 
μακροσκελή μεταφορά. Απορροφώνται στα σωματίδια του αέρα, στο έδαφος 
και στα ιζήματα ενώ έχουν μεγάλη τάση να συσσωρεύονται στους λιπώδεις 
ιστούς. Η αποικοδόμηση τους στο περιβάλλον είναι διαδικασία εξαιρετικά 
αργή ενώ ο χρόνος ημιζωής των PBDEs στα διάφορα περιβαλλοντικά 
συστήματα είναι ιδιαίτερα υψηλός. O Palm (2002) με την χρήση του 
λογισμικού προγράμματος EPIWIN προσπάθησε να προβλέψει την ημιζωής 
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των μελών BDE-47, BDE-99 και BDE-209 στον αέρα, στο νερό, στο χώμα και 
στα ιζήματα. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 

(ΩΡΕΣ) 

BDE-47 
 

BDE-99 
 

BDE-209 
 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 256 467 7620 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ 3600 3600 3600 
ΣΤΟ ΧΩΜΑ 3600 3600 3600 

ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ 14400 14400 14400 

 
Πίνακας 2.4 Ο προβλεπόμενος χρόνος ημιζωής τριών μελών των PBDEs με χρήση 
του λογισμικού EPIWIN (Palm et al., 2002). 
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3 Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDEs  
 
 
3.1 ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ PBDEs ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Οι PBDEs είναι συνθετικές οργανικές χημικές ενώσεις, και δεν 
υπάρχουν φυσικές πηγές τους στο περιβάλλον. Οι σημαντικότερες πηγές από 
όπου εκπέμπονται τα PBDEs στο περιβάλλον είναι οι εκροές από τα 
εργοστάσια που παράγουν PBDEs καθώς και από βιομηχανίες που 
παράγουν πολυμερή και πλαστικά που περιέχουν PBDEs. Τα PBDEs 
μπορούν να απελευθερώνονται στο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας αλλά και κατά το χρόνο χρησιμοποίησης των 
προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί (Strandberg et al., 2001). Ο ηλεκτρικός 
εξοπλισμός, όπως τηλεοράσεις και υπολογιστές και άλλα εμπορικά προϊόντα 
που περιέχουν PBDEs, αποτελούν πηγές εκπομπών. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί τα PBDEs προστίθενται και δεν συνδέονται χημικά με τα διάφορα 
προϊόντα, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν στο περιβάλλον με την πάροδο του 
χρόνου, κυρίως λόγω της θέρμανσης του προϊόντος ή της διαδικασίας της 
αποικοδόμησης. Σύμφωνα με το μελέτες (UCD 1994) η εκπομπή των PBDEs 
από τα πολυμερή μπορεί να προσδιοριστεί από την ακόλουθη σχέση: 
 
 
                                   Ποσοστό απώλειας (%)=1,1 106*P*N 
 
Όπου: P=τάση ατμών (mmHg) 
           Ν=ο χρόνος ζωής του προϊόντος(χρόνια). 
 

Άλλες πηγές PBDEs στο περιβάλλον είναι οι καύσεις οικιακών, 
νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 
πλαστικών και μετάλλων από ηλεκτρονικά μηχανήματα, ή και οι τυχαίες 
πυρκαγιές (Watanabe and Sakai, 2003). Tα απορρίμματα που περιέχουν 
PBDEs δεν ανακυκλώνονται και η ανάκτηση υλικών από αυτά είναι μηδαμινή 
στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα απορρίμματα θάβονται 
στις περιοχές διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) (Σχήμα 3.1) καθιστώντας 
αυτές τις περιοχές σημαντικές πηγές εκπομπής PBDEs. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ειδικότερα, ότι τα απορρίμματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που 
περιέχουν PBDEs, μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν και να γίνει ανάκτηση 
υλικών και ενέργειας, μειώνοντας δραστικά την εκπομπή PBDEs στο 
περιβάλλον. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση του ποσοστού 
ανάκτησης υλικών και ενέργειας από τα απορρίμματα που περιέχουν BFRs 
(από 2% που είναι σήμερα, στο 75 % στα επόμενα 5 χρόνια) και η μείωση στο 
1% των απορριμμάτων που οδηγούνται στους Χ.Υ.Τ.Α.(BSEF 2000). 
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Σχήμα 3.1 Η διαχείριση των απορρριμάτων που περιέχουν BFRs στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2000 (BSEF 2000) 
 

Οι PBDEs απελευθερώνονται στο περιβάλλον και ανιχνεύονται στον 
αέρα (αέρια και σωματιδιακή φάση), στο νερό και στο χώμα. Οι μικρές 
ποσότητες των PBDEs που παρατηρούνται στα φυσικά νερά οφείλονται στην 
μικρή τους διαλυτότητα και στην πλειοψηφία τους είναι προσροφημένα στα 
αιωρούμενα σωματίδια του νερού που σταδιακά καθιζάνουν στον πυθμένα. Οι 
Hyötylainen και Hartonen (2002) δημιούργησαν ένα συμβολικό σχεδιάγραμμα 
για τον κύκλο ζωής των PBDEs (Σχήμα 3.2). Από το σχήμα παρατηρείτε ότι 
τα PBDEs μετά την εκπομπή τους από διάφορες πηγές καταλήγουν κυρίως 
στα τρόφιμα τα οποία αποτελούν τον βασικότερο δρόμο για την έκθεση του 
ανθρώπου στους οργανικούς αυτούς ρύπους. 
 

 
 

Σχήμα 3.2 Kύκλος ζωής των PBDEs (Hyötylainen & Hartonen, 2002) 
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3.2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ BPDEs  
 

Υπάρχουν λίγες μελέτες για την έκθεση του ανθρώπου στα PBDEs. 
Μελέτες από την Σουηδία, Φιλανδία και Καναδά παρουσιάζουν την 
ανθρώπινη ημερήσια πρόσληψη μέσω της διατροφής να κυμαίνεται μεταξύ 
των 40-50 ng/ημέρα (Darnerud et al., 2001; Kiviranta et al., 2004), ενώ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνετε στα 90,5 ng/ημέρα (Wijeseker et al. 2002). 
Σύμφωνα με τον Wijeseker (2002) ένας από τους κυριότερους τρόπους 
έκθεσης του ανθρώπινου πληθυσμού στα BPDEs είναι μέσω της διατροφής, 
σε ποσοστό που πλησιάζει το 73%, ενώ το υπόλοιπο 24% μέσω της εισπνοής 
(Wijeseker et al., 2002). Η δερματική ενσωμάτωση φαίνεται λιγότερο πιθανή ή 
τουλάχιστον δεν αποτελεί σημαντική πηγή έκθεσης. 

 Οι PBDEs εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό κυρίως μέσω της 
τροφικής αλυσίδας όπως και τα PCBs. Οι Lind (2002) και Schecter (2004) 
έχουν αναφέρει ότι η σημαντικότερη ομάδα τροφίμων που είναι υπεύθυνη για 
την ενσωμάτωση των PBDEs είναι τα ψάρια, (ιδιαίτερα τα λιπαρά ψάρια) τα 
οποία είναι υπεύθυνα για τα 2/3 της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης 
PBDEs, με κύριο μέλος το BDE-47 (Σχήμα 3.3). Έχει επιβεβαιωθεί ότι 
υπάρχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των PBDEs στο 
μητρικό γάλα και στη συχνότητα κατανάλωσης ψαριών, όπως προήλθε από 
τη σύγκριση των επιπέδων των PBDE στο μητρικό γάλα 12 γυναικών από την 
Ιαπωνία και των διατροφικών τους συνηθειών (Watanable, 2003). Επίσης οι 
Hagmar and Bergman (2001) αναφέρουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων του μέλους BDE-47 που ανιχνεύετε στο ανθρώπινο πλάσμα και της 
κατανάλωσης λιπαρών ψαριών από την Βαλτική θάλασσα. 
 

 
 
Σχήμα 3.3 Οι συγκεντρώσεις των PBDEs σε διάφορα είδη ψαριών (Schecter, 2004). 
 
Σύμφωνα με τον Schecter (2004) άλλες σημαντικές ομάδες τροφίμων που 
περιέχουν σημαντικές ποσότητες PBDEs είναι τα προϊόντα κρέατος και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Η συγκέντρωση των PBDEs σε αυτά τα είδη 
αυξάνεται, με την αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε λίπος και με την 
αύξηση της βιομηχανικής του επεξεργασίας (Σχήμα 3.4). 
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Σχήμα 3.4 Οι συγκεντρώσεις των PBDEs σε διάφορα είδη κρέατος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων (Schecter, 2004). 
 

Όπως παρατηρείτε από το Σχήματα 3.3 το BDE-47 ήταν το κυρίαρχο 
μέλος των PBDEs στα ψάρια και αποτελούσε το 40% ως 70% του συνόλου 
των μετρούμενων PBDEs. Στα δείγματα κρέατος το BDE-99 ήταν το κυρίαρχο 
μέλος και ακολουθούσε το BDE-47 και τα άλλα τέτρα- και πέντα- BDEs. Στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα παρατηρήθηκε μεταβολή στο προφίλ των 
παραγώγων σε σχέση με το προφίλ των ψαριών ή του κρέατος. Στο τυρί 
κυριαρχεί το BDE-209. Στο βούτυρο, στο κατσικίσιο γάλα και στα παγωτά 
κυριαρχούν τα BDE-47 και BDE-99. 

Oι Jones – Otazo και συνεργάτες (2004) μελέτησαν τις πιθανές διόδους 
έκθεσης του ανθρώπου στα PBDEs και υπολόγισε την καθημερινή πρόσληψη 
τους (EDI, ng/ημέρα). Tα αποτελέσματα τους παρουσιάζονται στο διάγραμμα 
3.5. Στην πρώτη περίπτωση (α) μελετήθηκαν άτομα σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης, ενώ στο δεύτερο διάγραμμα (β) παρουσιάζεται η μέγιστη και 
ελάχιστη έκθεση από σκόνη/σωματίδια σε ενήλικες και σε νήπια καθώς και η 
προβλεπόμενη συγκέντρωση. Τα κύρια μέλη των PBDEs ήταν τα BDE-47, 
BDE-99, BDE-100, BDE-153, και BDE-154. Τα αποτελέσματα αυτά 
υποδηλώνουν ότι βασικός δρόμος έκθεσης του ανθρώπου στα PBDEs είναι η 
εισπνοή σκόνης και σωματιδίων, εκτός από τα έμβρυα που σε αυτή την 
περίπτωση είναι το μητρικό γάλα (Jones – Otazo et al., 2004). 
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Σχήμα 3.5 Μελέτη των τρόπων έκθεσης του ανθρώπου στα PBDEs ανάλογα με το 
στάδιο ανάπτυξης.( Jones – Otazo et al., 2004). 

 
Στη μελέτη των Ohta et al (2002), εξετάστηκαν διάφορα είδη τροφίμων: 

ψάρι (πέρκα, σκουμπρί, σολομός, τόνος και μύδια), κρέας (χοιρινό, μοσχάρι 
και κοτόπουλο), λαχανικά (σπανάκι, πατάτες και καρότα) τα οποία προήλθαν 
από την πόλη Hirakata της περιφέρειας Osaka της Ιαπωνίας, για την 
παρουσία των PBDEs. Τα ψάρια και τα όστρακα περιλαμβάνονται στο τυπικό 
διαιτολόγιο των Γιαπωνέζων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν συνολική 
συγκέντρωση των PBDEs στα ψάρια μεταξύ 17,7 και 1720 pg/g νωπού 
βάρους. Η συγκέντρωση των PBDEs σε σπανάκι, πατάτες και καρότα ήταν 
134, 47.6 και 38.4 pg/g νωπού βάρους αντίστοιχα.  Η συγκέντρωση των 
PBDE σε χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο ήταν 63.6, 16.2 και 6.25 pg/g 
νωπού βάρους αντίστοιχα. Επίσης ο Ohta (2002) μελέτησε και την συσχέτιση 
της κατανάλωσης ψαριών και οστρακοειδών από γυναίκες και την 
συγκέντρωση των PBDEs στο μητρικό τους γάλα. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.6. Οι γυναίκες ομαδοποιήθηκαν με 
βάση τη διατροφική τους προτίμηση στο ψάρι και τα όστρακα και παρατηρείτε 
αύξηση της ποσότητας των PBDEs στο γάλα με αύξηση της κατανάλωσης 
των προαναφερθέντων προιόντων. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τη 
μέση τιμή δύο μετρήσεων χρησιμοποιώντας είτε HRGC-HRMS ή HRGC-
LRMS. (Ohta et al, 2002). 

Σημαντικός τρόπος έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές τις χημικές ουσίες 
είναι μέσω της εισπνοής σωματιδίων και σκόνης. Η παρουσία των ανθεκτικών 
PBDEs στο εσωτερικό του χώρου εργασίας ή/και του οικιακού περιβάλλοντος 
μπορεί να προκαλέσει έκθεση των ανθρώπων σε αυτές τις ενώσεις. Αρκετές 
μελέτες έχουν γίνει για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης αυτών των 
χημικών ουσιών σε εσωτερικούς χώρους. Δείγματα σκόνης που συλλέχτηκαν 
από το εσωτερικό κτιρίων και internet καφέ, σε αρκετές χώρες, έδειξαν υψηλά 
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επίπεδα PBDEs. Σημαντικό στοιχείο στην μελέτη αυτή είναι οι πολύ υψηλές 
συγκεντρώσεις στην σκόνη του μέλους BDE-209 σε σχέση με τα υπόλοιπα 
μέλη. 

 

 
 
Σχήμα 3.6 Συσχέτιση της συγκέντρωσης στο μητρικό γάλα σε σχέση με την 
ποσότητα ψαριών που καταναλώνονται. 
 
 
3.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDES ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 

Τα PBDEs ανιχνεύονται σε πληθώρα δειγμάτων σε όλο τον κόσμο. 
Παρουσιάζονται σε δείγματα αέρα, ατμοσφαιρικών σωματιδίων, ιζημάτων, στη 
λάσπη βιολογικού καθαρισμού καθώς και σε βιολογικά δείγματα όπως σε 
ιστούς ψαριών, σε αυγά άγριων πουλιών, στο λίπος φαλαινών και δελφινιών 
καθώς και στο ανθρώπινο γάλα, στον ορό του αίματος και σε ιστούς ( De Wit, 
2002; Hites, 2004; Hyötylainen, & Hartonen, 2002; Nylund et al., 1992; 
Strandberg et al., 2001; Sellström et al., 1998; ter Schure & Larsson, 2002). 

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπινων δειγμάτων έχει αναλυθεί για τους 
PBDEs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσία PBDEs, στο μητρικό 
γάλα έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες στη Σουηδία, στον Καναδά, στην 
Φιλανδία και στην Ιαπωνία (Kazda et al., 2004) (Πίνακας 3.1). 
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Πίνακας 3.1 Σύγκριση των μέσων επιπέδων κάποιων PBDEs σε μητρικό γάλα από 
τη Δημοκρατία της Τσεχίας με παρόμοιες μελέτες (ng/g λιπιδίων) (Kazda et al., 2004). 
 
 

Ο Hites (2004) μελέτησε εκτενώς τις συγκεντρώσεις των PBDEs σε 
ανθρώπινους ιστούς, αίμα και γάλα. Τα δεδομένα είναι ταξινομημένα κατά 
έτος στον οποίο ελήφθησαν τα δείγματα. Η έννοια «περιβάλλον ανθρώπου» 
αναφέρεται σε δείγματα που έχουν ληφθεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν 
ήξεραν ότι ήταν εκτεθειμένοι. Το άθροισμα της συγκέντρωσης των PBDE 
ποικίλει από <0,03 ng/g λιπιδίων, για δείγματα ιστών από την Ιαπωνία το 
1970, μέχρι >190 ng/g λιπιδίων για δείγματα από το Austin και το Denver των 
ΗΠΑ το 2000. Τα αποτελέσματα των ερευνών του παρουσιάζονται στο Πίνακα 
3.2. Ένα από τα πορίσματα που κατέληξε ο Hites είναι ότι οι συγκεντρώσεις 
των PBDEs δείχνουν μια εκθετική αύξηση με διπλασιασμό κάθε 5 χρόνια σε 
σχέση με το έτος δειγματοληψίας. Γενικά, οι συγκεντρώσεις των PBDEs στους 
ανθρώπους έχουν αυξηθεί κατά ένα παράγοντα ~ 100 κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 30 χρόνων. Η συσχέτιση αυτών των δεδομένων σαν συνάρτηση 
του χρόνου είναι καλή παρά τους ανόμοιους τύπους δειγμάτων (αίμα, γάλα, 
ιστούς), τη διαφορετική προέλευση και τα διάφορα παράγωγα που μετρώνται. 
Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι τα δείγματα από τη Βόρεια Αμερική είναι πάντα 
πάνω από τη γραμμή παλινδρόμησης (κατά ένα παράγοντα >10) ενώ τα 
δείγματα από την Ιαπωνία είναι συνήθως κάτω από τη γραμμή 
παλινδρόμησης (κατά ένα παράγοντα ~ 5). Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι από 
τη Βόρεια Αμερική είναι εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα των παραγώγων των 
PBDEs σε σχέση με τους Ευρωπαίους ενώ οι Ιάπωνες εκτίθενται λιγότερο σε 
σχέση με τους Ευρωπαίους (Σχήμα 3.7). Ο Meironyte (1999) μελέτησε 
παράλληλα με τα PBDEs και άλλους δύο POPs, το DDT και τα PCBs στο 
μητρικό γάλα σε δείγματα στην Σουηδία. Οι συγκεντρώσεις των τριών αυτών 
POPs παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Οι συγκεντρώσεις των PBDEs 
αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ οι συγκεντρώσεις των PCBs και των 
μεταβολιτών των DDT μειώνονται ( Σχήμα 3.8). Τα αποτελέσματα των δύο 
μελετών εμφανίζουν την συνεχόμενη αύξηση της συγκέντρωσης των 
πολυβρωμιωμένων διφαινυκιλών αιθέρων στον ανθρώπινο οργανισμό τα 
τελευταία 30 χρόνια. 
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Σχήμα 3.7 Oι συγκεντρώσεις των PBDES Συνολική συγκέντρωση των PBDE σε 
ανθρώπινο αίμα, γάλα και ιστούς (ng/g λιπιδίων) σε συνάρτηση με το χρόνο (Hites, 
2004).  
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 3.8 Oι συγκεντρώσεις τριών POPs στο μητρικό γάλα στην Σουηδία από το 
1970 έως το 2000 (Meironyte et al., 1999). 
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Πίνακας 3.2: Συγκεντρώσεις και κατανομή των PBDE σε ανθρώπινα δείγματα (ng/g 
λιπιδίων) (Hites, 2004). 
 

 47



3.4 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDES 
 

Στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος για την Χημική Ασφάλεια 
(IPCS), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εκδώσει 
περιβαλλοντικά κριτήρια υγείας (EHC). Στα κριτήρια που σχετίζονται με τα 
PBDEs γίνεται εκτίμηση των κινδύνων που μπορούν να επιφέρουν αυτές οι 
ενώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Για τους PBDEs ο 
WHO έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο υγείας 162 (Environmental 
Health Criteria 162) το 1994 (WHO, 1994). 

Στους ανθρώπους αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το 1990 υψηλές 
συγκεντρώσεις των PBDEs σε λιπώδεις ιστούς. Από τότε αρκετές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν σε Σουηδία, Καναδά και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα υψηλά 
επίπεδα PBDEs σε λιπώδεις ιστούς, ορό αίματος και μητρικό γάλα (Klasson et 
al., 1997; Meneses et al., 1999). Έτσι, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις 
πιθανές μελλοντικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου σε αυτές τις χώρες 
αφού οι PBDEs είναι έντονα λιπόφιλες και σταθερές εντός των οργανισμών. 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει για τις τοξικολογικές συνέπειες 
των PBDEs, βρέθηκε ότι κυρίως τα τέτρα-BDEs και τα έκτα-BDEs ευθύνονται 
για καρκινογενέσεις και τις ενδοκρινικές και νευρολογικές διαταραχές 
(Hyötylainen & Hartonen, 2002). Τα PBDEs επίσης μπορεί να επηρεάσουν 
την λειτουργία ένζυμων στο ήπαρ και να επιδράσουν στην 
αποσταθεροποίηση του συστήματος ορμονών του θηρεωειδή αδένα και να 
προκαλέσουν βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα και μείωση της 
νευρολογικής ανάπτυξης στην κρίσιμη περίοδο της αύξησης της μάζας του 
εγκεφάλου (De Wit, 2002). Τα PBDEs και οι μεθοξυ-και υδροξυ- μεταβολίτες 
αυτών δρουν ανταγωνιστικά με την με την βασική ορμόνη του θυρωειδή Τ4. 
Αυτό το φαινόμενο οφείλετε στην ομοιότητα των χημικών δομών της Τ4 
ορμόνης και των PBDEs (McDonald, 2002.) (Σχήμα 3.9). Αναλυτικά στοιχεία 
για τις τοξικολογικές συνέπειες των PBDEs παρουσιάζονται στον Πίνακα Α-3 
του παραρτήματος. 

Σχηματικά οι τοξικολογικές συνέπειες των πολυβρωμιωμένων 
διφαινυλικών αιθέρων είναι: 

 
 μικρή οξεία τοξικότητα –προβλήματα από βιοσυσσώρευση και 
βιομεγένθυνση των PBDEs στους λιπώδεις ιστούς   

 η LD50 των PBDEs είναι 0,5-5 g/kg σωματικού βάρους.(WHO, 1994) 
 πιθανώς καρκινογονα 
 οι καρκινογόνες επιδράσεις του BDE-209 είναι σχετικά μικρές, ενώ των 
υπολοίπων μελών δεν έχουν μελετηθεί ακόμη. 

 προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα 
 το χαμηλό μοριακό βάρος των PBDEs και η  μεγάλη δομική ομοιότητα 
μεταξύ των PBDEs και της T4 είναι η αιτία παρεμπόδισης της ορμόνης 
του θυρεοειδή thyroxine T4 να μετουσιωθεί. (Meerts, 1998).  

 BDE-11 επιδρά στα οιστρογόνα όπως και το BDE -100 με όμως 
μεγαλύτερη ικανότητα. (Meerts, 1998). 

 νευροτοξικές ενώσεις 
 προκαλούν σημαντικά προβλήματα στο συκώτι καθώς και στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου σε μικρά παιδιά.  
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Σχήμα 3.9 Οι δομές των μεθοξυ-και υδροξυ- μεταβολίτες των PBDEs και οι 
ομοιότητες με την ορμόνη του θυρεοειδή Τ4 (McDonald, 2002). 
 

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα θηλαστικά, οι PBDEs μεταφέρονται 
μέσω του πλακούντα και του μητρικού γάλακτος από τη μητέρα στους 
απογόνους (Strandman et al., 2000) με αποτέλεσμα να προκαλούν 
διαταραχές στο θυρεοειδή αδένα σε πολύ μικρή ηλικία. Επίσης έχουν 
παρατηρηθεί και άλλες ενδοκρινείς και γενετικές επιδράσεις ενώ είναι ύποπτα 
για εμφάνιση νευροτοξικών συμπτωμάτων και προβλημάτων στην ανάπτυξη 
του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Έτσι η παρουσία PBDEs στη μητέρα σχετίζεται 
σε μεγάλο βαθμό με την φυσιολογική ανάπτυξη των εμβρύων και των νηπίων. 
Οι συνεχώς αυξανόμενες συγκεντρώσεις στο ανθρώπινο μητρικό γάλα 
(Σχήμα 3.8) αποτελούν βαρόμετρο για τις επιπτώσεις στην υγεία παιδίων στο 
άμεσο μέλλον. 
 
3.4.1 Χρόνος ημιζωής των PBDEs στους ανθρώπους  
 

Ο χρόνος ημιζωής των μεγάλου μοριακού βάρους  βρωμιωμένων 
PBDEs έχει υπολογιστεί σε εργάτες στη Σουηδία που απασχολούνταν σε 
διαδικασίες ανακύκλωσης (Hagmar et al, 2000; Sjodin, 2000) με 
επαναλαμβανόμενα δείγματα αίματος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. 
χρόνος ημιζωής για το BDE 209 ήταν σε κλίμακα μιας εβδομάδας ενώ για το 
BDE 183 υπολογίστηκε 3 μήνες (Hagmar et al., 2000; Sjodin, 2003). Ο 
χρόνος ημιζωής του BDE 209 είναι σύντομος και αυτό δείχνει ένα γρήγορο 
μεταβολισμό του BDE 209. Σε μελέτη στη Σουηδία (Kierkegaard, 2007) 
ερευνήθηκε η μεταβολική αποβρωμίωση του BDE-209 σε ένα είδος ψαριού 
(rainbow trout) και σε αγελάδες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας (Σχήμα 
3.10) το BDE-209 μετατρέπεται και στα δύο δείγματα σε μέλος με μικρότερο 
μοριακό βάρος. Τα μέλη που προκύπτουν από την μεταβολική αποβρωμίωση 
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του 209 είναι κυρίως τα BDE-154 και BDE -153. Άρα υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα υποεκτίμησης της συγκέντρωσης του BDE-209 από δείγματα 
οργανισμών. 
 
 

 
 
Σχήμα 3.10 Οι δρόμοι μεταβολικής αποβρωμίωσης του BDE-209  
 
 
3.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PBDEs 
 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εκδώσει, στα πλαίσια 
του Προγράμματος για τη Χημική Ασφάλεια, Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας, 
όπου εκτιμώνται οι επιδράσεις των BFRs στην υγεία και το περιβάλλον. Στα 
κριτήρια που σχετίζονται με τα BFRs γίνεται εκτίμηση των κινδύνων που 
μπορούν να επιφέρουν αυτές οι ενώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον. Για τους PBDEs ο WHO έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο 
υγείας 162 το 1994 (WHO, 1994). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη χρήση των 
πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων (PBDEs) σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό από την 1 Ιουλίου 2006, ενώ η χρήση των penta-BDEs και octa-
BDEs έχει απαγορευτεί από τον Αύγουστο του 2004. Μέσα στην Ευρώπη, το 
ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη σημασία των βρωμιωμένων 
επιβραδυντικών ανάφλεξης, ως πρόδρομες ενώσεις στο σχηματισμό τοξικών 
βρωμιωμένων διοξινών και φουρανίων κατά τη διάρκεια των υψηλών 
θερμοκρασιών στην ανακύκλωση και τη θερμική καταστροφή (αποτέφρωση) 
των αποβλήτων. Οι κανονισμοί έχουν επικεντρωθεί στα απόβλητα από τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ήδη από το 1998, η UNEP και ο WHO 
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(στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος για τη Χημική Ασφάλεια, IPCS, 
1998) συνέστησαν ότι η χρήση των BFRs πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι 
δυνατόν εξαιτίας της συνεισφοράς τους στην παραγωγή βρωμιωμένων 
διοξινών και φουρανίων όταν τα προϊόντα που περιέχουν BFRs καίγονται. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα απόβλητα από τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (European Directive on Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) σκοπεύει να αυξήσει την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση των PBDEs από τα ηλεκτρονικά απόβλητα (Altwaiq et al., 2003). 
Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, θα απαιτείται η ξεχωριστή συλλογή των 
ηλεκτρικών αποβλήτων και η απομόνωση των επιβραδυντικών φλόγας με την 
ανακύκλωση. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει δημοσιεύσει 
προτάσεις για τον περιορισμό της χρήσης των κυριότερων επικίνδυνων 
ενώσεων στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS). Αυτή η 
Ευρωπαϊκή οδηγία σκοπεύει να αποσύρει σταδιακά τη χρήση κάποιων 
ενώσεων που θεωρούνται επικίνδυνες στα απόβλητα από τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως μόλυβδο, κάδμιο, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια 
και διφαινυλαιθέρες. Οι τεχνικές διάθεσης, που χρησιμοποιούνται για 
σύνθετες αλογωνωμένες ενώσεις, όπως η καύση και η απόθεση έχουν το 
μειονέκτημα ότι παράγουν διαβρωτικά βρωμιωμένα αέρια και διοξίνες. Η 
αφαίρεση των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας από τα πολυμερή πριν 
την ανακύκλωση με εκχύλιση θα μειώσει αυτές τις αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιδράσεις (Altwaiq et al., 2003). 
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4 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 

Τα PBDEs πέρασαν στο περιβάλλον μέσω της παρασκευής και 
χρήσης τους, καθώς και μέσω της χρήσης και απόρριψης προϊόντων στα 
οποία είχαν προστεθεί. Έχει υπολογιστεί ότι από το 1994 έως το 2001 έχουν 
παραχθεί, κατά μέσο όρο, περίπου 320000-400000 μετρικοί τόνοι PBDEs. 
Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την ποσότητα έχουν περάσει στην 
ατμόσφαιρα και μέσω των αέριων μαζών έχουν διασκορπιστεί σε όλο το 
περιβάλλον. Η τύχη των PBDEs μετά την εκπομπή τους στην ατμόσφαιρα 
εξαρτάται από τις διάφορες φυσικοχημικές διεργασίες που μπορούν να 
λάβουν μέρος σε αυτή.  

Οι πιο σημαντικές από αυτές τις διεργασίες αναλύονται εκτενέστερα 
παρακάτω, ενώ γίνεται μια μικρή ανασκόπηση των μελετών που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την συμπεριφορά των PBDEs 
στην ατμόσφαιρα. 

 
 
4.2 ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 
Σημαντικές ποσότητες διαφόρων ρυπαντών εισέρχονται στην 

ατμόσφαιρα από την επιφάνεια περιοχών που περιλαμβάνουν είτε σημειακές 
πηγές (π.χ. χωματερές), είτε μη-σημειακές πηγές (π.χ. αστικές περιοχές). 
Λόγω της κίνησης τους, οι αέριες μάζες μεταφέρουν τους ρυπαντές από τα 
αστικά, βιομηχανικά κέντρα σε απομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη 
National Academy of Sciences δεν υπάρχουν περιοχές στη γη που να μην 
παρουσιάζουν ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις από τους περισσότερους 
ατμοσφαιρικούς ρυπαντές . (N.A.S., 1979). 

Οι Iwata et al., (1993) υποστήριξαν ότι οι ενώσεις που παρουσιάζουν 
υψηλό συντελεστή Henry μεταφέρονται αρκετά πιο εύκολα μέσω της 
ατμόσφαιρας. Από την άλλη μεριά, οι ενώσεις που χαρακτηρίζονται από 
χαμηλό συντελεστή Henry, διαλύονται στις θαλάσσιες μάζες που βρίσκονται 
κοντά στις πηγές εκπομπής, με αποτέλεσμα η διεργασία της μεταφοράς να 
είναι πιο περιορισμένη. 

΄Ενα γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεταφορά PBDEs και άλλων 
ημιπτητικών ρυπαντών είναι η ευρεία διασπορά των BPDEs, 
συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευση τους σε απομακρυσμένες περιοχές 
όπως στην Αρκτική και στα βάθη των ωκεανών (Sellstrom et al., 1993; de 
Boer et al., 1998), έχει επιστήσει την προσοχή όχι μόνο στην επιστημονική 
κοινότητα αλλά και στις κυβερνήσεις και την κοινωνία. 

Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι η συγκέντρωση των PBDEs στην 
ατμόσφαιρα μιας περιοχής δεν θα οφείλεται μόνο στη μεταφορά από μακρινές 
πηγές, αλλά και στην πιθανή εξάτμιση από τοπικές πηγές. Επομένως, η 
υπερίσχυση της μιας ή της άλλης διεργασίας θα εξαρτάται τόσο από τις 
μετεωρολογικές συνθήκες, όσο και από τα επίπεδα ρύπανσης στην υπό 
μελέτη περιοχή. Η συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής 
συγκέντρωσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της 
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προέλευσης διαφόρων ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (SOCs) στην 
ατμόσφαιρα μιας περιοχής. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να μελετηθεί με την την 
χρήση της εξίσωσης Clausius-Clapeyron (Hoh & Hites, 2005; Lee & Jones, 
1999; Sofuoglu et al., 2004). 

ln A
mP
T

b= +       (4.1) 

όπου m, b είναι η κλίση και η τεταγμένη επί της αρχής αντίστοιχα. 
Ο Wania et al., (1998) ανέπτυξαν ένα μοντέλο με το οποίο κατάφεραν 

να εξηγήσουν τις διαφορετικές τιμές στην κλίση m που παρατηρούνται από 
περιοχή σε περιοχή, καθώς και την έλλειψη εποχιακής μεταβολής των αέριων 
SOCs στην ατμόσφαιρα απομακρυσμένων περιοχών. Περαιτέρω προτάθηκε 
ότι η κλίση m θα δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο η συγκέντρωση ενός SOC 
στην ατμόσφαιρα οφείλεται στην εξάτμιση από τις επιφάνειες κοντά στο χώρο 
δειγματοληψίας ή στην μεταφορά λόγω της κίνησης των αέριων μαζών. Η 
παρατήρηση χαμηλών τιμών m για μια ένωση υποδηλώνει ότι η παρουσία της 
ένωσης στην ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στη μεταφορά από μεγάλες 
αποστάσεις (Long-Range Transport ή LRT), ενώ υψηλές τιμές m 
υποδηλώνουν εξάτμιση από έντονα ρυπασμένες επιφάνειες (Wania et al., 
1998). Πρέπει να αναφερθεί ότι τα επίπεδα των PBDEs στην ατμόσφαιρα μιας 
περιοχής μπορεί να επηρεαστούν από την διεύθυνση των ανέμων που 
πνέουν στη περιοχή, οι οποίες συνήθως διαφοροποιούνται εποχιακά. Αυτή η 
διαφοροποίηση μπορεί να επιδράσει και στις συγκεντρώσεις ρύπων που 
ανιχνεύονται στην ατμόσφαιρα, ανάλογα με την εποχή δειγματοληψίας (Σχήμα 
4.1). 

 

 
 
Σχήμα 4.1 Τα γκρι βέλη παριστάνουν την μεταφορά ρύπων στην κατώτερη 
τροπόσφαιρα (κάτω από τα 3 Km), ενώ τα λευκά παριστάνουν την μεταφορά ρύπων 
στην ανώτερη ατμόσφαιρα. 

Η απομάκρυνση των PBDEs από την ατμόσφαιρα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αρκετούς τρόπους. Οι τρόποι απομάκρυνσης είναι, η 
ξηρή εναπόθεση, η υγρή εναπόθεση αερίων ή σωματιδίων και με την 
ανταλλαγή αερίων μεταξύ της διαχωριστικής επιφάνειας του αέρα και του 
νερού. Τα μέλη των PBDEs που εμπεριέχονται στα διάφορα εμπορικά 

 53



μίγματα, έχουν χαμηλή τάση ατμών και στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως 
προσροφημένα στα σωματίδια. Είναι έτσι πιθανόν τα μέλη αυτά να μην 
μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις στην ατμόσφαιρα και να 
απομακρύνονται από αυτή με τις διαδικασίες της ξηρής και υγρής 
εναπόθεσης. Υπάρχουν όμως μελέτες στις οποίες ανιχνεύθηκαν σε δείγματα 
αέρα τα μέλη BDE-47 και BDE-99 στην Αρκτική αν και δεν υπάρχει ακόμα 
εξήγηση για την μεταφορά αυτών των μελών σε τόση μεγάλη απόσταση από 
τις πηγές εκπομπής. Είναι πάντως πολύ πιθανό η μεταφορά τους να έγινε με 
την μεταφορά των σωματιδίων παρά με την μεταφορά της αέριας φάσης 
(Atlas and Giam, 1987). 

Στο νερό οι PBDEs είναι συνήθως προσροφημένοι στα σωματίδια και 
βιοσυσσωρεύονται στους υδάτινους οργανισμούς. Η μεταφορά των PBDEs 
από το νερό στον αέρα εμφανίζεται σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Στο χώμα οι 
PBDEs προσροφoύνται ισχυρά και ακινητοποιούνται με αποτέλεσμα πολύ 
δύσκολα να διαρρεύσουν στα υπόγεια νερά. Η μεταφορά τους από το χώμα 
στον αέρα δεν είναι σημαντική διαδικασία εξαιτίας της ισχυρής προσρόφησης 
των PBDEs από το χώμα  
 
 
4.3 ΞΗΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  
 
4.3.1 Μαθηματικές προσεγγίσεις – Θεωρία 

 
Με τον όρο ξηρή εναπόθεση αναφερόμαστε σε κάθε διαδικασία 

μεταφοράς του αιωρούμενου υλικού της ατμόσφαιρας (αέρια ή σωματίδια) 
προς την επιφάνεια της γης (χώμα, υδάτινες επιφάνειες. κ.λ.π.), υπό την 
απουσία βροχόπτωσης. 
Η λεπτομερής περιγραφή του μικροφυσικού μονοπατιού με το οποίο τα 
διάφορα αέρια και σωματίδια μεταφέρονται από τον κύριο όγκο της 
ατμόσφαιρας στην επιφάνεια της γης είναι πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, η 
διεργασία της ξηρής εναπόθεσης περιγράφεται σε γενικές γραμμές από τρία 
στάδια: 1) αεροδυναμική μεταφορά από το στρώμα ανάμιξης της 
ατμόσφαιρας προς ένα πολύ λεπτό στρώμα στάσιμου αέρα που βρίσκεται 
πολύ κοντά στην επιφάνεια εναπόθεσης 2) μοριακή μεταφορά (για τα αέρια) 
και μεταφορά Brown (για τα σωματίδια) διαμέσου του λεπτού υποστρώματος 
αέρα προς την ίδια την επιφάνεια εναπόθεσης και 3) πρόσληψη των αερίων 
και των σωματιδίων από την επιφάνεια εναπόθεσης. Καθένα από τα τρία 
στάδια θεωρείται ότι προβάλει αντίσταση στη ροή αέριων και σωματιδίων 
προς την επιφάνεια εναπόθεσης. (Σχήμα 4.2).  

Η απομάκρυνση αερίων ή σωματιδίων από την ατμόσφαιρα μέσω 
εναπόθεσης έχει προσδιοριστεί πειραματικά για διάφορα είδη ουσιών σε ύψος 
1m πάνω από την επιφάνεια της Γης και έχει διαστάσεις ταχύτητας 
εναπόθεσης (σε cm/sec). Η ταχύτητα εναπόθεσης κοντά στην επιφάνεια 
ορίζεται ως : 

 
C dF V CZ= ⋅      (4.2) 

όπου Fc είναι η κάθετη ροή προς την επιφάνεια (σε μονάδες μάζας ανά 
μονάδα επιφάνειας, ανά μονάδα χρόνου); Cz είναι η συγκέντρωση της ένωσης 
στην αέρια ή στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας σε ύψος z (σε μονάδες 
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μάζας ανά μονάδα όγκου) και Vd η ταχύτητα εναπόθεσης (σε μονάδες μήκους 
ανά μονάδα χρόνου) (Seinfeld and Pandis, 1998). Η ταχύτητα εναπόθεσης θα 
εξαρτάται από τις ξεχωριστές αντιστάσεις Ra, Rb κα Rc (Σχήμα 4.1) που θα 
συναντήσουν τα αέρια ή τα σωματίδια κατά την πτώση τους. 

1( )d a b cV R R R −= + +      (4.3) 
Στην περίπτωση των SOCs, τα οποία υφίστανται τόσο στη 

σωματιδιακή όσο και στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας, η συνολική ξηρή 
εναπόθεση θα είναι το άθροισμα των συνεισφορών των δύο φάσεων. Δηλαδή 
η εξίσωση 4.3 θα γραφεί ως εξής: 
                                         dg a dp pF V C V C= ⋅ + ⋅       (4.4) 
όπου Vdg και Vdp είναι οι ταχύτητες εναπόθεσης της ένωσης και Ca, Cp οι 
συγκεντρώσεις αυτής στην αέρια και σωματιδιακή φάση αντίστοιχα (Hester 
and Harisson, 1996). 

Ωστόσο, επειδή η συγκέντρωση των SOCs μπορεί να μεταβάλλεται 
ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων και επειδή η ταχύτητα εναπόθεσης 
Vdp δεν είναι ίδια για όλα τα σωματίδια, η ροή λόγω της ξηρής εναπόθεσης θα 
υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από την εξίσωση 4.5. Οι συγκεντρώσεις 
Cp και οι ταχύτητες Vdp που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη σχέση 
λαμβάνονται από μετρήσεις με ειδικούς δειγματολήπτες που διαχωρίζουν τα 
συλλεγόμενα σωματίδια ανάλογα με το μέγεθος τους, σε 5 ή περισσότερα (n) 
στάδια: 

    (4.5) 
 

όπου FT είναι η συνολική ροή ξηρής εναπόθεσης, Fg είναι η ξηρή εναπόθεση 
των ενώσεων που βρίσκονται στην αέρια φάση, Fi είναι η επιμέρους ροή 
ξηρής εναπόθεσης που οφείλεται στα σωματίδια που κατακρατούνται στο i 
στάδιο της συσκευής διαχωρισμού σωματιδίων, Cg και Vd,g είναι η 
συγκέντρωση και η ταχύτητα εναπόθεσης των ενώσεων στην αέρια φάση, 
αντίστοιχα, ενώ Ci και Vd,i είναι η συγκέντρωση της ένωσης και η μέση 
ταχύτητα εναπόθεσης για τα σωματίδια που συλλέγονται στο i στάδιο της 
συσκευής διαχωρισμού. 

Η ταχύτητα εναπόθεσης των σωματιδίων εξαρτάται από το μέγεθος 
τους, από τις μετεωρολογικές συνθήκες (ταχύτητα ανέμων, στροβιλότητα, 
υγρασία) και από τα φυσικά χαρακτηριστικά τόσο των σωματιδίων πάνω στα 
οποία είναι προσκολλημένος ένας ρυπαντής (υδρόφοβα ή υγροσκοπικά), όσο 
και της επιφάνειας στην οποία εναποτίθενται τα σωματίδια (τραχύτητα) (Slinn 
and Slinn, 1980; Cousins et al., 1999 ). 

Με βάση τα παραπάνω η απομάκρυνση των PBDEs από την 
ατμόσφαιρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ξηρής και υγρής 
εναπόθεσης αερίων ή σωματιδίων και με την ανταλλαγή αερίων μεταξύ της 
διαχωριστικής επιφάνειας του αέρα και του νερού. Τα μέλη των PBDEs που 
εμπεριέχονται στα διάφορα εμπορικά μίγματα, έχουν χαμηλή τάση ατμών και 
στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως προσροφημένα στα σωματίδια. Είναι έτσι 
πιθανόν τα μέλη αυτά να μην μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις στην 
ατμόσφαιρα και να απομακρύνονται από αυτή με τις διαδικασίες της ξηρής και 
υγρής εναπόθεσης. Υπάρχουν όμως μελέτες στις οποίες ανιχνεύθηκαν σε 
δείγματα αέρα τα μέλη BDE-47 και BDE-99 στην Αρκτική αν και δεν υπάρχει 
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ακόμα εξήγηση για την μεταφορά αυτών των μελών σε τόση μεγάλη 
απόσταση από τις πηγές εκπομπής. Είναι πάντως πολύ πιθανό η μεταφορά 
τους να έγινε με την μεταφορά των σωματιδίων παρά με την μεταφορά της 
αέριας φάσης (Atlas and Giam, 1987). 
 

 
 
Σχήμα 4.2 Μοντέλο αντιστάσεων για τη ξηρή εναπόθεση. 
 

Μελέτες υποστηρίζουν ότι η κύρια οδός απομάκρυνσης των PBDEs 
από την ατμόσφαιρα, είναι η διεργασία της ξηρής εναπόθεσης. Ειδικότερα για 
το μέλος BDE-209 είναι η κύρια διαδικασία για την μεταφορά του από την 
ατμόσφαιρα προς την επιφάνεια της γης (Cetin, 2006). Στην Ανατολική 
Μεσόγειο η μέση σωματιδιακή ροή των PBDEs, υπολογισμένη με την 
διαδικασία της ξηρής εναπόθεσης ήταν 24684,95 και 49855,35 ng m-2 y-1 σε 
μη αστικές και σε αστικές περιοχές αντίστοιχα. Το σημαντικότερο μέλος που 
ανιχνεύτηκε στις δειγματοληψίες αυτές ήταν το μέλος 209, ενώ η μέση ροή του 
ήταν σχεδόν διπλάσια στις αστικές περιοχές από τις μη (Cetin, 2006). 
Σημαντικές διαφορές στην ξηρή εναπόθεση έχουν αναφερθεί μεταξύ των 
αστικών και των απομακρυσμένων περιοχών και στα PCBs με την ξηρή 
εναπόθεση στις αστικές περιοχές να υπερισχύει (Μανδαλάκης, 2002). 
 
 
4.3.2 Ξηρή εναπόθεση σωματιδίων 
 

Ανάλογα με τη διάμετρο των σωματιδίων υπάρχει διαφορετικός 
μηχανισμός απομάκρυνσης. Για τα σωματίδια με d<0.05 μm η εναπόθεση 
καθορίζεται λόγω διάχυσης Brown, για τα σωματίδια με 2<d<20 μm η 
εναπόθεση καθορίζεται με αδρανή πρόσκρουση και για τα σωματίδια με 
d>20μm λόγω βαρυτικής έλξης. Τα σωματίδια με d>20μm  έχουν αυξημένη 
ταχύτητα εναπόθεσης, ενώ τα σωματίδια συσσώρευσης με 0.05 < d < 2 μm 
παρουσιάζουν την μικρότερη ταχύτητα με χρόνο παραμονής στην 
ατμόσφαιρα αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα τα σωματίδια αυτά να 
συμμετέχουν περισσότερο σε φαινόμενα μεταφοράς (Seinfeld and Pandis, 
1998) (Σχήμα 4.3). Ειδικότερα για τα σωματίδια με d ≥20 μm, η ταχύτητα 
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πτώσης των αιωρουμένων σωματιδίων είναι ανάλογη του τετραγώνου της 
διαμέτρου τους (Νόμος Stokes). 

Η ξηρή εναπόθεση υδρόφιλων, υγροσκοπικών σωματιδίων πάνω από 
υδάτινες επιφάνειες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις 
χερσαίες επιφάνειες. Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας στην διεπιφάνεια 
αέρας/νερό ευνοούν την συμπύκνωση υδρατμών πάνω στα σωματίδια, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται το μέγεθος τους και συνεπώς η ταχύτητα 
εναπόθεσης τους. Tα υδρόφιλα σωματίδια παρουσιάζουν πιο υψηλές 
ταχύτητες εναπόθεσης σε σχέση με τα υδρόφοβα του ίδιου μεγέθους (Slinn 
and Slinn, 1980, Μανδαλάκης, 2002) (Σχήμα 4.4). 

 

 
 
Σχήμα 4.3 Ταχύτητα εναπόθεσης σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων (Seinfeld 
and Pandis, 1998). 
 

 
 
Σχήμα 4.4 Ταχύτητα ξηρής εναπόθεσης πάνω από υδάτινες επιφάνειες σε σχέση με 
το μέγεθος και την φύση των σωματιδίων (Slinn and Slinn, 1980). 

 57



 
 
4.4 ΥΓΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ  
 

Η υγρή εναπόθεση μπορεί να γίνει στο σύννεφο με εγκλωβισμό μέσα 
σε αυτό σωματιδίων. Όμως η βροχή αποτελεί τη σημαντικότερη κατηγορία 
υγρής εναπόθεσης λόγω της μεγάλης συχνότητας της σε σχέση με τις 
υπόλοιπες (ανάσχεση μέσω των σύννεφων, εναπόθεση ομίχλης, εναπόθεση 
χιονιού). Η υγρή εναπόθεση των σωματιδίων γίνεται μετά την συσσωμάτωση 
τους με τις σταγόνες της βροχής. Η ροή μιας ένωσης λόγω της υγρής 
εναπόθεσης δίνεται από τη σχέση: 

p p PF W J C= ⋅ ⋅      (4.6) 
 
όπου Fp είναι η ροή της ένωσης που βρίσκεται στη σωματιδιακή φάση, J είναι 
η ένταση της βροχόπτωσης; Wp ο λόγος της έκπλυσης των σωματιδίων και Cp 
η συγκέντρωση της ένωσης στα σωματίδια της ατμόσφαιρας. O λόγος 
έκπλυσης Wp ισούται με Wp = Cp,rain/Cp,air όπου Cp,rain και Cp,air οι 
συγκεντρώσεις της υπό μελέτη ένωσης στη σωματιδιακή φάση της βροχής και 
ατμόσφαιρας αντίστοιχα (Hester and Harrison, 1996). O λόγος έκπλυσης Wp 
μιας ουσίας επηρεάζεται σημαντικά από τις μετεωρολογικές συνθήκες και από 
το μέγεθος των σωματιδίων πάνω στα οποία έχει κατανεμηθεί. Η ταχύτητα 
εναπόθεσης των διαφόρων σωματιδίων της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της 
βροχόπτωσης εξαρτάται τόσο από το μέγεθος των σωματιδίων, όσο και από 
το μέγεθος των σταγόνων της βροχής. 

Η ικανότητα απομάκρυνσης Ε(Dp,dp) είναι εξ’ορισμού ίση με τον λόγο 
του συνολικού αριθμού των προσκρούσεων που συμβαίνουν μεταξύ των 
σταγόνων (με διάμετρο Dp) και των σωματιδίων (με διάμετρο dp) προς τον 
συνολικό αριθμών των σωματιδίων. Mία τιμή του Ε=1 υποδηλώνει ότι όλα τα 
σωματίδια μπορούν να συλλεχθούν από τις προσπίπτουσες σταγόνες. Αυτό 
είναι εξαιρετικά σπάνιο γιατί συνήθως Ε<<1 (Seinfeld and Pandis, 1998). 

Όσον αφορά το μέγεθος των σωματιδίων τα σωματίδια με διάμετρο d< 
0.2 μm έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα επαφής τους με την σταγόνα λόγω 
της κίνησης Brown συνεπώς και της συλλογής τους. Τα σωματίδια με d>1μm 
έχουν και αυτά μεγάλη πιθανότητα απομάκρυνσης λόγω αδρανούς 
πρόσκρουσης με τη σταγόνα, ενώ τα σωματίδια με 0.2<d<1 μm 
παρουσιάζουν την μικρότερη ταχύτητα απομάκρυνσης γιατί αφενός είναι 
αρκετά μεγάλα για διάχυση Βrown και αρκετά μικρά για αδρανή πρόσκρουση 
(Seinfeld and Pandis, 1998) (Σχήμα 4.5). 
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Σχήμα 4.5 Ταχύτητα απομάκρυνσης των σωματιδίων κατά την υγρή εναπόθεση σε 
σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων και το μέγεθος των σταγόνων της βροχής 
(Seinfeld and Pandis, 1998). 
 
 
4.5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
 
4.5.1 Εισαγωγή 
 

Ατμοσφαιρικά σωματίδια θεωρούνται τα αιωρήματα που βρίσκονται 
στην ατμόσφαιρα σε υγρή ή σε στερεή φάση και χαρακτηρίζονται από το 
μέγεθος και τη χημική τους σύσταση. Θεωρείται ότι έχουν σχήμα σφαιρικό, 
κάτι που στην φύση δεν ισχύει, και ταξινομούνται με βάση τη διάμετρό τους. 
Ανάλογα με τον τρόπο προέλευσής τους διακρίνονται σε πρωτογενή και σε 
δευτερογενή. Τα πρωτογενή εκπέμπονται άμεσα κυρίως από τη διάβρωση 
του εδάφους ή από τα σταγονίδια της θάλασσας, ενώ τα δευτερογενή 
προέρχονται από συμπύκνωση ατμών ή από τη χημική μετατροπή αέριων 
ενώσεων (για παράδειγμα από ΝΟΧ γίνονται ΝΟ3

-). Διαφοροποιούνται 
επιπλέον σε φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης. Τα πρώτα 
προέρχονται από τη σκόνη, τη θάλασσα και από ηφαιστειακές εκρήξεις, ενώ 
ανθρώπινες δραστηριότητες που παράγουν σωματίδια είναι για παράδειγμα η 
καύση καυσίμων. 

Ειδικότερα τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, σχηματίζονται 
με τρεις τρόπους. Αυτοί είναι οι εξής: 

 
i. Ομογενής πυρηνοποίηση (homogenous nucleation) 
Πρόκειται για συμπύκνωση αερίων ουσιών με χαμηλή τάση ατμών, με 
αποτέλεσμα το σχηματισμό σωματιδίων. 
ii. Ετερογενής πυρηνοποίηση (heterogeneous nucleation) 
Πρόκειται για δευτερογενή σχηματισμό σωματιδίων λόγω σύλληψης 
(scavenging) ουσιών με χαμηλή τάση ατμών από προϋπάρχοντα σωματίδια. 
iii. Χημικές αντιδράσεις 
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Πολλές φορές μέσα στο ίδιο το αερόλυμα λαμβάνουν χώρα χημικές 
μετατροπές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στερεού προϊόντος (π.χ. οξείδωση 
SO2 σε SO4

-2). 
 

 
 

Σχήμα 4.6 Διεργασίες παραγωγής μεταφοράς και απομάκρυνσης των αερολυμάτων 
από την ατμόσφαιρα. 
 
4.5.2 Κατανομή μεγέθους των σωματιδίων  
 

Η ατμόσφαιρα είτε απομακρυσμένων, είτε αστικών περιοχών περιέχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (μέχρι και 108 
σωματίδια ανά cm-3). Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να είναι στερεά ή 
υγρά, ενώ η διάμετρος τους μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ ~0.002 και ~100 μm. 
Εν τούτοις τα περισσότερο σημαντικά σωματίδια όσον αφορά τη χημεία και τη 
φυσική της ατμόσφαιρας, καθώς και τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που αυτά 
έχουν στους ανθρώπους, είναι αυτά με αεροδυναμική διάμετρο D μεταξύ 
0.002 και 10μm.   
 
Τα σωματίδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη διάμετρό 
τους, στα μεγάλα (coarse) και στα λεπτά (fine). 
 

 Τα μεγάλα έχουν διάμετρο πάνω από 2 μm και προέρχονται κυρίως 
από μηχανικές διεργασίες. Εξαιτίας του μεγέθους τους καθιζάνουν ή 
ξεπλένονται από τη βροχή, με αποτέλεσμα ο χρόνος παραμονής τους 
στην ατμόσφαιρα να είναι μικρός(μερικές μέρες). Είναι κατά βάση 
σωματίδια προερχόμενα από το στερεό φλοιό της γης (Ca, Si, Al) και 
από το αλάτι της θάλασσας (Na, Cl, Br). 

 Τα λεπτά σωματίδια έχουν διάμετρο κάτω από 2 μm και χωρίζονται 
στις υποομάδες: 

 
α. Πυρήνες Ultrafine: έχουν διάμετρο από 0.003 έως 0.020 μm. 
 
β. Πυρήνες Aitken: η διάμετρός τους ξεκινάει από τα 0.020 μm έως και τα 0.10 
μm και προέρχονται από συμπύκνωση θερμών ατμών κατά την καύση και 
από μετατροπή αερίου σε σωματίδια. Εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους 
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αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της ολικής μάζας των αερομεταφερόμενων 
σωματιδίων και συσσωματώνονται σε μεγαλύτερα σωματίδια. 
 
γ. Σωματίδια συσσώρευσης: η διάμετρός τους είναι 0.10 έως 2 μm και 
αποτελούν σημαντικό μέρος της μάζας των αερολυμάτων. Δημιουργούνται 
κατά τη συμπύκνωση πυρήνων Aitken ή κατά τη συμπύκνωση ατμών με 
χαμηλή τάση ατμών, αλλά και από συσσωμάτωση μικρότερων σωματιδίων 
της περιοχής συσσώρευσης. Tα σωματίδια που βρίσκονται σε αυτή την 
περιοχή τείνουν να εμφανίζουν αρκετά μεγάλους χρόνους παραμονής στην 
ατμόσφαιρα σε σχέση με τους πυρήνες Aitken ή τα μεγάλα σωματίδια (Meng 
and Seinfeld,1994). Εξ’ αιτίας του μεγάλου χρόνου ζωής τους σε συνδυασμό 
με την επίδραση στην ορατότητα, στην διείσδυση και κατακάθιση στο 
αναπνευστικό σύστημα, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη χημεία της 
ατμόσφαιρας και την ανθρώπινη υγεία. Αναλυτικότερα, όσο αφορά την 
επικάθιση των σωματιδίων στους πνεύμονες τα μεγάλα σωματίδια τείνουν να 
επιδρούν στις επάνω περιοχές του πνεύμονα, ενώ τα μικρά σωματίδια  
μπορούν να εισχωρήσουν στις ρινοφαρυγγικές και τραχειοβρογχικές περιοχές 
του αναπνευστικού συστήματος και να εναποτεθούν στην επιφάνεια των 
κυψελίδων (Σχήμα.4.7). 
 

 
 
Σχήμα 4.7. Ικανότητα αναπνευστικής διείσδυσης σε σχέση με το μέγεθος των 
σωματιδίων ( Spegler, 1996) 
 

 
 
Σχήμα 4.8 Σχηματική αναπαράσταση της κατανομής των αιωρούμενων σωματιδίων 
με βάση τη διάμετρό τους (Seinfeld and Pandis, 1998). 
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4.5.3 Κίνηση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 
 

Μία σημαντική ιδιότητα των σωματιδίων που επηρεάζει τόσο την 
παρατηρούμενη κατανομή μεγέθους, όσο και το πλήθος τους στην 
ατμόσφαιρα είναι το είδος της κίνησής τους όταν αυτά αιωρούνται στον αέρα. 
Η κίνηση αυτή ενδέχεται να έχει δύο συνιστώσες, την καθίζηση λόγω 
βαρύτητας και την κίνηση λόγω της διάχυσης Brown. Στην ελεύθερη 
τροπόσφαιρα τα σωματίδια υπόκεινται σε βαρυτικές δυνάμεις και ο νόμος του 
Stokes είναι αυτός που δίνει μαθηματικά την έκφραση της δύναμης αυτής 
πάνω στα αιωρούμενα σωματίδια. Για τα μικρότερα σωματίδια εκείνη η 
δύναμη που παίζει καθοριστικό ρόλο στην κίνησή τους είναι η διάχυση Brown. 
H κίνηση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί στις περιπτώσεις που το φως 
σκεδάζεται πάνω στα σωματίδια, οπότε και βλέπουμε τα χαρακτηριστικά 
ακαθόριστης κατεύθυνσης των σωματιδίων. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο 
πρώτος νόμος του Fick για τη διάχυση βοηθάει στην κατανόηση του 
φαινομένου με μαθηματικό τρόπο.  

Η σχετική σημασία κάθε μιας από τις δύο αυτές ξεχωριστές διαδικασίες 
στην εναπόθεση των σωματιδίων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξαρτάται 
καθοριστικά από την αεροδυναμική διάμετρο των σωματιδίων. Για να βρεθεί η 
σχετική συνεισφορά κάθε μιας από αυτές τις διαδικασίες έγιναν πειράματα 
(Hinds, 1982) για σωματίδια διαμέτρου από 0,001μm έως 100μm, ενώ έγιναν 
ορισμένες παραδοχές όπως η σφαιρικότητα των σωματιδίων. Τα 
αποτελέσματα που ελήφθησαν φαίνονται στον Πίνακα 4.1. 

 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 

 

ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ / 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

 
0,001 3,8•104 

0,01 390 

0,1 3,4 

1,0 1,7•10-2 

10 5,5•10-5 

100 2,2•10-7 

 
Πίνακας 4.1 Mελέτη της σχέσης διάχυση και καθίζησης στην διαδικασία εναπόθεσης 
των σωματιδίων 

 
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε πραγματικά ατμοσφαιρικά πεδία, 

η δύναμη που καθορίζει την κίνηση ενός σωματιδίου είναι η συνισταμένη 
πολλών δυνάμεων, πέρα από τις κύριες που αναφέρθηκαν. Έτσι ο έλεγχος 
της μεταφοράς των σωματιδίων καθίσταται ακόμη δυσκολότερος, ενώ μάλλον 
η μεταφορά αυτή είναι ταχύτερη απ’ ότι θεωρητικά υπολογίζεται. 
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4.5.4 Απομάκρυνση των σωματιδίων από την ατμόσφαιρα 
 

Τα χονδρόκοκκα σωματίδια συνήθως παράγονται από μηχανικές 
διαδικασίες πολλές από τις οποίες είναι καθαρά φυσικές, όπως είναι για 
παράδειγμα το φύσημα του ανέμου. Αυτά είναι σχετικά μεγάλα και έτσι 
απομακρύνονται σε μικρούς χρόνους από την ατμόσφαιρα μέσω της ξηρής ή 
της υγρής εναπόθεσης. Στην περίπτωση ημερών με ισχυρούς ανέμους στους 
υπολογισμούς θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η επανεισαγωγή 
χονδρόκοκκων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Κάτι άλλο που αξίζει να 
σημειωθεί είναι ότι στην ατμόσφαιρα η μεταφορά των σωματιδίων αυτών 
μπορεί να γίνει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσω διαδικασιών που 
σχετίζονται με τη γενική κυκλοφορία του ανέμου και την μετεωρολογία. Η 
χημική σύσταση των σωματιδίων αντανακλά πολλές φορές την πηγή 
προέλευσης τους, με αποτέλεσμα στα χονδρόκοκκα σωματίδια να 
ανευρίσκονται μεγάλα ποσά ανόργανων συστατικών όπως άμμος και 
θαλάσσια άλατα, ενώ σημαντικά είναι και τα ποσά των οργανικών ενώσεων 
που έχουν αναφερθεί να βρίσκονται στη σωματιδιακή ύλη (Raes et al., 2000, 
Βoon et al., 1998, Schmidt et al., 1998). 

Εκτός όμως από τη σχετικά γρήγορη απομάκρυνση λόγω μεγέθους 
των χονδρόκοκκων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, υπάρχουν και μεγάλης 
κλίμακας μηχανισμοί μεταφοράς τους, οι οποίοι είναι δυνατόν να προκαλούν 
τη μεταφορά των σωματιδίων σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή 
προέλευσης τους, κατά τη διάρκεια κάποιων «επεισοδίων σκόνης». 

Όσον αφορά τώρα τα σωματίδια στην περιοχή συσσώρευσης (με 
διάμετρο από 0,08μm έως 2μm) αυτά τυπικά δημιουργούνται μέσω της 
συμπύκνωσης ατμών χαμηλής πτητικότητας (προερχόμενους κυρίως από 
καύσεις) και μέσω της συσσωμάτωσης μικρότερων σωματιδίων (πυρήνες 
Aitken, υπόμικρα σωματίδια) είτε μεταξύ τους είτε, τις περισσότερες φορές, με 
μεγαλύτερα σωματίδια της περιοχής συσσώρευσης. Εξαιτίας της φύσης των 
πηγών των σωματιδίων στην περιοχή συσσώρευσης, συνήθως αυτά 
περιέχουν περισσότερες και διαφορετικές οργανικές ενώσεις απ’ ότι τα 
χονδρόκοκκα σωματίδια, ενώ περιέχουν και σημαντικά ποσά ανόργανων 
ενώσεων όπως είναι οι αμμωνιακές ΝΗχ, οι νιτρικές ΝΟχ και οι θειϊκές ενώσεις 
SOχ. 

Σχετικά με την κατανομή του πλήθους των σωματιδίων στην περιοχή 
συσσώρευσης, αυτή αν και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει ένα 
μέγιστο, εν τούτοις πολλές φορές έχει παρατηρηθεί να παρουσιάζει δύο 
κορυφές (John et al., 1990). Τα μέγιστα αυτά παρουσιάζονται κατά μέσο όρο, 
περίπου στα 0,2 (περιοχή συμπύκνωσης) και 0,6μm (περιοχή σταγονιδίου). 
Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές προσπάθειες ώστε να εξηγηθεί 
ικανοποιητικά η μορφή αυτή στην κατανομή των σωματιδίων. Τα σωματίδια 
της περιοχής συσσώρευσης συνήθως περιέχουν μονάχα ένα μικρό μέρος 
(~5%) του συνολικού αριθμού των σωματιδίων μα ένα σημαντικό μέρος 
(~50%) της συνολικής μάζας του αερολύματος.  

Η απομάκρυνση τους από την ατμόσφαιρα, λόγω του μικρού μεγέθους 
τους, δε γίνεται λόγω της βαρύτητας. Αυτή γίνεται είτε μέσω της ξηρής 
εναπόθεσης (washout) είτε κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων μέσω της υγρής 
εναπόθεσης (rainout) μέσω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων με τα 
σταγονίδια της βροχής. Άρα τα σωματίδια αυτά θα έχουν πολύ μεγαλύτερους 
χρόνους παραμονής στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τα χονδρόκοκκα 
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σωματίδια. Αυτή η μακρόχρονη παραμονή τους στην ατμόσφαιρα, 
συνδυαζόμενη με τα αποτελέσματα τους στην ορατότητα, στη χημεία της 
ατμόσφαιρας, στο σχηματισμό σύννεφων και στην ανθρώπινη υγεία τα 
καθιστούν ως τα σωματίδια με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
ατμοσφαιρική χημεία. 

Η περιοχή των πυρήνων Aitken περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του 
πλήθους των σωματιδίων ενός αερολύματος, αλλά μονάχα ένα μικρό μέρος 
της συνολικής μάζας, εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους. Ο χρόνος 
παραμονής τους είναι σχετικά μικρός και σίγουρα μικρότερος του αντίστοιχου 
χρόνου παραμονής των σωματιδίων της περιοχής συσσώρευσης. Είναι της 
τάξης κάποιων λεπτών, και η κύρια αιτία της γρήγορης απομάκρυνσής τους 
είναι το φαινόμενο της συσσωμάτωσης που παρουσιάζουν και που τα 
οδηγούν σε μεγαλύτερα σωματίδια τα οποία κατακρημνίζονται. 

Η έρευνα σχετικά με την τέταρτη κατηγορία σωματιδίων, αυτή των 
υπόμικρων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 0,01μm (10 nm), έχει 
ξεκινήσει πολύ πρόσφατα. Συχνά αναφέρεται ως περιοχή πυρηνοποίησης 
(nucleation mode). Προέρχονται και αυτά από διεργασίες μετατροπής αερίου 
σε σωματιδιακή ύλη, που όμως δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί σε μοριακό 
επίπεδο. 

Λόγω του μικρού μεγέθους τους, αν και συμμετέχουν σε πολύ μικρό 
ποσοστό στη συνολική σωματιδιακή μάζα, περίπου 1μg/m3, ωστόσο ένας 
αριθμός της τάξης των 1011 σωματιδίων επικάθονται στην διάρκεια μιας μόνο 
ημέρας στην αναπνευστική οδό ενός ατόμου που εκτίθεται στην ατμόσφαιρα 
μιας μεγάλης πόλης. Έτσι, στην περίπτωση που οι τοξικολογικές συνέπειες 
καθορίζονται κύρια από το πλήθος και όχι τη μάζα των σωματιδίων, τότε τα 
υπόμικρα σωματίδια μπορούν τελικά να αποδειχθούν σημαντικά. 

 
 
4.6 ΑΕΡΙΑ/ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
 

Τα PBDEs, τα PCBs, τα PAHs, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις, 
ανήκουν στην κατηγορία των ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (SOCs). Ενώ 
οι πτητικές ενώσεις υφίστανται στην ατμόσφαιρα υπό αέρια μορφή και οι μη-
πτητικές βρίσκονται προσκολλημένες πάνω στη σωματιδιακή ύλη της 
ατμόσφαιρας, οι ημιπτητικές ενώσεις παρουσιάζουν μια κατανομή της μάζας 
τους μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής φάσης. Η κατανομή των SOCs 
μεταξύ των δύο φάσεων ελέγχεται μάλλον από θερμοδυναμικές παρά από 
κινητικές παραμέτρους (Wexler and Seinfeld, 1990). 

Τα PBDEs στην ατμόσφαιρα βρίσκονται εν μέρει στην αέρια και εν 
μέρει στη σωματιδιακή φάση (gas-particle partitioning). Τα μέλη με μικρό 
βαθμό βρωμίωσης ανιχνεύονται κυρίως στην αέρια φάση, σε δεδομένη 
θερμοκρασία, ενώ τα μέλη με υψηλό βαθμό βρωμίωσης ανιχνεύονται κυρίως 
στην σωματιδιακή φάση (Τer Schure & Larsson, 2002). Οι PBDEs με τάση 
ατμών μεταξύ 10-4 and 10-8 mm Hg υπάρχουν στην ατμόσφαιρα τόσο στην 
αέρια όσο και στην σωματιδιακή φάση, ενώ τα μέλη με τάση ατμών <10-8 mm 
Hg θα πρέπει να υπάρχουν εξολοκλήρου στην σωματιδιακή (Bidleman 1988; 
Eisenreich et al., 1981). Πρέπει να σημειωθεί ότι η τάση ατμών των PBDEs 
μειώνεται όσο αυξάνεται ο βαθμός βρωμίωσης. Οι Watanabe and Tatsukawa 
(1990) υπολόγισαν την τάση ατμών στους 25 °C και τα αποτελέσματα 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.2). 
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Η αέρια / σωματιδιακή κατανομή είναι μια σημαντική παράμετρος που 
επηρεάζει την εναπόθεση, την μεταφορά, την διάσπαση και σε τελική 
ανάλυση την μοίρα των PBDEs στο περιβάλλον (Chen et al., 2006). 

Τα επίπεδα των PBDEs στην ατμόσφαιρα έχουν μελετηθεί από 
αρκετούς ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο (Harner et al., 2006; Hoh & Hites, 
2005; Hayakawa et al., 2004; Farrar et al., 2004; Lee, Thomas, & Jones, 
2004; Jaward et al., 2004; Agrell et al., 2004). Υπάρχουν όμως ελάχιστες 
μελέτες για την κατανομή των PBDEs μεταξύ της αέριας και σωματιδιακής 
φάσης (Chen et al., 2006; Shoeib et al., 2004; Strandberg et al., 2001).θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα επίπεδα στην ατμόσφαιρα 
των PBDEs δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. 
 

 

ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PBDEs 
ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ 

(mm Hg) 
 

DI-BDEs 9.8x10-5–1.4x10-4 
 

TRI-BDEs 1.2x10-5–2.0x10-5 
 

TETRA-BDEs 1.8x10-6–2.5x10-6 
 

PENTA-BDEs 2.2x10-7–5.5x10-7 
 

HEXA-BDEs 3.2x10-8–7.1x10-8 

 

OKTA-BDEs 9.0x10-10–1.7x10-9 
 

DECA-BDEs* 3.2x10-8 

  
  * Η τάση ατμών έχει επίσης υπολογιστεί για τα εμπορικά μίγματα των decaBDE (mm Hg at 
25 °C) (EU 2001; NRC 2000). 
 
Πίνακας 4.2 Η τάση ατμών των PBDEs (mm Hg) στους 25 °C (Watanabe and 
Tatsukawa 1990) 
 

Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή των PBDEs καθορίζεται από την 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και από τις φυσικοχημικές ιδιότητες των 
διαφόρων μελών, συμπεριλαμβανομένων την τάση ατμών τους και τον 
συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού (Shoeib et al., 2004; Strandberg et 
al., 2001). Ο Chen et al. (2006) αναφέρει ότι το μέλος BDE-28 βρίσκεται στην 
αέρια φάση κατά ποσοστό που φτάνει το 96-98%, ενώ το μέλος BDE-209 
ανιχνεύεται κυρίως στην σωματιδιακή φάση. Το μοντέλο των Harner, & 
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Shoeib (2002) παρουσιάζει τα μέλη με υψηλό βαθμό βρωμίωσης, να είναι 
προσροφημένα στην σωματιδιακή φάση σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99%, 
στους 0°C (Σχήμα 4.9) . Ο Gouin (2006) ανίχνευσε το BDE-209 μόνο στην 
σωματιδιακή φάση σε δειγματοληψίες στο Οντάριο του Καναδά. Υπάρχει το 
ενδεχόμενο η μη ανίχνευση του BDE-209 στην αέρια φάση να οφείλεται στην 
προσρόφηση από το φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της 
δειγματοληψίας (Gouin et al., 2006).  
 

 
 
Σχήμα 4.9 H εκτιμώμενη προσρόφηση στα αεροζόλ των μελών PBDE-47, PBDE-99. 
PBDE-153 σε συνάρτηση με την θερμοκρασία 
 

Σε δείγματα σκόνης που συλλέχθηκαν σε εσωτερικούς χώρους 
παρατηρήθηκε οτί η συγκέντρωση του PBDE-209 έφτανε σε ποσοστό >90% 
της ολικής συγκέντρωσης των PBDEs (Πίνακας 4.3). 
 

 
 
Πίνακας 4.3  Συγκεντρώσεις των PBDEs και του BDE-209 από δείγματα σκόνης που 
συλλεχτικά σε οικίες, κυβερνητικά κτήρια και ιντερνετ καφέ (Rudel, 2003, Knoth, 2002, 
Santillo, 2001, Greenpeace, 2003). 
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4.6.1 Θεωρίες περιγραφής της αέριας σωματιδιακής 
κατανομής 

 
Η κατανομή μεταξύ των δυο φάσεων είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας ελέγχου της τύχης, της μεταφοράς, της εναπόθεσης και των 
φωτοχημικών τους μετατροπών (Bidleman, 1988). Επίσης, καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό και την τοξικολογική έκφρασή τους. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι τα 
σωματίδια στην ατμόσφαιρα είναι στερεά και λήψη των SOCs γίνεται μέσω 
της προσρόφησης στην επιφάνεια τους (Pankow, 1987). Εν συνεχεία, έγινε 
αντιληπτό ότι πολλά ατμοσφαιρικά σωματίδια είναι υγρά ή περιβάλλονται από 
υγρό στρώμα και, συνεπώς, η λήψη της αέριας φάσης των SOC από τα 
σωματίδια καθορίζεται από την απορρόφηση (Pankow, 1994, Goss and 
Schwarzenbach, 1998). Είναι κατανοητό ότι στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον η 
αέρια/σωματιδιακή κατανομή θα ελέγχεται και από τους δύο μηχανισμούς.  

Επειδή η κατανομή μεταξύ της αέριας και σωματιδιακής φάσης της 
ατμόσφαιρας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το γίγνεσθαι των διαφόρων χημικών 
ενώσεων στο περιβάλλον, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών ομάδων έχει 
ασχοληθεί, τόσο σε πειραματικό, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, με τη μελέτη, 
την κατανόηση και την περιγραφή της. Ο Junge (1977), βασισμένος στην 
ισόθερμο του Langmuir, ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε μια εξίσωση για να 
περιγράψει την αέρια/σωματιδιακή κατανομή των χημικών ενώσεων στην 
ατμόσφαιρα: 

 
j jP

o
G P L j

cC
C C p c j

θ
ϕ

θ
⋅

= =
+ + ⋅

    (4.7) 

όπου φ είναι το κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση προς τη συνολική 
ποσότητα της ένωσης στην ατμόσφαιρα (αέρια και σωματίδια), θJ είναι η 
συγκέντρωση επιφάνειας των αιωρούμενων σωματιδίων (TSP) στην 
ατμόσφαιρα, Po

L είναι η τάση ατμών της ένωσης σε καθαρή μορφή και cj είναι 
μια σταθερά εξαρτώμενη από το είδος της ένωσης και τη θερμοκρασία 
(Junge, 1977). Το μοντέλο του Junge είναι αρκετά χρήσιμο γιατί προβλέπει ότι 
όσο πιο μικρή είναι η τάση ατμών μιας χημικής ένωσης, τόσο πιο μεγάλο 
ποσοστό από αυτή την ένωση θα υφίσταται στη σωματιδιακή φάση της 
ατμόσφαιρας. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών παραδοχών πάνω στις οποίες 
έχει βασιστεί αυτό το μοντέλο και λόγω της δυσκολίας στον προσδιορισμό των 
παραγόντων θJ, cJ, η εφαρμογή και η ισχύ της εξίσωσης 4.6 στο περιβάλλον 
είναι σχετικά περιορισμένη (Ligocki and Pankow, 1989). Η περιγραφή της 
ισορροπίας μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής φάσης των SOCs έχει 
βασιστεί κυρίως στη θεωρία του Langmuir για τη φυσική προσρόφηση 
(Yamasaki et al., 1982, Pankow, 1987). 

Μαθηματικά η κατανομή των οργανικών ενώσεων ανάμεσα στις δύο 
φάσεις περιγράφεται από την εξίσωση: 

 
( / ) /PK F TSP A=     (4.8) 

όπου Kp ο συντελεστής κατανομής ανάμεσα στις δύο φάσεις, Α η 
συγκέντρωση της οργανικής ένωσης στην αέρια φάση (σε ng/m), F η 
συγκέντρωση της οργανικής ένωσης στην σωματιδιακή φάση (σε ng/m) και 
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TSP (total suspended particles) η συγκέντρωση των αιωρούμενων 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (σε μg/m3). 

Όσο η τιμή του συντελεστή κατανομής αυξάνει τόσο η κατανομή της 
οργανικής ένωσης θα οδηγείται προς την σωματιδιακή φάση. Ενώ η σχέση 
είναι σχετικά απλή, πολλές φορές παρουσιάζονται δυσκολίες στον 
υπολογισμό του συντελεστή καθώς δεν μπορούν να υπολογισθούν με 
ακρίβεια οι αληθινές συγκεντρώσεις της ένωσης στις δύο φάσεις τη στιγμή της 
ισορροπίας. Αυτό συμβαίνει διότι ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα που να 
οφείλονται στην δειγματοληψία και να οδηγήσουν στην υπερεκτίμηση ή στην 
υποεκτίμηση της συγκέντρωσης σε μία εκ των δύο φάσεων. Παρακάτω θα 
δούμε πως κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις αέριας-σωματιδιακής 
κατανομής εκφράζεται με μαθηματικό τρόπο. 

Το 1987 ο Pankow διετύπωσε την παρακάτω εξίσωση, βασισμένος 
στην εργασία του Junge που δείχνει ότι το ποσοστό των SOCs που βρίσκεται 
προσροφημένο στα σωματίδια εξαρτάται ιδιαίτερα από την επιφάνεια του 
σωματιδίου και την τάση ατμών της ημιπτητικής οργανικής ένωσης. 
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     (4.9) 

όπου Kp ο συντελεστής κατανομής (σε μg/m3), NS τα γραμμομόρια των 
ελεύθερων θέσεων για προσρόφηση ανά μονάδα επιφάνειας των σωματιδίων 
(σε mol/cm2), ΤαTSP η επιφάνεια της σωματιδιακής ύλης (σε μg/cm2), Τ η 
θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, R η παγκόσμια σταθερά των αερίων [8,314 
10-3 KJ/(K mol)], Qd η ενθαλπία εκρόφησης από την επιφάνεια του 
σωματιδίου (σε KJ/mol), Qv η ενθαλπία εξάτμισης του υπόκρυου υγρού (σε 
KJ/mol) και P0

L η τάση ατμών της ένωσης σε υπόκρυα κατάσταση (σε torr).  
Ωστόσο, πέρα από τη φυσική προσρόφηση έχει δειχθεί (Bidleman, 

1988) ότι σε πολλές περιπτώσεις η αέρια-σωματιδιακή κατανομή των SOCs 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από διεργασίες απορρόφησης. Για την 
περίπτωση αυτή η εξίσωση που δίνει τον συντελεστή κατανομής έχει τη 
μορφή: 
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    (4.10) 

 
 
όπου fom το οργανικό ποσοστό στην σωματιδιακή ύλη (σε μg/m3), MWom το 
μέσο μοριακό βάρος των ενώσεων που συνθέτουν την οργανική ύλη (organic 
matter) και γom ο συντελεστής ενεργότητας της ένωσης στην οργανική ύλη. 
Κάνοντας χρήση λογαρίθμων λαμβάνουμε από την προηγούμενη εξίσωση την 
παρακάτω τροποποιημένη μορφή της: 

6
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Αυτό σημαίνει ότι η κλίση της καμπύλης σε διάγραμμα log Kp - logP0
L 

θα είναι –1 μονάχα στην περίπτωση που ο συντελεστής ενεργότητας 
παραμένει σταθερός για όλες τις ενώσεις της σειράς που εξετάζεται (Liang et 
al., 1997). Αντίθετα στην περίπτωση που ο συντελεστής ενεργότητας δεν είναι 
σταθερός για όλες τις ημιπτητικές ενώσεις που εξετάζονται τότε η κλίση δεν 
είναι ίση με την τιμή –1. Πράγματι η περίπτωση αυτή απαντάται πολύ 
συχνά.Επίσης, αλλαγές στο συντελεστή ενεργότητας συχνά επιφέρουν 
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αλλαγές στην τάση ατμών του υπόκρυου υγρού p (Goss and Schwarzenbach, 
1998). Ενδεχομένως, η κλίση της γραμμικής παλινδρόμησης των log Kp και 
logP0

L να έχει τιμή –1 τόσο για την προσρόφηση σε στερεό όσο και για την 
απορρόφηση σε υγρό υμένιο. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της κλίσης μονάχα 
δεν είναι ικανή να μας διαφωτίσει για το μηχανισμό της αέριας-σωματιδιακής 
κατανομής. Ωστόσο, ο συνδυασμός της κλίσης και της απόλυτης τιμής του 
συντελεστή κατανομής Kp μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα για τον έλεγχο 
των δύο μηχανισμών, στην περίπτωση που οι δυνάμεις που ελέγχουν το 
φαινόμενο είναι δυνάμεις van der Waals (Goss and Schwarzenbach, 1998). 

Εν τέλει γίνεται φανερό ότι η κατανόηση του μηχανισμού που 
υπερισχύει στην κατανομή των ημιπτητικών ενώσεων δεν είναι κάτι εύκολο. 
Χρειάζεται συνδυασμός δεδομένων τέτοιος που θα μας επιτρέψει την 
κατανόηση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ των SOCs και της 
στερεής ή υγρής φάσης. Από τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν μπορεί να 
προκύψει η απλοποιημένη εξίσωση συσχέτισης των Kp και P0

L σε 
λογαριθμικούς άξονες που έχει τη μορφή:  
 

log log O
P LK m P b= +   (4.12) 

όπου m, br είναι σταθερές. Όπως προαναφέρθηκε η σταθερά m θα λαμβάνει 
αρνητικές τιμές. Στην περίπτωση μάλιστα που η διαφορά μεταξύ της 
ενθαλπίας εξάτμισης και της ενθαλπίας εκρόφησης μένει αμετάβλητη καθώς 
επίσης και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για προσρόφηση παραμένει 
σταθερός για όλες τις ομάδες των ενώσεων, η κλίση m πρέπει να έχει την τιμή 
–1 (Pankow, 1991), αν και πολύ συχνά αυτό δεν συμβαίνει σε πραγματικά 
ατμοσφαιρικά περιβαλλοντικά δείγματα αερολυμάτων (Foreman and 
Bidleman, 1987, Ligochi and Pankow, 1989, Pankow and Bidleman, 1992). 
Πολλοί παράγοντες μπορούν να σχετίζονται με την απόκλιση από τη 
θεωρητικά αναμενόμενη τιμή της κλίσης (Pankow and Bidleman, 1992). 
Ορισμένοι εξ αυτών είναι οι εξής: 
 

 Η διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας 
εξάτμισης και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για προσρόφηση να 
μην παραμένει σταθερός για όλες τις ομάδες των προσροφούμενων 
ενώσεων. 

 Σφάλματα δειγματοληψίας (ρόφηση, εκρόφηση από το φίλτρο ή 
διάσπαση ενώσεων π.χ. ΠΑΥ) κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας 
πάνω στα φίλτρα. 

 Να υπάρχει δυσκολία στη μεταφορά ενώσεων από το αερόλυμα στην 
αέρια φάση. 

 Να υπάρχουν σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
δειγματοληψίας στη θερμοκρασία, στη σχετική υγρασία ή στη 
συγκέντρωση των συλλεγμένων ενώσεων. 

 
 
4.7 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ PBDEs ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  
 
4.7.1 Αντιδράσεις με ρίζες και οξειδωτικές ενώσεις 
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Παρά τις προσπάθειες για τον προσδιορισμό της έκτασης της 
ρύπανσης από τα PBDEs στο περιβάλλον, λίγα στοιχεία υπάρχουν για τις 
χημικές διεργασίες που επηρεάζουν τα PBDEs στην ατμόσφαιρα. Οι PBDEs 
είναι ενώσεις ικανές για αντιδράσεις με ελεύθερες ρίζες αφού το άτομο του 
βρωμίου είναι ηλεκτροαρνητικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι 
PBDEs χρησιμοποιούνται σαν επιβραδυντικά φλόγας. Τα PBDEs που 
βρίσκονται στην αέρια και στην σωματιδιακή φάση αντιδρούν με τα 
οξειδωτικές χημικές ενώσεις και μόρια στην ατμόσφαιρα, όπως οι ρίζες 
υδροξυλίου (OH) και οι νιτρικές ρίζες (NO3), καθώς και το όζον (O3) (Calvert et 
al., 2002). Η ταχύτητα αντίδρασης των PBDEs με τις ρίζες ΟΗ επηρεάζεται 
από τον βαθμό χλωρίωσης, αλλά και από τις θέσεις που λαμβάνουν τα άτομα 
χλωρίου πάνω στο διφαινύλιο Οι χημικές αλληλεπιδράσεις που 
προαναφέρθηκαν μειώνουν τον χρόνο παραμονής των PBDEs στην 
ατμόσφαιρα (Raff & Hites, 2006). 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες για τον σχηματισμό των Πολυβρωμιωμένων 
διβενζοδιοξίνων (PBDDs) και των Πολυβρωμιωμένων διβενζοφουράνιων 
(PBDFs) από τα PBDEs (Luijk et al., 1992).  

Άλλοι μηχανισμοί καταστροφής των PBDEs είναι η θερμόλυση (510–
630 °C) των πέντα, όκτα και δέκα-BDE εμπορικών μιγμάτων για την 
παραγωγή των PBDDs και PBDFs και φαινολών (Buser 1986). Τέλος οι Rupp 
& Metzger (2005)  μελέτησαν την αντικατάσταση του Br από Cl η οποία 
μπορεί να συμβεί ακόμα και αν η ποσότητα του Cl είναι πολύ μικρή. 
 
4.7.2 Φωτόλυση των PBDEs  
 

Η φωτολυτική αποβρωμίωση των PBDEs είναι μια σημαντική 
διαδικασία η οποία επηρεάζει την παραμονή τους στο περιβάλλον, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ηλιακή ακτινοβολία. Με τον όρο φωτόλυση 
ορίζονται οι μεταβολές που υφίσταται μια ένωση υπό την επίδραση 
ακτινοβολούμενης ενέργειας. Ο Bezares-Cruz (2004) με την μελέτη του 
αναφέρει ότι η ένταση απορρόφησης της ακτινοβολίας και αντίστοιχα ο 
βαθμός φωτοδιάσπασης είναι ανάλογος με τον βαθμό βρωμίωσης (Σχήμα 
4.10). 
 

 
Σχήμα 4.10 Τα φάσματα απορρόφησης για 7 μέλη των PBDEs και του σωλήνα 
φθορισμού. Οι αριθμοί στις γραμμές αντιστοιχούν στα μέλη 1 BDE-209, 2 BDE-206, 3 
BDE-203, 4 BDE-183, 5 BDE-155, 6 BDE-85, 7 BDE-77, ενώ η γραμμή 8 αντιστοιχεί 
στην εκπομπή της πηγής του UV φωτός (Bezares-Cruz, 2004).  
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Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το BDE-209 διασπάτε φωτολυτικά στο 
περιβάλλον όταν εκτεθεί σε UV ακτινοβολία και στο ορατό φως και 
μετατρέπεται σε μέλη μικρότερου μοριακού βάρους. Ο Norris et al. (1973) 
ανακάλυψε ότι το BDE-209 και τα όκτα –BDEs μετατρέπονται σε έξα-BDEs. 
Οι Söderström et al., (2004) αναφέρουν ότι όταν το BDE-209 διαλύεται σε 
οργανικούς διαλύτες όπως εξάνιο και τολουόλιο, ή όταν είναι σε επαφή με 
silica gel, χώμα, άμμο και ιζήματα υφίστανται φωτολυτική αποβρωμίωση και 
σχηματίζει παράγωγα BDEs με μικρότερο αριθμό ατόμων βρώμιου, αλλά 
μπορεί ακόμα να σχηματίσει πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια (Πίνακας 
4.4). Ο χρόνος για την φωτόλυση του BDE-209 είναι μεγαλύτερος όταν το 
BDE-209 βρίσκεται προσροφημένο στο χώμα και σε ιζήματα παρά όταν είναι 
διαλυμένο σε τολουόλιο, ή προσροφημένο σε silica gel.  

Στο περιβάλλον ανιχνεύονται συχνότερα τα μέλη BDE-47, BDE-99 και 
BDE-100. Ένα μικρό ποσοστό από την ποσότητα των μελών αυτών 
προέρχεται από την φωτόλυση του BDE-209. Το στοιχείο αυτό προσδιορίζει 
ότι η προέλευση των προαναφερθέντων μελών στο περιβάλλον προέρχεται 
από εκπομπές των εμπορικών penta-BDE προϊόντων ή από διαφορετικές 
διαδικασίες αποικοδόμησης του BDE-209 (Cetin, 2006, Soderstrom, 2004) 
(Πίνακας 4.5). Τέλος οι Watanabe και ο Eriksson αναφέρουν ότι προϊόντα της 
φωτόλυσης του BDE-209 είναι και τα πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια 
(PBDFs) τα οποία επίσης φωτολύονται. 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ  

UV-ΦΩΣ 

toluene  

n = 3 

silica gel  

n = 3 

ΑΜΜΟΣ  

n= 3 

ΙΖΗΜΑ  

n = 2 

ΧΩΜΑ  

n= 2 
ΣΚΟΤΑΔΙ  96 ± 10%  93 ± 14%b,d  102 ± 8%  67a    
0 h  100 ± 7%c,d  100 ± 9%  100 ± 6%  100a    
0.25 h  38 ± 1%  43 ± 15%  97 ± 4%  33a    
0.5 h  19 ± 2%  21 ± 5%  100 ± 8%  87a    
1 h  8 ± 7%  8 ± 6%  88 ± 8%  102a    
2 h  4 ± 10%c,d  5 ± 9%  93 ± 8%  81a    
4 h  2 ± 6%  3 ± 5%b,d  75 ± 17%  89a    
8 h  1 ± 18%  1 ± 8%c,d  62 ± 21%  86a    
16 h      39 ± 18%  86a    
32 h      21 ± 44%  57a    
64 h            
ΣΚΟΤΑΔΙ       100 ± 7%  100 ± 9%  
121 h        34 ± 3%  64 ± 17%  
244 h        26 ± 16%  38 ± 34% 
      
a n = 1.b n= 4.c n= 5.d Μέσος όρος από δύο διαφορετικές σειρές πειραμάτων με τον ίδιο χρόνο 
έκθεσης. Η αρχική ποσότητα του μέλους BDE 209 στο χρόνο μηδέν είναι 100%.  
 
Πίνακας 4.4. Μείωση της αρχικής ποσότητας του BDE 209 σε διαφορετικούς χρόνους 
έκθεσης σε τεχνικό UV-φώς (Soderstrom, 2004).  
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ΜΕΛΟΣ PBDEs TOLUENE SILICA GEL ΑΜΜΟΣ ΙΖΗΜΑ ΧΩΜΑ 

47 - + - - - 

100 + - - - - 

119 + - + + + 

99 + + - - - 

154 + + + + + 

153 + - + + - 

208d + + + + + 

207d + + + + + 

206d + + + + + 

209 + + + + +\ 

- = ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ .        + = ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ. d J. Eriksson, Department of 
Environmental Chemistry, Stockholm University, Sweden (personal communication). 

Πίνακας 4.5 Τα προϊόντα της φωτόλυσης του BDE-209 σε διάφορα υλικά. Η ταυτοποίηση 
έγινε με την χρήση Standards διαλυμάτων (Soderstrom, 2004). 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η παρουσία των PBDEs στο περιβάλλον άρχισε να απασχολεί την 
ανθρωπότητα στα τέλη περίπου του 20ου αιώνα μόλις διαπιστώθηκε η 
τοξικότητα τους. Πολλές μελέτες έχουν καταγραφεί για την τύχη των PBDEs 
στο περιβάλλον, την οικοτοξικότητα και βιοσυγκέντρωση τους στους 
διάφορους οργανισμούς. Στην Ελλάδα, αλλά και στην γενικότερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου οι μελέτες που έχουν γίνει για τον προσδιορισμό της 
συγκέντρωσης των PBDEs  στην ατμόσφαιρα είναι ελάχιστες. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 61% των αέριων μαζών που φτάνουν στην ανατολική Μεσόγειο 
προέρχονται από βόρεια/βορειοδυτικά (Mihalopoulos et al., 1997), όπου 
βρίσκονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες παραγωγής των PBDEs, ή προϊόντων 
που περιέχουν αυτές της ενώσεις, η ροή PBDEs στη Μεσόγειο λόγω 
μεταφοράς και εναπόθεσης μπορεί να είναι σημαντική. 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της παρουσίας των 
Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλαιθέρων στην ατμόσφαιρα καθώς και η μελέτη 
σημαντικών φυσικοχημικών διεργασιών και παραγόντων που καθορίζουν την 
τύχη των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη μελέτη 
μετρήθηκε όχι μόνο η συνολική συγκέντρωση των PBDEs αλλά και η 
συγκέντρωση επιλεγμένων μελών ξεχωριστά, επειδή οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες των 209 μελών είναι διαφορετικές μεταξύ τους και επηρεάζουν την 
συμπεριφορά τους στο περιβάλλον 
Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν οι εξής: 
 
1. Η εύρεση της μεθόδου επεξεργασίας των δειγμάτων που αφορούν τα 
αερολύματα και η βελτιστοποίηση της μεθόδου επεξεργασίας των δειγμάτων 
αυτών με σκοπό να εξασφαλίζει μεγάλο ποσοστό ανάκτησης, χαμηλό όριο 
ανίχνευσης και καλό διαχωρισμό των προς ανάλυση μελών από άλλες 
παρεμποδίζουσες ενώσεις. 
 
2. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός όλων των μελών των 
PBDEs σε ατμοσφαιρικά δείγματα διαφόρων περιοχών, όπως στην αστική 
περιοχή του Ηρακλείου (σταθμός πυροσβεστικής), στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστήμιου Κρήτης (περιοχές Βουτών και Κνωσού), στο σταθμό της 
Φινοκαλιάς καθώς και στο κέντρο της Αθήνας στο κτήριο που στεγάζεται το 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομικών (ΥΠ.ΕΘ.Ο). Επίσης, ο ποιοτικός και 
ποσοτικός προσδιορισμός σε δείγμα ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (περιοχή 
Βουτών) και σε δείγματα για τον προσδιορισμό της σωματιδιακής κατανομής 
των ενώσεων αυτών. 
 
3. Ο υπολογισμός του ποσοστού συνεισφοράς της συγκέντρωσης των 
διαφόρων μελών των PBDEs σε σχέση με την ολική συγκέντρωση τους που 
βρέθηκε στην ατμόσφαιρα, τόσο στην αέρια όσο και στην σωματιδιακή φάση. 
 
4. Η μελέτη της αέριας –σωματιδιακής κατανομής ως μια σημαντική 
παράμετρος ελέγχου του γίγνεσθαι των PBDEs στην ατμόσφαιρα. Η 
αέρια/σωματιδιακή κατανομή στην ατμόσφαιρα προσδιορίστηκε με ξεχωριστές 
αναλύσεις στη σωματιδιακή φάση και στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας. Η 
κατανομή των PBDEs στη αέρια και στη σωματιδιακή φάση μελετήθηκε στην 
περιοχή της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο κτήριο του Τμήματος 
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Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και στο κέντρο της Αθήνα 
όπου οι δειγματοληψίες επιτελέστηκαν στο κτήριο του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομικών (ΥΠ.ΕΘ.Ο). 
 
5. Προσδιορισμός της κατανομής των PBDEs σε σχέση με το μέγεθος 
των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας. Εκτίμηση του ποσοστού των 
PBDEs που υφίστανται στα μικρά και στα μεγάλα σωματίδια. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για τον έμμεσο υπολογισμό της ολικής 
εναπόθεσης των PBDEs. 
 
6. Ο προσδιορισμός της ολικής εναπόθεσης των PBDEs με άμεσες 
μεθόδους (συλλογή δείγματος συνολικής εναπόθεσης σε πρότυπες 
επιφάνειες). 
 
7. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχες μελέτες. 
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5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
5.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ  
 
5.1.1 Εισαγωγή 

 
Ως δειγματοληψία νοούνται όλες οι διαδικασίες επιλογής, συλλογής, 

διατήρησης και μεταφοράς προς ανάλυση μιας ενδεικτικής ποσότητας ενός 
υλικού. Η ποσότητα αυτή (δείγμα) πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά του προς ανάλυση υλικού και να επιτρέπει την αναγωγή των 
παραμέτρων που θα προσδιορισθούν στο δείγμα, στο αρχικό υλικό. Η 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος εξασφαλίσθηκε με επιλογή των 
κατάλληλων σημείων και του χρόνου δειγματοληψίας καθώς και τη διατήρηση 
αναλλοίωτου του δείγματος μέχρι την έναρξη της ανάλυσης. 
 
5.1.2 Αέρια και σωματιδιακή φάση ατμόσφαιρας 
 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των PBDEs στην αέρια και 
στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας χρησιμοποιήθηκε δειγματολήπτης 
υψηλού όγκου (High Volume) της General Metal Works (GMWL-2000H). Ο 
συγκεκριμένος δειγματολήπτης επιτρέπει την ταυτόχρονη δειγματοληψία της 
σωματιδιακής και της αέριας φάσης των ημιπτητικών ενώσεων. Ο 
ατμοσφαιρικός αέρας φιλτράρεται πρώτα από φίλτρο ύαλου (Glass Fiber 
Filter, GFF) για τη συλλογή των σωματιδίων και εν συνεχεία περνάει από 
αφρό πολυουρεθάνης (Polyurethane Foam ή PUF, διαμέτρου 7cm και μήκους 
8cm),) όπου και συλλέγετε η αέρια φάση (Σχήμα 5.1). Η κίνηση του αέρα 
διαμέσου της δειγματοληπτικής διάταξης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλίας 
υψηλού όγκου. 

 
 

Σχήμα 5.1 Δειγματολήπτης υψηλού όγκου 
 

Η ροή άντλησης του αέρα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας 
υπολογίζονταν με την χρήση ροόμετρου που εφαρμόστηκε στην αντλία. Κατά 
την διάρκεια δειγματοληψίας σημειωνόταν η ένδειξη του ροόμετρου στην 
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έναρξη και στην λήξη της δειγματοληψίας. Ο μέσος όρος των δύο ενδείξεων 
καθόριζε την ροή που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς, ενώ ο 
συνολικός όγκος αέρα ανά δείγμα (24 ώρες δειγματοληψία) κυμαίνονταν 
μεταξύ 418,0 και 488,8 m3 ανάλογα με την ακριβή χρονική διάρκεια της 
δειγματοληψίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μεταχείριση των δειγμάτων πριν και 
μετά τη λήξη της συλλογής, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν επιρύπανση τους. 
Πριν τη χρήση τους, τα φίλτρα καθώς και οι αφροί πολυουρεθάνης 
καθαρίζονταν επιμελώς για την απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων που 
τυχόν περιείχαν. Τα GFF καθαρίζονται με θέρμανση στους 400 οC για 3 ώρες 
και στην συνέχεια ξεπλένονται με διχλωρομεθένιο (CH2CI2) και τοποθετούνται 
σε ξηραντήρα κενού για την απομάκρυνση του διαλύτη (περίπου 1 ημέρα). Τα 
PUF μετά την πλύση τους με τρεχούμενο νερό, απορρυπαντικό και νερό Milli-
Q, καθαρίζονται με την χρήση της συσκευής επιταχυνόμενης εκχύλισης 
(Accelerated Solvent Extraction, ASE) (Σχήμα 5.4) και έπειτα τοποθετούνται 
σε ξηραντήρα κενού μέχρι να επιτευχθεί η συνολική απομάκρυνση του 
διαλυτών (περίπου 2 ημέρες). Οι παράμετροι της μεθόδου στην ASE που 
χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό των PUF είναι ίδιες με τις παραμέτρους 
για την εκχύλιση των δειγμάτων (αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2.1.1). Στη 
συνέχεια, τα φίλτρα και τα προσροφητικά τυλίγονταν σε αλουμινόχαρτο και 
τοποθετούνταν σε γυάλινα βάζα ή πλαστικές σακούλες μέχρι την ημέρα 
χρήσης τους. Μετά τη δειγματοληψία, φίλτρα και προσροφητικά 
ξανατυλίγονταν σε αλουμινόχαρτο, κλείνονταν ερμητικά μέσα στα γυάλινα 
βάζα ή τις σακούλες και μεταφέρονταν στο εργαστήριο όπου τοποθετούνταν 
στην κατάψυξη (-20 οC) μέχρι την ημέρα ανάλυση τους. 

Αν και οι συγκεκριμένοι δειγματολήπτες έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς 
τα τελευταία χρόνια σφάλματα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας των 
ημιπτητικών οργανικών ενώσεων είναι αρκετά πιθανά. Οι οργανικές ενώσεις 
που είναι προσροφημένες στα σωματίδια μπορούν να εκροφηθούν κατά τη 
διάρκεια της δειγματοληψίας λόγω της πτώσης πίεσης που παρατηρείται κατά 
μήκος του φίλτρου, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της σωματιδιακής και την 
υπερεκτίμησης της αέριας φάσης ( Tsapakis, 2003, Mandalakis et al., 2002). 
Ένα ακόμα πρόβλημα που είναι δυνατό να παρουσιαστεί είναι ότι οι ενώσεις 
που βρίσκονται στην αέρια φάση μπορούν κατά τη διάρκεια της 
δειγματοληψίας να προσροφηθούν πάνω στο φίλτρο υάλου με αποτέλεσμα 
την υπερεκτίμηση της σωματιδιακής και την υποεκτίμηση της αέριας φάσης 
(Hart and Pankow, 1994). Επίσης, η μεταβολή της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό παράγοντα για τον λανθασμένο προσδιορισμό της αέριας και της 
σωματιδιακής φάσης (Hart and Pankow, 1994). 

Για να μελετηθούν οι τυχόν χημικές αντιδράσεις των PBDEs με τους 
οξειδωτικούς ρύπους της ατμόσφαιρας (πχ Ο3, ΝΟχ) πάνω στο φίλτρο υάλου 
και στην παγίδα πολυουρεθάνης, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες 
δειγματοληψίες με δύο πανομοιότυπους κλασικούς δειγματολήπτες, ένας εκ 
των οποίων έφερε έναν απογυμνωτής οξειδωτικών (Oxidant Denuder)  πριν 
από το φίλτρο υάλου (Σχήμα 5.1). 
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Σχήμα 5.1. α) Κλασικός δειγματολήπτης υψηλού όγκου, β) Δειγματολήπτης υψηλού 
όγκου με προσθήκη απογυμνωτή όζοντος. 
 

Αναλυτικότερα, ο αέρας διερχόταν 
από παράλληλους κεραμικούς σωλήνες 
απογυμνώσεως (841 σωλήνες διαστάσεις 
4x4 mm2 και ύψος 20 cm) εμποτισμένους 
με υδατικό διάλυμα ΚΝΟ2 και Na2CO3 σε 
γλυκερόλη. Η σύσταση του διαλύματος 
είναι η ακόλουθη: 
 
 
1) 10g KNO2 διαλυμένα σε 75 ml H2O 
2) 20 g Na2CO3 διαλυμένα σε 75 ml μεθανόλης 
3) Προσθήκη 25 ml glycerol σε κάθε διάλυμα  και ανάμιξη των δύο 
διαλυμάτων 
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Καθώς ο αέρας διέρχεται από τους κεραμικούς σωλήνες πραγματοποιείτε η 
απομάκρυνση του όζοντος και των ανόργανων οξέων, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες αντιδράσεις: 

ΝΟ−
2 + Ο3 → Ο2 + ΝΟ-

3 
Na2CO3 + H2SO4 →Na2SO4 + H2CO3 
Na2CO3 + 2HNO3 →2NaNO3 + H2CO3 

 
H απόδοση του απογυμνωτή όζοντος παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2. 

Παρατηρείται μείωση στην απόδοση, καθώς η ροή του αέρα αυξάνει. Η ροή 
του αέρα κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών των ατμοσφαιρικών δειγμάτων 
της παρούσης διατριβής ήταν 0.35 m3 min-1 και συνεπώς, η απομάκρυνση του 
όζοντος ήταν μεγαλύτερη από 90%. 
 

 
 
Σχήμα 5.2. Απόδοση του απογυμνωτή οξειδωτικών σε διάφορες ροές 
δειγματοληψίας (Tsapakis, 2003). 
 
 
5.1.3 Συλλογή και διαχωρισμός αιωρούμενων σωματιδίων 
ανά μέγεθος  
 

Για τον προσδιορισμό της κατανομής των PBDEs ως προς το μέγεθος 
των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας χρησιμοποιήθηκε ένας 
υψηλού όγκου κρουστικός διαχωριστής σωματιδίων πέντε σταδίων (Sierra 
High Volume Cascade Impactor, Model 235, Andersen Instruments Inc.) 
(Σχήμα 5.3), ο οποίος τοποθετείται στο πάνω μέρος του κλασσικού 
δειγματολήπτη. Με το συγκεκριμένο τύπο δειγματολήπτη είναι δυνατή η 
συλλογή και ο διαχωρισμός των σωματιδίων σε έξι διαφορετικές ομάδες 
ανάλογα με την αεροδυναμική τους διάμετρο (Mandalakis, 2002). Η 
αεροδυναμική διάμετρος (Dca) ενός σωματιδίου αντιστοιχεί στη διάμετρο μιας 
σφαίρας μοναδιαίας πυκνότητας (ρp=1 g cm-3), που έχει την ίδια τελική 
ταχύτητα πτώσης. 
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Ο διαχωριστής αποτελείται από έξι πλάκες αλουμινίου, οι οποίες 
φέρουν 9 ή 10 παράλληλες εγκοπές. Το πλάτος των εγκοπών είναι σταθερό 
για κάθε πλάκα αλλά αυτό μειώνεται βαθμιαία από την πρώτη ως την 
τελευταία πλάκα. Ανάμεσα στις πλάκες αλουμινίου τοποθετούνται ειδικά 
φίλτρα συλλογής σωματιδίων. Κατά τη διάρκεια της συλλογής αέρα, τα 
σωματίδια εισέρχονται στο διαχωριστή διαμέσου των παράλληλων οπών του 
πρώτου σταδίου. Λόγω της μεγαλύτερης ορμής τους, τα μεγαλύτερα 
σωματίδια προσκρούουν και συλλέγονται στο πρώτο φίλτρο, ενώ τα 
υπόλοιπα διέρχονται διαμέσου των εγκοπών του επόμενου σταδίου. Επειδή 
το πάχος των εγκοπών του δεύτερου σταδίου είναι πιο μικρό, το ρεύμα του 
αέρα επιταχύνεται και σωματίδια μικρότερου μεγέθους αποχτούν υψηλή ορμή 
με αποτέλεσμα να προσκρούουν και να συλλέγονται από το δεύτερο στάδιο. 
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και το έκτο φίλτρο, όπου συλλέγονται τα 
πιο μικρά σωματίδια. Τα μεγέθη κλασμάτων του σωματιδιακού πληθυσμού 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. 

 

 
 
Σχήμα 5.3 Σχηματική απεικόνιση του κρουστικού διαχωριστή σωματιδίων υψηλής 
ροής αέρα. α) Πλάκες αλουμινίου για τον κρουστικό διαχωριστή σωματιδίων και οι 
θέσεις τοποθέτησης των φίλτρων, β) Μεγέθυνση ενός μέρους της συσκευής 
διαχωρισμού όπου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται τα σωματίδια 
ανάλογα με το μέγεθος τους (γ) μεγέθυνση μέρους της συσκευής 
 

Τα ειδικά φίλτρα που τοποθετήθηκαν μεταξύ των μεταλλικών πλακών 
είχαν επίσης παράλληλες εγκοπές, ήταν κατασκευασμένα από ίνες γυαλιού 
(GFF) και καθαρίστηκαν με την διαδικασία καθαρισμού των GFF όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο χρόνος συλλογής των δειγμάτων 
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με το συγκεκριμένο δειγματολήπτη ήταν περίπου τρεις ημέρες, ενώ η ροή 
άντλησης του αέρα ρυθμίστηκε έτσι ώστε ο όγκος του αέρα που συλλέχθηκε 
για κάθε δείγμα να κυμαίνονταν μεταξύ 2229και 3263 m3. 

Ως αεροδυναμική διάμετρος αποκοπής σωματιδίων σε ένα στάδιο 
(particle size cut-off) ορίζεται η αεροδυναμική διάμετρος των σωματιδίων που 
συλλέγονται στο συγκεκριμένο στάδιο με απόδοση 50%. Η συγκεκριμένη 
παράμετρος έχει προσδιοριστεί πειραματικά για καθένα από τα έξι στάδια του 
συγκεκριμένου κρουστικού διαχωριστή σωματιδίων (Willeke, 1975). Έχει 
βρεθεί ότι όταν η ροή δειγματοληψίας είναι ίση με 67.9 m3 h-1, η αεροδυναμική 
διάμετρος αποκοπής των σωματιδίων στα έξι στάδια του κρουστικού 
διαχωριστήρα σωματιδίων θα είναι οι εξής: >7.2 μm, 3.0 μm, 1.5 μm, 0.95 μm, 
0.49 μm και < 0.49 μm. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι η αεροδυναμική διάμετρος 
αποκοπής μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη τετραγωνική ρίζα της 
ροής του αέρα (Fuchs, 1978). Επειδή η μέση ροή άντλησης του αέρα που 
χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη (41,90 m3 h-1) ήταν διαφορετική από 
εκείνη που χρησιμοποίησε ο Willeke (1975), οι πραγματικές διάμετροι 
αποκοπής (D) των σωματιδίων υπολογίστηκαν από τη σχέση 5.1. 

O
O

QD D
Q

= ⋅    (5.1) 

όπου D0, Q0 είναι η αεροδυναμική διάμετρος αποκοπής των σωματιδίων και η 
ροή του αέρα που χρησιμοποίησε ο Willeke (1975) και Q είναι η ροή που 
χρησιμοποιήθηκε στις δικές μας δειγματοληψίες. 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι θεωρητικές αεροδυναμικές 
διάμετροι αποκοπής (αποκοπή στο 50%), οι οποίες υπολογίστηκαν από την 
εξίσωση 5.1 για ροή αέρα ίση με 36 m3 h-1. Στον ίδιο πίνακα  δίνεται κατά 
προσέγγιση το εύρος των σωματιδίων που συλλέγονται σε κάθε στάδιο, 
θεωρώντας ότι σε ένα στάδιο συλλέγονται τα σωματίδια με διάμετρο που 
κυμαίνεται από (x+x+1)/2 ως (x+x-1)/2, όπου x είναι η διάμετρος αποκοπής 
του υπό μελέτη σταδίου και x+1, x-1 είναι οι διάμετροι αποκοπής για το 
επόμενο και το προηγούμενο στάδιο (Finlayson and Pitts, 1999). Σημειώνεται 
ότι η χρήση των φίλτρων μπορεί να μειώσει τη διάμετρο αποκοπής κάθε 
σταδίου κατά ένα περιορισμένο ποσοστό που κυμαίνεται από 4 ως 25% 
(Willeke, 1975) και επομένως μπορεί να προκαλέσει μια μικρή ασάφεια ως 
προς το διαχωρισμό των σωματιδίων. 

 
a: θεωρήθηκε ότι τα σωματίδια που συλλέγονται στο 1ο στάδιο έχουν μέγιστη διάμετρο ίση με 
50 μm 
b: θεωρήθηκε ότι στο τελικό φίλτρο συλλέγονται σωματίδια μεγαλύτερα από 0.001 μm 
 
Πίνακας 5.1 Αεροδυναμική διάμετρος αποκοπής για καθένα από τα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστήρα σωματιδίων (για ροή αέρα 36 m3 h-1), το εύρος των 
σωματιδίων που συλλέγονται σε κάθε στάδιο και η αντίστοιχη ταχύτητα ξηρής 
εναπόθεσης (Slinn et al., 1978). 
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5.1.4 Δειγματοληψία συνολικής εναπόθεσης  
 

H μέτρηση της ολικής εναπόθεσης έγινε εφαρμόζοντας μια άμεση 
τεχνική. Χρησιμοποιόντας ένα ανοξείδωτα μεταλλικό χωνί με διάμετρο 42cm 
και επιφάνεια 0.1385m2, το οποίο είχε προσαρμοστεί σε γυάλινο δοχείο 
συλλογής του δείγματος, πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία συνολικής 
εναπόθεσης, στον χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κτήρια Βουτών) για το 
διάστημα 22/5 έως 22/7/2007 (διάρκεια 62 ημέρες). Το χρώμα του δοχείου 
συλλογής ήταν σκούρο μαύρο για την αποφυγή της φωτοδιάσπασης των 
PBDEs. Πριν την χρησιμοποίηση τους, τα χωνιά καθώς και τα γυάλινα δοχεία 
πλήθηκαν επιμελώς με απορρυπαντικό, νερό βρύσης, νερό Milli-Q και 
ακετόνης και αφέθηκαν να στεγνώσουν πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Πάνω 
στο χωνί είχαν τοποθετηθεί δύο στρώσεις από μικρά γυάλινα σφαιρίδια που 
είχαν πλυθεί και αυτές με τον ίδιο τρόπο. 

Το χωνί, το οποίο είχε στερεωθεί στο λαιμό του υάλινου δοχείου, 
τοποθετήθηκε σε ύψος 4 μέτρων από την επιφάνεια της γης και σε οριζόντια 
θέση. Επειδή κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας παρατηρήθηκαν 
επεισόδια βροχόπτωσης, άρα το δείγμα περιείχε σωματίδια προερχόμενα 
από υγρή και ξηρή εναπόθεση (συνολική εναπόθεση ή Bulk deposition). Μετά 
το τέλος της δειγματοληψίας, η επιφάνεια του χωνιού πλήθηκε με Milli-Q νερό 
ούτως ώστε να εναποτεθέντα σωματίδια πάνω στο χωνί να παρασυρθούν 
μέσα στο γυάλινο δοχείο. Στη συνέχεια το δοχείο με το δείγμα αποθηκεύτηκε 
σε ψυγείο (4οC) μέχρι την ημέρα ανάλυσης. 
 
 
5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs στα 
δείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρείται αρκετά δύσκολος. Τα 
PBDEs ανήκουν στην κατηγορία των μικρορυπαντών (micropollutants) και οι 
συγκεντρώσεις τους στα περιβαλλοντικά δείγματα είναι συνήθως ιδιαίτερα 
χαμηλές. Επιπλέον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων που μπορεί να 
δρουν παρεμποδιστικά κατά τον προσδιορισμό τους. Περαιτέρω, οι 
συγκεντρώσεις των παρεμποδιστικών ενώσεων είναι συνήθως μεγαλύτερες 
από εκείνες των PBDEs κάνοντας την ανάλυση ακόμα πιο δύσκολη. Επειδή 
τα PBDEs είναι παρόντα σε μεγάλο αριθμό υλικών που χρησιμοποιούνται σε 
εργαστηριακούς χώρους (De Wit, 2002) μπορεί να συμβεί επιμόλυνση κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας του δείγματος. 

Η προετοιμασία του δείγματος παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση 
των PBDEs σε περιβαλλοντικά δείγματα εξαιτίας των πολύπλοκων δειγμάτων 
και των πολύ μικρών ποσοτήτων των αναλυτών που περιέχουν. Τα PBDEs 
εκχυλίζονται από το δείγμα και στη συνέχεια το εκχύλισμα καθαρίζεται, 
κλασματοποιείται και συμπυκνώνεται πριν την τελική ανάλυση. Ο καθαρισμός 
και η κλασματοποίηση είναι απαραίτητα στάδια μετά την εκχύλιση γιατί 
πολλές μέθοδοι εκχύλισης έχουν ανεπαρκή εκλεκτικότητα και η διαχωριστική 
δύναμη της αναλυτικής τεχνικής δεν είναι αρκετή. 

Η αναλυτική μέθοδος που επιλέχτηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία στα 
συγκεκριμένα δείγματα περιγράφεται παρακάτω. 
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5.2.1 Χημική κατεργασία των δειγμάτων 
 
5.2.1.1 Δείγματα αέριας και σωματιδιακής φάσης της 
ατμόσφαιρας 
 

Τα PUF και τα GFF απομακρύνονται από την κατάψυξη και αφήνονται 
να επανέλθουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα δείγματα, πριν την 
έναρξη της ανάλυσης, παρέμεναν στην κατάψυξη προστατευμένα από το φως 
για την αποφυγή διάσπασης των PBDEs.  

Για την εκχύλιση χρησιμοποιήθηκε η συσκευή επιταχυνόμενης 
εκχύλισης (Accelerated Solvent Extraction, ASE), μοντέλο ASE 300, της 
εταιρίας DIONEX (Σχήμα 5.4). Οι συνθήκες λειτουργίας της ASE για την 
εκχύλιση των δειγμάτων, παρουσιάζονται στο Πίνακα 5.2. Παρά το υψηλό 
κόστος αγοράς του συγκεκριμένου συστήματος, η τεχνική εκχύλισης με ASE 
έχει το πλεονέκτημα της μικρής κατανάλωσης διαλύτη. Επίσης επιτυγχάνει 
μικρούς χρόνους εκχύλισης και είναι πολύ αυτοματοποιημένη (Bjorklund et al, 
2000a). Με την χρήση της ASE έχει παρατηρηθεί ότι οι ανακτήσεις για τους δι- 
έως επτά-BDEs είναι μεγαλύτερες από 65%, ενώ για το μέλος BDE-209 έχουν 
παρατηρηθει πολύ μικρότερες ανακτήσεις (0-40%), πιθανώς εξαιτίας της 
υπερβολικής προσρόφησης στο σύστημα εκχύλισης ή στους σωλήνες 
(Kemmlein, 2000). Η εκχύλιση βασίζεται στην ροή διαλύτη σε υψηλή πίεση και 
θερμοκρασία. Το ιξώδες καθώς και ο συντελεστής διάχυσης του διαλύτη 
αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης. 

 

 
 
Σχήμα 5.4 Η συσκευή Accelerated Solvent Extraction (ASE). 
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ΜΕΘΟΔΟΣ Νο 4 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 90o C 
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5 min 
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 5 min 

ΠΙΕΣΗ 1500 psi 
ΔΙΑΛΥΤΕΣ 50% CH2CI2+50% Hexane 
ΚΥΚΛΟΣ 1 

FLASH VOLUME 60% 
PURGE TIME 60 sec 

 
Πινακας 5.2 Παράμετροι στην ASE για την εκχύλιση των δειγμάτων  
 

Τα δείγματα τοποθετούνταν στα ειδικά ανοξείδωτα κελιά (cells) της 
συσκευής με την βοήθεια λαβίδας. Τα κελιά αποτελούνται από τον κεντρικό 
κύλινδρο και τα δύο καπάκια. Τα καπάκια φέρουν πορώδες υλικό και οπές 
που επιτρέπουν την σύνδεση τους με την ASE και την διέλευση του διαλύτη 
υπό πίεση χωρίς την απώλεια δείγματος. Για την μεταφορά του διαλύτη στο 
κελί χρησιμοποιήθηκε ως προωθητικό αέριο το άζωτο (Ν2). Κατά την διάρκεια 
της εκχύλισης η πίεση αυξάνεται στο κελί με την χρήση πνευματικής αντλίας. 
Καθ όλη την διάρκεια το κελί παρέμενε στο φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία. 
Μετά το τέλος της διαδικασίας με την βοήθεια του αζώτου το εκχύλισμα 
συλλέγονταν σε ειδικά μπουκάλια της συσκευής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
για την εκχύλιση των GFF και PUF χρησιμοποιήθηκαν κελιά χωρητικότητας 
99 ml ενώ για τα φίλτρα του Cascade χρησιμοποιήθηκαν τα κελιά 
χωρητικότητας 66 ml. Τα εκχυλίσματα είχαν όγκο 150 και 100ml αντίστοιχα. 
 

 
 
Σχήμα 5.5 Σημαντικά μέρη της ASE καθώς και τα μέρη του κελιού. 
 

Σε κάθε δείγμα γίνεται, πριν την εκχύλιση, προσθήκη 100 μl 
διαλύματος εσωτερικών προτύπων με συγκέντρωση 10-50 pgμl-1 
(AccuStandard Inc, New Haven, CT). Το διάλυμα αυτό περιέχει ιχνοθετημένα 
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μέλη PBDEs, με 13C12 τα οποία δεν υπάρχουν στην φύση και τα οποία 
βοηθούν στον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των PBDEs που υπήρχαν 
στα συλλεγόμενα δείγματα. Τα ιχνοθετημένα μέλη παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 5.3. 
 

ΙΧΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
13C BDE-15 
13C BDE-28 
13C BDE-47 
13C BDE-99 

13C BDE-154 
13C BDE-153 
13C BDE-183 
13C BDE-197 
13C BDE-207 
13C BDE-209 

 
Πίνακας 5.3 Τα ιχνοθετημένα μέλη PBDEs (εσωτερικά πρότυπα) που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δειγμάτων 
 

Το εκχύλισμα συμπυκνώνεται στο 1 ml με την χρήση περιστροφικού 
εξατμιστήρα (Rotavapor model R-200 BUCHI) (Σχήμα 5.6). Στην συνέχεια 
γίνεται προσθήκη 3 ml H2SO4 για την καταστροφή οργανικών χημικών ουσιών 
που λειτουργούν παρεποδιστηκά. Η επανάληψη της διαδικασίας συνεχίζεται 
μέχρι τον τελικό αποχρωματισμό του δείγματος. Το H2SO4 απομακρύνεται με 
τις οργανικές ενώσεις και το δείγμα ακολούθως συμπυκνώνεται στο 0,5 ml και 
εισάγεται σε στήλη, η οποία δημιουργείται στο εσωτερικό πιπέτας Pasteur 
(5mm). Η στήλη αποτελείται στο κατώτερο μέρος από silica gel (1 cm) και στο 
ανώτερο από silica gel με 40% θειικό οξύ (3cm). Πριν την είσοδο του 
δείγματος η στήλη καθαρίζεται με 10 ml  CH2CI2. Μετά την εφαρμογή του 
δείγματος, πραγματοποιείται έκλουση των PBDEs με την χρήση 10 ml 
CH2CI2. Στην συνέχεια γίνεται συμπύκνωση του δείγματος στα 0,5 ml με την 
χρήση Rotavapor και στη συνέχεια πραγματοποιείται προσθήκη 1,5 ml 
Hexane για την αλλαγή του διαλύτη. Το δείγμα αφού συμπυκνωθεί και πάλι 
στα 0,5 ml θα είναι διαλυμένο εξολοκλήρου σε Hexane. 

 

 
 
Σχήμα 5.6 Απεικόνηση του Rotavapor 
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Στην συνέχεια γίνεται εισαγωγή του δείγματος σε στήλη υγρής 
χρωματογραφίας προσρόφησης για τον διαχωρισμό των ενώσεων στο δείγμα 
και την συλλογή των PBDEs. Η στήλη χρωματογραφίας δημιουργείται στο 
εσωτερικό πιπέτας Pasteur (5mm) και η οποία περιέχει 1 gr gel (Silica gel 60, 
particle size: 0.060-0.200 mm, Merck). Η Silica είχε ενεργοποιηθεί με 
θέρμανση σε ειδικό φούρνο στους 300 οC για 3 ώρες (Σχήμα 5.7). Πριν την 
εισαγωγή του δείγματος η στήλη είχε καθαριστεί με 10 ml Hexane. Καθώς το 
δείγμα βρίσκεται στην στήλη ακολουθεί έκλουση και συλλογή 2 κλασμάτων. 
Το πρώτο κλάσμα συλλέγεται με την χρησιμοποίηση 6 ml διαλύτη Hexane για 
την έκπλυση της στήλης. Το κλάσμα αυτό περιέχει τα PCBs. Τα PBDEs 
συλλέγονται στο δεύτερο κλάσμα έπειτα από έκλουση με  5 ml διαλύματος 
που περιέχει 80% Hexane και 20% διχλωρομεθάνιο. Το δεύτερο κλάσμα 
αφού συμπυκνωθεί με την βοήθεια Rotavapor στα 200 μl τοποθετείται σε 
ειδικό γυάλινο φιαλίδιο και εξατμίζεται ξανά στα 5 μL με την χρήση ενός ηπίου 
ρεύματος Ν2. Πριν την ενόργανη ανάλυση του δείγματος, εισάγεται στο δείγμα 
20 μl διάλυμα με το πρότυπο ανάκτησης (13C12- BDE 139, 100 pg/μl) με 
αποτέλεσμα ο τελικός όγκος του διαλύματος στο φιαλίδιο να φτάσει στα 25 μl. 
 

 
 
Σχήμα 5.7 Η στήλη χρωματογραφίας προσρόφησης  
 

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλη την διάρκεια διατήρησης και ανάλυσης 
των δειγμάτων, έγινε προσπάθεια αποφυγής την έκθεσης των δειγμάτων στο 
φως για την αποφυγή φωτοδιάσπασης και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. 
Με την χρήση φύλλων αλουμινόχαρτου και την κάλυψη των υαλικών οργάνων 
που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση αποφεύχθηκε στο ελάχιστο δυνατό η 
έκθεση των PBDEs στο φως. 
 
 
5.2.1.2 Δείγματα ολικής εναπόθεσης 
 

Το δείγμα συνολικής εναπόθεσης περιείχε σημαντική ποσότητα 
ύδατος, η οποία προέρχεται είτε από την βροχή, είτε από τη χρήση νερού 
Milli-Q για το ξέπλυμα των σωματιδίων από την επιφάνεια του χωνιού. Ο 
διαχωρισμός της διαλυτής από τη σωματιδιακή φάση πραγματοποιήθηκε με 
διήθηση χρησιμοποιόντας κωνική φιάλη κενού. Στον υποδοχέα φίλτρου 
τοποθετείται φίλτρο από ίνες γυαλιού με μέγεθος πόρων 0.7 μm. Λόγω της 
εφαρμογής κενού κατά τη διάρκεια της διήθησης, υπάρχει η πιθανότητα 
εξάτμισης των PBDEs από το διήθημα. Λόγω της εφαρμογής κενού κατά τη 
διάρκεια της διήθησης, υπάρχει η πιθανότητα εξάτμισης των PBDEs από το 
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διήθημα. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους απώλειες, 60 ml κ-εξανίου 
τοποθετούνται στην κωνική φιάλη κενού πριν την έναρξη της διήθησης. Η 
στιβάδα του κ-εξανίου καλύπτει την επιφάνεια του διηθήματος στη φιάλη 
κενού και εμποδίζει την εξάτμιση των PBDEs. Μετά το πέρας της διήθησης, η 
φιάλη συλλογής του δείγματος ξεπλένεται δύο φορές με 25 ml νερού Milli-Q, 
τα οποία και αποχύνονται στο σύστημα διήθησης. Η εφαρμογή κενού 
συνεχίζεται μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του νερού και την ξήρανση του 
φίλτρου. 

Το διήθημα (μίγμα νερό-εξάνιο) μεταφέρεται από τη κωνική φιάλη 
κενού σε μια διαχωριστική χοάνη των 1000 ml και προστίθεται 100 μl από το 
διάλυμα των εσωτερικών προτύπων  με τη βοήθεια σύριγγας ακριβείας. Η 
διαχωριστική χοάνη ταπώνεται κατευθείαν και ανακινείται έντονα για 1 λεπτό, 
ενώ αφήνεται σε ηρεμία για 5 περίπου λεπτά μέχρι το διαχωρισμό των δύο 
στιβάδων. Η στιβάδα του εξανίου απομακρύνεται και φυλάσσεται σε σφαιρική 
φιάλη, ενώ η εκχύλιση της υδατικής φάσης επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές 
με 30 ml κ-εξανίου. Όλη η ποσότητα του κ-εξανίου που χρησιμοποιήθηκε για 
την εκχύλιση (120 ml) συγκεντρώνεται στην ίδια σφαιρική φιάλη. 

Για την εκχύλιση των οργανικών ενώσεων από τα σωματίδια που 
συλλέχθηκαν κατά τη διήθηση του δείγματος, το φίλτρο τοποθετείται σε 
κωνική φιάλη με 25 ml κ-εξανίου. Πριν την εκχύλιση γίνεται προσθήκη των 
εσωτερικών προτύπων, όπως ακριβώς και στη διαλυτή φάση. Η κωνική φιάλη 
τοποθετείται σε λουτρό υπερήχων για 3 περίπου λεπτά και το εκχύλισμα που 
προκύπτει μεταφέρεται σε σφαιρική φιάλη. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 
άλλες δύο φορές με 15 ml κ-εξανίου, τα οποία και συγκεντρώνονται στην ίδια 
σφαιρική φιάλη. Εκτός από το στάδιο της εκχύλισης, όλα τα υπόλοιπα στάδια 
για την κατεργασία τόσο της διαλυτής, όσο και της σωματιδιακής φάσης είναι 
τα ίδια και περιγράφονται παρακάτω.  

Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ύδατος κάθε εκχύλισμα 
διηθείται μέσα από στρώμα άνυδρου Na2SO4, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε 
γυάλινο χωνί. Στη συνέχεια το εκχύλισμα συμπυκνώνεται μέχρι τα 2 ml με τη 
χρήση περιστροφικού εξατμιστήρα. Μετά από αυτό το στάδιο ακολουθήθηκε η 
διαδικασία ανάλυσης που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5.2.1.1. 
 
 
5.3 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ PBDES ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
 
5.3.1 Οργανολογία  
 
5.3.1.1 Εισαγωγή 
 

Για όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, ο ποιοτικός και ποσοτικός 
προσδιορισμός των PBDEs πραγματοποιήθηκε σε ένα σύστημα αέριας 
χρωματογραφίας (Agilent 6890) σε συνδυασμό με φασματογράφο μάζας 
(Agilent 5973). Στην παρούσα µελέτη ο ιονισµός γίνεται µέσω πρόσκρουσης 
ηλεκτρονίων (ΕΙ 70 eV electron energy). Η επιλογή αυτού του συστήματος 
ανάλυσης βασίστηκε κυρίως στην εγγενή υψηλή επιλεκτικότητα και στα 
χαμηλά όρια ανίχνευσης που το κάνουν ιδανικό για την ανάλυση 
μικρορυπαντών. 
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5.3.1.2 Αέρια χρωματογραφία 
 

Στην αέρια χρωματογραφία (Σχήμα 5.8) ο διαχωρισμός των 
συστατικών βασίζεται στην κατανομή τους μεταξύ ενός μη πτητικού υγρού 
που καλύπτει τα εσωτερικά τοιχώματα μιας τριχοειδούς στήλης (στατική 
φάση) και ενός φέροντος αερίου (κινητή φάση). 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 την στατική φάση. Η καταλληλότερη στατική φάση 
για δεδομένο δείγμα είναι εκείνη η οποία είναι χημικώς παρόμοια με αυτό. 

 

 
 

Σχήμα 5.8 Σύστημα αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματογράφο μάζας 
 

Στην περίπτωση των PBDEs χρησιμοποιείται άπολη στατική φάση. Η 
πτητικότητα των μελών καθορίζει την σειρά έκλουσης τους. Τα περισσότερο 
πτητικά μέλη (λιγότερο βρωμιωμένα) εξέρχονται πρώτα. Όμως η πτητικότητα 
δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των χλωρίων αλλά και από τη θέση τους 
στο διφαινυλικό μόριο. Σε αυτό το γεγονός στηρίζεται και ο διαχωρισμός των 
ισομερών κατά την αέρια χρωματογραφία. 

Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε η τριχοειδής στήλη DB5-MS με τα 
εξής χαρακτηριστικά:  

 
 Στατική φάση 5% phenyl- methylpolysiloxane με πάχος 0,25 mm  
 Μήκος 15m  
 Εσωτερική διάμετρος 0.25 mm  
 Πάχος της στατικής φάσης 0,1 μm 

 
Η επιλογή του μήκους της στήλης καθορίζεται και από την ευαισθησία του 

BDE-209 στις υψηλές θερμοκρασίες και της μεγάλης τάσης του για διάσπαση 
στο σύστημα αέριας χρωματογραφίας. Η στήλη του GC πρέπει να είναι μικρή, 
συνήθως 10 – 15 m για να μειωθεί όσο γίνεται το χρόνο παραμονής του BDE-
209 μέσα στη στήλη (De Boer et al, 2001). Ως φέρον αέριο χρησιμοποιήθηκε 

 87



He με ταχύτητα 46 cm s-1. To Ηe χρησιμοποιείται παρά το υψηλό του κόστος, 
διότι είναι αδρανές έναντι του υλικού κατασκευής του χρωματογράφου, του 
πληρωτικού υλικού της στήλης και των ουσιών που πρόκειται να 
διαχωριστούν. Επιπλέον έχει μικρή πυκνότητα και δεν είναι εύφλεκτο όπως το 
υδρογόνο. 

H θερμοκρασία στο θάλαμο εισαγωγής του δείγματος και στο φούρνο 
χρωματογραφίας ήταν αρχικά 93οC και 90 οC, αντίστοιχα (cool on-column    
injection). Μετά από την εισαγωγή του δείγματος ακολουθούσε το πρόγραμμα 
αύξησης της θερμοκρασίας στον θάλαμο εισαγωγής και στο φούρνο. Το 
θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου διαρκούσε 25,54 min και κυμάνθηκε 
κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ως εξής: 

 
 Αρχική θερμοκρασία 90

 ο
C  

 Αύξηση με ρυθμό 50
 ο

C/min έως τους 140
 ο 

C  
 Αύξηση με ρυθμό 15

 ο 
C/min έως τους 220

 ο 
C 

 Αύξηση με ρυθμό 10
 ο

C έως τους 295
 ο 

C, και παραμονή για 12 λεπτά.  
 

Οι θερμοκρασίες της γραμμής μεταφοράς, της πηγής ιόντων και του 
τετραπολικού φίλτρου διατηρήθηκαν συνεχώς στους 300 οC, 230 οC και 150  
ο C αντίστοιχα. 

Με την τεχνική on-column injection δεν έχει παρατηρηθεί καμιά 
σημαντική διάσπαση των PBDE μεγάλου μοριακού βάρους, 
συμπεριλαμβανόμενου και του BDE-209. Παρόλα αυτά, το προϊόν εκχύλισης 
πρέπει να είναι πολύ καθαρό, διαφορετικά η στήλη του GC μπορεί να χάσει 
την αποδοτικότητά της. Έτσι, ήταν επιτακτική η χρήση μιας προ-κολώνας 
(retention gap).  

 
 

5.3.1.3 Φασματογράφος μάζας  
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της φασματομετρίας μάζας, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι η αυξημένη ευαισθησία και η υψηλή εξειδίκευση της κατά την 
ταυτοποίηση ουσιών. Ωστόσο, το μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
τους καθιστούν την τεχνική αυτή χρήσιμη σε ειδικές αναλύσεις και όχι σε 
αναλύσεις ρουτίνας. Ο φασματογράφος μάζας αποτελείται από τέσσερα 
βασικά μέρη (Σχήμα 5.9). Το σύστημα εισαγωγής δείγματος, που στην 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αέριος χρωματογράφος, την πηγή ιόντων, 
τον αναλυτή μαζών και έναν ανιχνευτή ιόντων (Skoog, 1998). Εκτός από αυτά 
τα τμήματα, κάθε φασματόμετρο μάζας περιλαμβάνει συστήματα δημιουργίας 
υψηλού κενού, καθώς και ηλεκτρονικό υπολογιστή τόσο για τον κεντρικό 
έλεγχο της λειτουργίας τους όσο και για την ταχεία επεξεργασία, παρουσίαση 
και ερμηνείας του φάσματος. 
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Σχήμα 5.9 Τα βασικά μέρη του φασματογράφου μάζας 
 

Η βαθµονόµηση του συστήματος GC-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 χρησιμοποιείται η πέρφλουρο.τριβούτυλο.αµίνη (C12F27N, 
PFTBA), 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 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. 
 
 
5.3.1.4 Πηγή ιόντων  
 

Η παραγωγή ιόντων χαρακτηριστικών της υπό προσδιορισμό ουσίας 
πραγματοποιείται στην πηγή ιόντων (ion source). Στο συγκεκριμένο όργανο 
χρησιμοποιείται πηγή ιονισμού με πρόσκρουση ηλεκτρονίων (electron impact, 
EI 70 eV) Το ρεύμα των μορίων της ένωσης που εισάγεται στην πηγή 
βομβαρδίζεται με δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης κινητικής ενέργειας. Κατά την 
πορεία τους τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με μερικά από τα μόρια της ένωσης, 
οπότε παράγονται θετικά μοριακά ιόντα (κατιονικές ρίζες) σύμφωνα με την 
αντίδραση: 
 

M + e-→ M+. + 2e- 

 

H θερμοκρασία της πηγής ιόντων ήταν 230 0C ενώ στην γραμμή 
μεταβίβασης 300 0C Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με τη χρήση του 
Ελέγχου Συγκεκριμένων Ιόντων (Selective Ion Monitoring, SIM). Ως 
χαρακτηριστικό ιόν τοποθετήθηκε το μοριακό ιόν (M+) του κάθε μέλους. Η 
SIM αποτελεί µία µέθοδο, όπου κατά την εφαρµογή της παρακολουθείται είτε 
ένα συγκεκριµένο ιόν είτε ένα ζευγάρι ιόντων. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιµη 
στην περίπτωση ανίχνευσης µικρών ποσοτήτων ενώσεων σε σύνθετα 
µείγµατα, όταν το φάσµα µάζας αυτών είναι γνωστό. Εάν οι ενώσεις του 
µείγµατος είναι άγνωστες, θα πρέπει να ληφθεί αρχικά το πλήρες φάσµα τους, 
µε σκοπό την ταυτοποίηση τους και στη συνέχεια να εφαρµοστεί η SIM 
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τεχνική για την ανάλυση ιχνοποσοτήτων. Με τη SIM εξασφαλίζονται αφενός 
χαµηλότερα όρια ανίχνευσης, εφόσον ο χρόνος µέτρησης των ιόντων, που 
επιλέγονται από το φάσµα µάζας της προς ανάλυσης ένωσης µεγαλύτερος 
και αφετέρου ταχύτερη ανάλυση, εφόσον παρακολουθούνται λιγότερα ιόντα 
συγκριτικά µε τη Full Scan. Οι περιοχές του φάσµατος που περιέχουν ιόντα, 
εκτός των επιλεγµένων δεν παρακολουθούνται. Ένα µειονέκτηµα της τεχνικής 
SIM είναι η σχετικά ελαττωµένη εξειδίκευση της, η οποία έγκειται στο γεγονός 
ότι ενώσεις, οι οποίες κατά τη θραυσµατοποίηση τους αποδίδουν ιόντα µε 
ταυτόσηµους λόγους m/z µε τα είδη επιλεγµένα δηµιουργούν πρόβληµα στο 
χαρακτηρισµό των επιθυµητών ενώσεων. Για την βελτιστοποίηση της SIM 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη σάρωση Full Scan. Η σάρωση 
Full Scan παρέχεται ένα πλήρες φάσµα σε όλη την κλίµακα των µαζών µίας 
ένωσης, εφόσον ο αναλυτής σαρώνει όλες τις µάζες χωρίς καµία διακοπή. Ο 
τρόπος αυτός σάρωσης χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση αγνώστων 
ενώσεων ή των συστατικών ενός µείγµατος, καθώς και για τον προσδιορισµό 
των µοριακών τους βαρών. Η Full Scan σάρωση παρέχει περισσότερες 
πληροφορίες για το δείγµα συγκριτικά µε τη SIM, ωστόσο δεν χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ευαισθησία, διότι αφιερώνει λιγότερο χρόνο για την µέτρηση του 
σήµατος κάθε ιόντος 
 
5.3.1.5 Αναλυτής μαζών  
 

Ο αναλυτής μαζών έχει ως βασική λειτουργία των διαχωρισμό των 
ιόντων, που παράγονται στην πηγή ιόντων, ανάλογα με τις διαφορετικές τιμές 
των λόγων m/z.. Οι τετραπολικοί αναλυτές μάζας (Σχήμα 5.10) αποτελούνται 
από τέσσερις παράλληλες μεταλλικές ράβδους (πόλους), που είναι 
συµµετρικά τοποθετημένες, ως προς τη δέσμη των ιόντων και διαγωνίως 
συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους. Κάθε ζεύγος ράβδων συνδέεται µε τον 
πόλο πηγή τάσεως, που περιέχει µία συνεχή (V1) και µία εναλλασσόμενη 
υψίσυχνη, στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, συνιστώσα (V2sinωt). Για 
δεδομένη συχνότητα ω και για δεδομένες τιμές V1 και V2, µόνο ιόντα µε 
ορισμένη τιμή λόγου (m/z) θα εξέλθουν από το τετραπολικό φίλτρο, ενώ τα 
υπόλοιπα θα προσκρούσουν στους πόλους και θα χάσουν το φορτίο τους. Η 
σάρωση των τιμών m/z πετυχαίνετε είτε μεταβαλλόντας την εφαρμοσμένης 
συχνότητα και διατηρώντας σταθερές τις τιμές V1 και V2, είτε διατηρώντας 
σταθερή τη συχνότητα και μεταβαλλόντας τις τιμές V1 και V2 έτσι ώστε ο 
λόγος V1 / V2 να είναι σταθερός. Η μέγιστη διαχωριστική ικανότητα που 
επιτυγχάνεται µε τετραπολικούς αναλυτές μαζών είναι R≈ 2000, σπάνια όμως 
ξεπερνάει την τιμή R≈ 700 ως 800 και οι μάζες που μπορούν να αναλυθούν 
έχουν μέγιστη τιμή m/z =1200. 
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Σχήμα 5.10 Φασµατόµετρο µε Τετραπολικό Φίλτρο Μαζών 
 

Κατόπιν εξόδου των ιόντων από τον αναλυτή μαζών, προσπίπτουν 
ακολούθως στον ανιχνευτή της μονάδας, ο οποίος παράγει στην έξοδο του 
ηλεκτρικό σήμα (συνήθως ηλεκτρικό ρεύμα) ανάλογο του αριθμού των ιόντων 
και του φορτίου τους. Ορισμένοι τυπικοί ανιχνευτές είναι το φαρανταϊκό 
κύπελλο, η φωτογραφική πλάκα και ο ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής, ο οποίος 
αποτελεί και τον ευρύτερα χρησιµοποιήµενο τύπο ανιχνευτή. Η έξοδος του 
συστήματος ανίχνευσης συνδέεται µε το σύστημα συλλογής δεδοµένων, όπου 
καταγράφονται τα φάσματα μάζας και λαμβάνει χώρα η επεξεργασία τους. 

Η ανάλυση των PBDEs µε τη χρήση του φασµατογράφου μάζας ως 
ανιχνευτή της αέριας χρωματογραφίας ενδείκνυται, επειδή βελτιώνει 
σηµαντικά δύο σημεία της ταυτοποίησης: την ευαισθησία και τη διαχωριστική 
ικανότητα. Η υψηλή ευαισθησία εξασφαλίζει την ανάλυση ιχνοποσοτήτων 
PBDEs ενώ η μεγάλη διαχωριστική ικανότητα καθιστά εφικτό των διαχωρισμό 
διαφορετικών μελών µε παραπλήσιες µοριακές μάζες. Στον πίνακα 5.4 
παρουσιάζονται τα ιόντα που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση των 
μελών των PBDEs. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs 
πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν το σήμα που αντιστοιχεί στο μέσο 
όρο των ιόντων του Πίνακα 5.4. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΌΜΩΝ Br BDE  ION ΣΤΟΧΟΣ ION Q1 

2 BDE 14 328 326 

2 BDE 7 328 326 

2 BDE 6 328 326 

2 BDE 8+11 328 326 

2 BDE 12+13 328 326 

2 BDE 15 328 326 

2 13C BDE 15 340 338 

3 BDE 32 406 408 

3 BDE 36 406 408 

3 BDE 17 406 408 

3 BDE 25 406 408 

3 BDE 39 406 408 

3 BDE 28 406 408 

3 13C BDE 28 418 420 

3 BDE 35+20 406 408 

4 BDE 62 486 484 

4 BDE 49 486 484 

4 BDE 71 486 484 

4 BDE 47 486 484 

4 13C BDE 47 498 496 

4 BDE 66 486 484 

4 BDE 77 486 484 

5 BDE 100 564 566 

5 BDE 119 564 566 

5 BDE 99 564 566 

5 13C BDE 99 576 574 

5 BDE 85 564 566 

5 BDE 126 564 566 

6 BDE 154 484 482 

6 13C BDE 154 496 498 

6 BDE 153 484 482 

6 13C BDE 153 496 498 

6 13C BDE 139 496 498 

6 BDE 138 484 482 

6 BDE 156 484 482 

7 BDE 184 562 564 

7 BDE 183 562 564 

7 13C BDE 183 574 576 

7 BDE 191 562 564 

8 BDE 197 642 640 

8 13C BDE 197 652 654 

8 BDE 198 642 640 

8 BDE 196 642 640 

9 BDE 208 360 361 

9 BDE 207 360 361 

9 13C BDE 207 732 730 

9 BDE 206 360 361 

10 BDE 209 400 401 

10 13C BDE 209 406 404 

Πίνακας 5.4 τα ιόντα που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση  των PBDEs. 
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5.3.2 Ταυτοποίηση των PBDEs 
 

H ταυτοποίηση των διαφόρων μελών των PBDEs βασίστηκε στους 
χρόνους κατακράτησης και στα φάσματα MS που παρατηρήθηκαν από 
πρότυπες ενώσεις. Τα διάφορα μέλη παρουσιάζουν διαφορετικούς χρόνους 
κατακράτησης λόγω του διαφορετικού αριθμού και θέσης των ατόμων 
βρωμίου στο διφαινυλαιθέρα. Το φάσμα μάζας που λαμβανόταν από τα 
διάφορα μέλη μιας κατηγορίας ισομερών είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστική μορφή, 
διευκολύνοντας έτσι την ταυτοποίηση των διαφόρων μελών. 
Στα δείγματα που αναλύθηκαν, μια χρωματογραφική κορυφή αποδιδόταν σε  
ένα συγκεκριμένο μέλος των PBDEs όταν: 
 

 Ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο (S/N) ήταν μεγαλύτερος από 3 
 Ο χρόνος κατακράτησης ήταν ίδιος με εκείνο της πρότυπης ένωσης 
κατά ±2 s  

 

 
 
Σχήμα 5.11 Χαρακτηριστικό χρωματογράφημα πρότυπου μίγματος PBDEs  
 
5.3.3 Ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs 
 

Τα PBDEs συναντώνται σε περιβαλλοντικά δείγματα ως ιχνοποσότητες 
σε πολύπλοκα μείγµατα. Ως εκ τούτου για την ανάλυση και ανίχνευση τους 
απαιτούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες τεχνικές, υψηλής ευαισθησίας και 
επιλεκτικότητας. Με το συνδυασμό της τεχνικής της αέριας χρωµατογραφίας 
υψηλής ανάλυσης και της φασµατοµετρία μάζας επιτυγχάνεται η ανίχνευση 
διαφορετικών µελών των PBDEs, σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των PBDEs έγινε με την χρήση εσωτερικών 
προτύπων ιχνοθετημένων με 13C12, (Πίνακας 5.3). Η επιλογή των 
ιχνοθετημένων μελών έγινε για να ικανοποιηθούν οι ακόλουθες σημαντικές 
προϋποθέσεις  
 

1. Να μην υφίστανται στο περιβάλλον 
2. Να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με τις υπό ανάλυση ενώσεις 
3. Να μην συνεκλούονται με διάφορα ισομερή που υφίστανται στο 

περιβάλλον σε μεγάλες συγκεντρώσεις 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ο ποσοτικός 

προσδιορισμός ενός μέλους των PBDEs σε ένα άγνωστο δείγμα, είναι ο 
υπολογισμός του σχετικού συντελεστή απόκρισης του ως προς το εσωτερικό 
πρότυπο (Relative Response Factor ή RRF). Ο υπολογισμός του συντελεστής 
RRF είναι εφικτός ύστερα από την ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα γνωστές ποσότητες από τα υπό ανάλυση μέλη και από τα 
αντίστοιχα εσωτερικά πρότυπα αναμιγνύονται μεταξύ τους και το διάλυμα 
γίνεται ένεση στο GC-MS υπό τις ίδιες συνθήκες που πρόκειται να αναλυθούν 
και τα δείγματα. Οι επιφάνειες που ολοκληρώνονται στο χρωματογράφημα και 
οι ποσότητες των μελών στο διάλυμα αντικαθιστώνται στην Εξίσωση 5.2 για 
τον υπολογισμό του RRF: 
 

( )
( )

( )

PBDEs x IS
PBDEs x

IS PBDEs x

A C
RRF

A C
⋅

=
⋅

    (5.2) 

όπου RRFPBDE(x) είναι ο σχετικός συντελεστής απόκρισης για το x μέλος των 
PBDE, APBDE(x), AIS είναι η επιφάνεια ολοκλήρωσης της κορυφής του υπό 
ανάλυση μέλους και του εσωτερικού πρότυπου, αντίστοιχα, ενώ CPBDE(x), CIS 
είναι οι αντίστοιχες ποσότητες τους στο πρότυπο διάλυμα. Ο σχετικός 
συντελεστής απόκρισης υπολογίστηκε για καθένα από τα 37 μέλη των PBDEs 
που ήταν διαθέσιμα για την παρασκευή των πρότυπων διαλυμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του εσωτερικού πρότυπου που 
προστέθηκε σε ένα άγνωστο δείγμα πριν την έναρξη της ανάλυσης (CIS Δ) και 
γνωρίζοντας την τιμή του σχετικού συντελεστή απόκρισης ενός μέλους των 
PBDEs (RRFPBDE(x)), η ποσότητα του υπό ανάλυση μέλους στο αρχικό δείγμα 
(CPBDE(x) Δ) μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί από την παρακάτω εξίσωση : 
 

( )
( )

( )

P B D E s x IS
P B D E s x

IS P B D E s x

A C
C

A R R F
ΔΔ

Δ

Δ

⋅
=

⋅
     (5.3) 

όπου APBDE(x)Δ, AIS Δ είναι η επιφάνεια ολοκλήρωσης της κορυφής του υπό 
ανάλυση μέλους και του εσωτερικού πρότυπου, αντίστοιχα, στο 
χρωματογράφημα του άγνωστου δείγματος. 
 
 
5.3.4 Προσδιορισμός ανακτήσεων  
 

Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων μελών PBDEs προσδιορίζονταν σε 
καθένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης. 
Υψηλές ανακτήσεις θα υποδεικνύουν υψηλές ανακτήσεις και για τα μέλη των 
PBDEs και επομένως την επιτυχία της μεθόδου ανάλυσης. 

Ο υπολογισμός των ανακτήσεων για τα ιχνοθετημένα μέλη των PBDEs 
βασίστηκε στην προσθήκη πρότυπου ανάκτησης (13C PBDE-139) κατά το 
τελικό στάδιο επεξεργασίας των δειγμάτων και πριν την ανάλυση τους στο 
GC-MS. Επιπλέον, γνωστές ποσότητες από τα ιχνοθετημένα εσωτερικά 
πρότυπα και το πρότυπο ανάκτησης διαλύονται σε τολουόλιο και το διάλυμα 
αναλύεται στο GC-MS υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που εφαρμόζονται 
κατά την ανάλυση των πραγματικών δειγμάτων. Ολοκληρώνοντας τις 
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επιφάνειες των κορυφών που εμφανίζονται  στο χρωματογράφημα, 
υπολογίζονται οι σχετικοί συντελεστές απόκρισης των εσωτερικών προτύπων 
RRFIS(x) ως προς το πρότυπο ανάκτησης (13C PBDE-139), με βάση την 
εξίσωση: 

( )
( )

( )

IS x RS
IS x

RS IS x

A C
RRF

A C
⋅

=
⋅

    (5.4) 

όπου RRFIS(x) είναι ο σχετικός συντελεστής απόκρισης για το x ιχνοθετημένο 
μέλος , AIS(x), ARS είναι οι επιφάνειες ολοκλήρωσης της κορυφής του 
ιχνοθετημένου μέλους και του πρότυπου ανάκτησης, αντίστοιχα, ενώ C IS(x), 
CRS είναι οι αντίστοιχες ποσότητες τους στο πρότυπο διάλυμα 
Η τελική ποσότητα του ιχνοθετημένου μέλους στο δείγμα υπολογίζεται από 
την σχέση 5.5. 

( )
( )

( )

PBD Es x IS
PBD Es x

IS PBD Es x

A C
C

A RRF
ΔΔ

Δ

Δ

⋅
=

⋅
   (5.5) 

Τέλος, γνωρίζοντας, την ποσότητα του ιχνοθετημένου μέλους που είχε 
προστεθεί πριν την κατεργασία του δείγματος και την ποσότητα που 
παρέμεινε στο τελικό δείγμα, η ανάκτηση υπολογίζεται μέσω της σχέσης 5.6. 
 

ΤΕΛΙΚΗ ⋅ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ% = ∗100

ΑΡΧΙΚΗ ⋅ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
       (5.6) 

 
Ανακτήσεις μεταξύ 70% -120% είναι αποδεκτές για τους PBDEs 

(Dodder et al, 2002). Στην παρούσα μελέτη οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων 
μελών θεωρήθηκαν σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιητικές για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των επιλεγμένων μελών PBDEs που ερευνήθηκαν. 
Τα αποτελέσματα των ανακτήσεων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6. 
 
 
5.3.5 Ανάλυση λευκών δειγμάτων  
 

Η πιθανότητα εξωγενούς επιμόλυνσης των δειγμάτων πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα κατά την ανάλυση μικρορυπαντών. Στην 
πραγματικότητα η συγκέντρωση μιας ένωσης στα τυφλά δείγματα θα 
καθορίζει το όριο ανίχνευσης της μεθόδου ανάλυσης.  

Τυφλά δείγματα αναλύθηκαν για κάθε κατηγορία δειγμάτων (PUF, 
GFF, φίλτρα cascade impactor). Πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις τυφλών 
δειγμάτων ανά κατηγορία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο μέσος όρος 
των αποτελεσμάτων από αυτές τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον 
τελικό προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των PBDEs στα υπο μελέτη 
δείγματα (Πίνακας 5.5) Οι αφροί πολυουρεθάνης και τα φίλτρα ινών γυαλιού 
που χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά καθαρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο με αυτά 
που χρησιμοποιήθηκαν στις δειγματοληψίες μεταφέρθηκαν στο χώρο 
δειγματοληψιών και αναλύθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα πραγματικά 
δείγματα. Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στα τυφλά δείγματα 
αφαιρέθηκαν από τις συγκεντρώσεις των PBDEs που υπολογίστηκαν μετά 
την ανάλυση των δειγμάτων. 
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ΦΙΛΤΡΑ  

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 
(N=3) 

GFF  
(N=3) 

PUF  
(N=3) 

 Ποσότητα (pg) Ποσότητα (pg) Ποσότητα (pg) 
ΒDE -15 0,3±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 
ΒDE -28 1,7±0,5 5,4±2,8 5,1±1,2 
ΒDE -47 71,5±28,6 186,4±33,3 55,4±17,3 
ΒDE -100 13,3±5,5 23,3±11,3 19,5±3,2 
ΒDE -99 2,2±0,8 3,5±0,7 48,0±12,3 
ΒDE -154 1,4±0,5 4,0±0,9 9,0±2,8 
ΒDE -153 1,4±0,4 3,8±0,5 47,0±20,1 

AΘΡΟΙΣΜΑ 91,8 226,8 184,5 
    

ΒDE -209 17,5±3,3 694±143,2 273,2±87,3 
 
Πίνακας 5.5 Μέσες ποσότητες (σε pg) των πιο σημαντικών μελών των PBDEs στα 
λευκά δείγματα 

 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην επιλογή διαλυτών υψηλής 

καθαρότητας, στον καθαρισμό των δειγματοληπτικών μέσων και των υαλικών 
που έρχονταν σε επαφή με το δείγμα, έτσι ώστε η επιμόλυνση των δειγμάτων 
σε όλη τη διάρκεια της μελέτης να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα 
 
5.3.5.1 Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης  
 

Το όριο ανίχνευσης (LOD) και το όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) όπως 
ορίζονται από την IUPAC (1976), μπορούν να υπολογιστούν με διάφορους 
τρόπους. Ο πρώτος τρόπος γίνεται με εξαγωγή (extrapolating) από τη 
συγκέντρωση, που αντιστοιχεί σε λόγο σήμα/θόρυβο (S/N) ίσο με 3 (LOD) ή 5 
(LOQ). Ο υπολογισμός των LOD και LOQ χρησιμοποιώντας πρότυπα 
διαλύματα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί με αυτό τον τρόπο δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα των υπό ανάλυση ενώσεων στα τυφλά 
δείγματα. 

Σε άλλες περιπτώσεις τα LOQs υπολογίζονται από τα τυφλά δείγματα 
και η ποσοτικοποίηση γίνεται μόνο όταν η απόκριση του αναλυτή είναι 
τουλάχιστον διπλάσια από την τιμή του τυφλού δείγματος (Sjodin et al, 1999). 
Το LOQ κάθε ένωσης σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα της στα τυφλά δείγματα. 
Οι Sjodin et al (2001a,b) και Jakobsson (2002) έχουν ορίσει το LOQ 5 φορές 
το επίπεδο του τυφλού δείγματος όταν παρεμβολές του τυφλού δείγματος 
(blank interference) είναι παρούσες. Αυτή η μέθοδος διόρθωσης οδηγεί σε 
ασυνήθιστα δεδομένα αφού οι παρεμβολές του τυφλού αυξάνουν το LOQ σε 
υψηλότερα επίπεδα από αυτά που παρουσιάζονται στα περισσότερα 
δείγματα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα LOD και LOQ εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ποσότητα του δείγματος που χρησιμοποιείται. 

Οι ποσότητες των επτά μελών PBDEs (Σ7PBDE) που ανιχνεύτηκαν 
στα πραγματικά δείγματα αέριας και σωματιδιακή φάσης ήταν κατά μέσο όρο 
23 και 20 φορές αντίστοιχα, μεγαλύτερες από εκείνες των τυφλών δειγμάτων. 
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6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ PBDEs ΣΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ  
 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για την 

περιβαλλοντική συμπεριφορά των PBDEs, εξαιτίας των συγκεντρώσεων τους 
σε οργανισμούς καθώς και στο περιβάλλον. Τα PBDEs ανιχνεύονται σε 
πληθώρα δειγμάτων σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάζονται σε δείγματα αέρα, 
ατμοσφαιρικών σωματιδίων, ιζημάτων, στην λάσπη βιολογικού καθαρισμού 
καθώς και σε βιολογικά δείγματα όπως σε ιστούς ψαριών, σε αυγά άγριων 
πουλιών, στο λίπος φαλαινών και δελφινιών καθώς και στο ανθρώπινο γάλα, 
στον ορό του αίματος και σε ιστούς ( De Wit, 2002; Hites, 2004; Hyötylainen, 
& Hartonen, 2002; Nylund et al., 1992; Strandberg et al., 2001; Sellström, 
Kierkegaard, de Wit, & Jansson, 1998; ter Schure & Larsson, 2002). 

Οι PBDEs έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, βιοσυσσωρευτικές 
ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές (POPs) (De Wit, 2002; 
Law et al., 2003;). Οι πρωτογενής εκπομπές των POPs στην ατμόσφαιρα 
έχουν διαφοροποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, οι εκπομπές 
των PCBs έχουν μειωθεί αρκετά από τα επίπεδα του 1970 (Jaward, Barber et 
al., 2004). Σε αντιπαράθεση, οι εκπομπές των PBDEs στην ατμόσφαιρα έχουν 
αυξηθεί δεδομένου της αυξημένης χρήσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο (Hites, 
2004). 

Το πιο σημαντικό ρόλο στο γίγνεσθαι των PBDEs φαίνεται ότι παίζει η 
ατμόσφαιρα. Λόγο της σχετικής τους πτητικότητας τα PBDEs, καθώς και άλλοι 
ημιπτητικοί ρυπαντές, έχουν την ικανότητα να εξατμίζονται προς την 
ατμόσφαιρα και να μεταφέρονται διαμέσου αυτής αρκετές εκατοντάδες 
χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εκπομπής τους. Οι PBDEs 
παρουσιάζουν χαμηλή τάση ατμών και διαλυτότητα στο νερό και αντίστοιχα 
σχετικά υψηλό συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού και οκτανόλης αέρα. 
Λόγω αυτών των ιδιοτήτων τα PBDEs εμφανίζονται στα ιζήματα, στο χώμα 
και στην αέρια και σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας και λιγότερο στα 
φυσικά νερά. (D’Silva, 2004). 
 
 
6.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
 
6.2.1 Έλεγχος της εκρόφησης των PBDEs από τα σωματίδια 
κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας 
 
 

Η χρήση δειγματοληπτών υψηλού όγκου (Hi-Vol) για τη συλλογή 
ατμοσφαιρικών δειγμάτων έχει εκτενώς χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες και είναι η συνιστώμενη τεχνική από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
των Ηνωμένων Πολιτειών (USEPA) για τη δειγματοληψία των ημιπτητικών 
οργανικών ενώσεων (SVOCs) στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (USEPA, 1999). 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη συλλογή της αέριας και της σωματιδιακής 
φάσης των PBDEs (SVOCs), ο ατμοσφαιρικός αέρας φιλτράρεται μέσω ενός 
φίλτρου υάλου (GFF), για τη συλλογή της σωματιδιακής φάσης και εν 
συνεχεία περνά από προσροφητικό υλικό (PUF) για τη συλλογή της αέριας 
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φάσης. Αν και υπάρχουν αρκετές αδυναμίες, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν 
να οδηγήσουν στην εσφαλμένη εκτίμηση της σωματιδιακής και της αέριας 
συγκέντρωσης των SVOCs, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται εκτενώς λόγω της 
ευκολίας εφαρμογής της. 

Ένα από τα πιο πιθανά σφάλματα που μπορούν να λάβουν χώρα κατά 
τη χρήση δειγματοληπτών υψηλού όγκου είναι η εκρόφηση (ή εξάτμιση) των 
ενώσεων από τα σωματίδια που συλλέγονται πάνω στο φίλτρο. H εκρόφηση, 
η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περίπτωση των 
ημιπτητικών ενώσεων (π.χ. PCBs, PCDDs, PCDFs κ.λ.π.), θα οδηγεί σε 
υποεκτίμηση της σωματιδιακής και σε υπερεκτίμηση της αέριας φάσης των 
PBDEs. 

Για την έρευνα της εκρόφησης των PBDEs από τα σωματίδια που 
συλλέγονται στο φίλτρο GFF πραγματοποιήθηκαν τρεις πειραματικές 
δειγματοληψίες. Σε αυτές έγινε προσθήκη 100 μl ιχνοθετημενων μελών 
PBDEs τόσο στο PUF (μια δειγματοληψία), όσο και στο GFF (δυο 
δειγματοληψίες) έτσι ώστε να υπολογισθούν οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων 
εσωτερικών προτύπων. Για τον υπολογισμό των ανακτήσεων πριν την 
εκχύλιση έγινε προσθήκη του προτύπου ανάκτησης 13C12 BDE-139 (20 μl). 

Tα αποτελέσματα και των τριών πειραματικών δειγματοληψιών 
παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 
 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΧΝΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ PUF 

ΙΧΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ % 
13C BDE-15 108 
13C BDE-28 118 
13C BDE-47 117 
13C BDE-99 111 

13C BDE-154 103 
13C BDE-153 110 
13C BDE-183 89 
13C BDE-197 92 
13C BDE-207 71 
13C BDE-209 60 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 98 

 
Πίνακας 6.1 Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων στο PUF 
(13/11/2006) 
 

Στο πρώτο πείραμα (13/11/2006) τα ιχνοθετημένα μέλη των PBDEs, 
εισήχθησαν στο PUF. Η μέση θερμοκρασία κατά την διάρκεια της 
δειγματοληψίας ήταν 17,9 οC.Oι ανακτήσεις σχεδόν όλων των μελών ήταν 
ικανοποιητικές ( ≈  100%) εκτός από τα μέλη 13C BDE-207 και 13C BDE-209 
οπού το ποσοστό των ανακτήσεων ήταν 71% και 60% αντίστοιχα. Ο Μ.Ο. των 
ανακτήσεων έφτασε στο 98%. Τα ιχνοθετημένα εσωτερικά πρότυπα των 
PBDEs παρέμειναν στο PUF χωρίς καμία μεταβολή ενώ δεν ανιχνεύτηκαν 
ιχνοθετημένα PBDEs στο GFF.  
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Στiς άλλες δύο πειραματικές δειγματοληψίες τα ιχνοθετημένα 
εσωτερικά πρότυπα, εισήχθησαν στο GFF. Οι δειγματοληψίες 
πραγματοποιήθαν στις 28/3/2007 και 21/6/2007 και η μέση θερμοκρασία ήταν 
18 και 20 οC αντίστοιχα.Τα μέλη μικρού μοριακού βάρους (πιο πτητικά) 
απομακρύνθηκαν από το GFF και μεταφέρθηκαν στο PUF. Τα μέλη με 
μεγαλύτερο μοριακό βάρος παρέμειναν στο GFF και οι ανακτήσεις τους ήταν 
υψηλές στην πρώτη δειγματοληψία. Στην δεύτερη δειγματοληψία ακομά και τα 
ιχνοθετημένα μέλη PBDEs μεγάλου μοριακού βάρους ανιχνεύτηκαν στο PUF. 
Ο Μ.Ο. των ανακτήσεων ήταν 74 % για την πρώτη δειγματοληψία και 86 % 
για την δεύτερη.  
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΧΝΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ GFF 

 ΑΝΑΚΤΗΣΗ % 

ΙΧΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ 

GFF 
28/3/2007 

PUF 
28/3/2007 GFF 21/6/2007 PUF 

21/6/2007 
13C BDE-15 0 94 2 112 
13C BDE-28 0 99 0 119 
13C BDE-47 0 77 2 124 
13C BDE-99 0 60 8 97 

13C BDE-154 16 55 2 76 
13C BDE-153 37 41 2 58 
13C BDE-183 63 13 7 42 
13C BDE-197 92 0 36 26 
13C BDE-207 93 0 47 0 
13C BDE-209 0 0 104 0 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 30 44 20 66 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 74 86 

 
Πίνακας 6.2 Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων που 
εισήχθησαν στο GFF (28/3/2007 και 21/6/2007) 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή εικόνα για ένα από τα 

πιο πιθανά σφάλματα που μπορούν να λάβουν χώρα κατά τη χρήση 
δειγματοληπτών υψηλού όγκου. Η εκρόφηση (ή εξάτμιση) των ενώσεων από 
τα σωματίδια που συλλέγονται πάνω στο φίλτρο μπορεί να επιφέρει την 
υποεκτίμηση της συγκέντρωσης των PBDEs στην σωματιδική φάση και την 
υπερεκτίμηση της αέριας. Αν και η πειραματική διαδικασία δε προσομοιάζει τις 
συνθήκες δειγματοληψίας καθώς τα ιχνοθετημένα PBDEs εφαρμόστηκαν 
απλά στο GFF και δεν ήταν προσροφημένα σε σωματίδια, τα αποτελέσματα 
του πειράματος δίνει μια σαφή ένδειξη της εκρόφηση των πιο πτητικών μελών 
των PBDEs και μεταφοράς τους στο PUF. Στα σχήματα που παρουσιάζονται 
παρακάτω εμφανίζεται η κατανομή των ιχνοθετημένων εσωτερικών 
προτύπων ανάμεσα στο GFF και στο PUF. 
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Σχήμα 6.1 Η κατανομή των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων ανάμεσα στο GFF 
και στο PUF στις δυο δειγματοληψίες . 
 
 
6.2.2 Έλεγχος της καταστροφής των PBDEs από τα 
οξειδωτικά αέρια της ατμόσφαιρας  
 
 

Παράλληλα με την έρευνα για την εκρόφηση των PBDEs κατά την 
διάρκεια της δειγματοληψίας, ερευνήθηκε και η πιθανότητα για την χημική 
αντίδραση των PBDEs με άλλους αέριους ρυπαντές όπως το όζον, τα οξείδια 
αζώτου, τα αλογόνα, το νιτρικό οξύ, το υπεροξείδιο υδρογόνων που μπορεί να 
λάβουν χώρα κατά την συλλογή αέρα με τη χρήση δειγματολήπτη υψηλού 
όγκου. Για το σκοπό της έρευνας οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν παράλληλες. Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας 
υψηλού όγκου (Hi-Vol) δίπλα στον κλασικό δειγματολήπτη υπήρχε 
δειγματολήπτης με προσαρτημένο έναν απογυμνωτή οξειδωτικών (Oxidant 
Denuder) πριν από το φίλτρο υάλου για την προστασία του δείγματος από το 
ατμοσφαιρικό όζον. Η συγκέντρωση του κάθε μέλους PBDEs στη 
σωματιδιακή (P) και την αέρια φάση (G) που συνελέγη με τον συμβατικό 
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δειγματολήπτη, συγκρίθηκε με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις PBDEs στην 
σωματιδιακή (PD) και στην αέρια φάση (GD) που προσδιορίστηκαν με το 
δεύτερο σύστημα δειγματοληψίας. Οι πιθανές απώλειες των PBDEs λόγω της 
διάσπασης από το όζον στο GFF και στο PUF, εκφράστηκαν ως λόγοι των 
συγκεντρώσεων μάζας PD/P και GD/G αντίστοιχα. Εάν οι αναλογίες PD/P και 
GD/G είναι ουσιαστικά υψηλότερες από 1.0 (π.χ. >1.50), τότε προτείνεται ότι 
η διάσπαση των PBDEs από το όζον είναι σημαντική. Tα αποτελέσματα των 
αναλύσεων έδειξαν ότι οι λόγοι PD/P και GD/G δεν ήταν υψηλότερες από την 
μονάδα άρα η απώλειες των PBDEs από το όζον δεν είναι σημαντική. 

Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων δεν 
διαφοροποιήθηκαν μεταξύ του κλασικού δειγματολήπτη και του 
δειγματολήπτη με τον απογυμνωτή οξειδωτικών (Σχήμα 6.2). Αν και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για την διάσπαση των PBDEs από τα οξειδωτικά αέρια 
της ατμόσφαιρας, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν για την αέρια-
σωματιδιακή κατανομή, τα δείγματα που συλλέχτηκαν με την χρήση του 
δειγματολήπτη με τον απογυμνωτή οξειδωτικών. Τα οξειδωτικά αέρια της 
ατμόσφαιρας οξειδώνουν την επιφάνεια των αεροζόλ κάνοντας τες λιγότερο 
λιπόφιλες (αύξηση πολικότητας) και επηρεάζοντας έτσι την κατανομή των 
χημικών ενώσεων ανάμεσα στην αέρια φάση και στα σωματίδια. 
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Σχήμα 6.2 Σύγκριση του ποσοστού ανάκτησης των ιχνοθετημένων εσωτερικών 
προτύπων που εισήχθησαν στο PUF σε παράλληλη δειγματοληψία (κλασικό 
δειγματολήπτη και δειγματολήπτηςμε απογυμνωτή οξειδωτικών). 
 
 
6.2.3 Έλεγχος των υλικών του δειγματολήπτη για πιθανή 
επιμόλυνση των δειγμάτων. 
 

Οι κλασικοί δειγματολήπτες υψηλού όγκου που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα μελέτη αποτελούνται από αρκετά μεταλλικά μέρη. Για την 
εξάλειψει των απωλειών αέρα από τις συνδέσεις των μεταλλικών τμημάτων 
του δειγματολήπτη, εφαρμόζονται πλαστικές φλάτζες διατηρώντας την ροή 
του αέρα σταθερή. Δείγματα από αυτές τις πλαστικές φλάτσες αναλύθηκαν. 
Στα δείγματα αυτά ανιχνεύτηκαν τα μέλη BDE-47, -99 και-100 σε αρκετά 
σημαντικές ποσότητες. Οι πλαστικές φλάτζες αντικαταστήθηκαν από φλάτζες 
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σιλικόνης, υλικό στο οποίο δεν ανιχνεύτηκαν PBDEs. Με την αντικατάσταση 
αυτή μειώθηκε η πιθανότητα επιμόλυνσης των δειγμάτων κατά την διάρκεια 
δειγματοληψίας. 
 
 
6.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ PBDEs ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 
 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν ασχοληθεί με την 
κατανομή των PBDEs σε σχέση με το μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων 
της ατμόσφαιρας. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατανομή των PBDEs 
με την χρήση ενός κρουστικού διαχωριστήρα σωματιδίων πέντε σταδίων. Ο 
τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου δειγματολήπτη έχει περιγραφεί 
λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 5.1.2.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μέγεθος των σωματιδίων πάνω στα οποία 
προσροφόνται οι PBDEs επηρεάζει τη διεργασία της ξηρής και υγρής 
εναπόθεσης, καθώς και τη συνολική συμπεριφορά και το χρόνο ημιζωής των 
PBDEs στην ατμόσφαιρα. Το μέγεθος των σωματιδίων επηρεάζει βέβαια και 
το βαθμό της επικινδυνότητας των PBDEs ως προς την ανθρώπινη υγεία. 
Είναι γνωστό ότι όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος των σωματιδίων, τόσο πιο 
βαθιά θα εισχωρούν στους πνεύμονες και τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο χρόνος 
παραμονής τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Το μέγεθος των σωματιδίων 
είναι σημαντικό, καθώς αυτό είναι που καθορίζει το σημείο της αναπνευστικής 
οδού όπου θα εναποτεθεί το σωματίδιο, καθώς και το πόσο γρήγορα και με 
ποιο τρόπο θα απομακρυνθεί (Σχήμα 4.7). Ωστόσο δεν είναι μονάχα το 
πλήθος των σωματιδίων σε ένα συγκεκριμένο εύρος διαμέτρου που είναι 
σημαντικό, αλλά και η χημική σύσταση του αερολύματος. Η χημική σύσταση 
είναι εκείνη που καθορίζει κατά κύριο λόγο το πως θα αντιδράσει ένα 
ανθρώπινο όργανο ή σημείο όταν έρθει σε επαφή με τα σωματίδια. Είναι 
γνωστό ότι πολλά σωματίδια λειτουργούν ως μεταφορείς άλλων σωματιδίων ή 
αερίων χημικών ουσιών τα οποία απορροφώνται ή προσροφώνται στο αρχικό 
σωματίδιο. Αυτά τα μεταφερόμενα χημικά είδη μπορούν υπό προϋποθέσεις 
να λειτουργήσουν ως ενεργοποιητές για τη πρόκληση ποικίλων προβλημάτων 
υγείας. Εν κατακλείδι, ακόμη δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί εάν το πλήθος 
των σωματιδίων, η διάμετρός τους, η χημική τους σύσταση ή συνδυασμός 
αυτών επενεργούν στη δημιουργία των παρατηρούμενων προβλημάτων 
υγείας (Oberdorster et al., 1995). 
 
 
6.3.1 Δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό της 
σωματιδιακής κατανομής 
 

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με την χρήση κρουστικού 
διαχωριστή σωματιδίων υψηλού όγκου αέρα (Cascade Impactor-CI). 
Πραγματοποιήθηκαν επτά (Ν=7) δειγματοληψίες με αυτό το σύστημα. Οι 
περιοχές δειγματοληψίας είναι: 

 
 Ο σταθμό της Φινοκαλιάς (Ν=2) (35

o
19´N, 25

o
40´E), 70 Km 
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ανατολικά του Ηρακλείου σε ύψος 130 m από την επιφάνεια της 
θάλασσας. 

 Το Ηράκλειο της Κρήτης (Ν=4 ) (35
o
35´N, 25

o
11´E), στο κτήριο 

της πυροσβεστικής καθώς και στο πανεπιστήμιο Κνωσού. 
 Το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στο κέντρο της 
Αθήνας (Ν=1), (37

o
58´N, 23

o
43´E) 

 

 
 
Σχήμα 6.3 Σημεία δειγματοληψίας. Δεξιά ο πυλώνας στο πανεπιστήμιο της Κνωσού 
και αριστερά ο σταθμός της Φινοκαλιάς   
 
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Φεβρουάριο 
έως και το Δεκέμβριο του 2006 (Πίνακας 6.3)  
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

OC 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 10/2/2006 12,6 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 24/3/2006 13,2 
KΝΩΣΣΟΣ   29/5/2006 23,5 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 6/6/2006 24,5 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 20/6/2006 26,5 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 27/6/2006 27,2 

ΥΠΕΘΟ 4/12/2006 15,2 

 
Πίνακας 6.3 Oι ημερομηνίες, οι περιοχές καθώς και η μέση θερμοκρασία για τις 7 
δειγματοληψίες με τον κρουστικό διαχωριστή 
 

Συνολικά συλλέγονταν έξι δείγματα (έξι διαφορετικά φίλτρα) από κάθε 
δειγματοληψία, τα οποία αντιστοιχούσαν στη συλλογή σωματιδίων από τα έξι 
διαφορετικά στάδια του δειγματολήπτη. Η μέση ροή αέρα κατά την διάρκεια 
των δειγματοληψιών καθώς και η διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων ανά 
στάδιο του (Dp50) κρουστικό διαχωριστή εμφανίζονται στο παρακάτω Πίνακα. 
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΡΟΕΣ 
(m3 min-1)

Dp50  
(μm) 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 10/2/2006 0.63 >8.54 3.55 1.76 1.14 0.60 <0,60 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 24/3/2006 0.69 >8.15 3.38 1.67 1.08 0.57 <0,57 
KΝΩΣΣΟΣ   29/5/2006 0.70 >8.08 3.35 1.66 1.07 0.57 <0,57 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 6/6/2006 0.70 >8.10 3.36 1.66 1.08 0.57 <0,57 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 20/6/2006 0.75 >7.80 3.23 1.60 1.04 0.55 <0,55 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 27/6/2006 0.70 >8.08 3.35 1.66 1.07 0.57 <0,57 

ΥΠΕΘΟ 4/12/2006 0.72 >7.98 3.31 1.64 1.06 0.56 <0,56 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 0.70 >8.10 3.36 1.66 1.08 0.57 <0,57 

 
Πίνακας 6.4 Οι ροές αέρα σε όλες τις δειγματοληψίες με την χρήση κρουστικού 
διαχωριστή (Cascade Impactor-(CI) και ο υπολογισμός της διαμέτρου αποκοπής των 
σωματιδίων (Dp50) ανά στάδιο του κρουστικού διαχωριστή σωματιδίων.  
 

Στους υπολογισμούς της κατανομής των PBDEs σε σχέση με το 
μέγεθος των σωματιδίων χρησιμοποιηθήκαν η μέση τιμή της ροής του αέρα 
(0,70 m3 min-1) καθώς και οι μέσες τιμές της διαμέτρου αποκοπής των 
σωματιδίων ανά στάδιο του κρουστικού διαχωριστή (Πίνακας 6.4). Είναι 
γνωστό ότι η ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης των ενώσεων υπό τη μορφή 
σωματιδίων εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των σωματιδίων πάνω στα 
οποία είναι προσκολλημένες. Η ταχύτητα της ξηρής εναπόθεσης 
υπολογίστηκε από το διάγραμμα των Seinfeld and Pandis (1998) (Σχήμα 6.4). 

 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΣΤΟ 50% 
(Dp50)(μm) 

Dmax (μm) Dmin (μm)

TAXYTHTA ΞΗΡΗΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  

(cm s-1) 
1ο 8,10 50,0a 8,10 24,25 
2ο 3,36 8,10 3,36 4,55 
3ο 1,66 3,36 1,66 0,47 
4ο 1,08 1,66 1,08 0,18 
5ο 0,57 1,08 0,57 0,02 
6ο <0,57 0,57 0,001 0,01b 

 
a: θεωρήθηκε ότι τα σωματίδια που συλλέγονται στο 1ο στάδιο έχουν μέγιστη διάμετρος ίση με 
50 μm  
b: θεωρήθηκε ότι στο τελικό φίλτρο συλλέγονται σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από 0.001 
μm 

 
Πίνακας 6.5 Αεροδυναμική διάμετρος αποκοπής για καθένα από τα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστήρα σωματιδίων (για ροή αέρα 0.698 m3 min-1), το εύρος των 
σωματιδίων που συλλέγονται σε κάθε στάδιο και η αντίστοιχη ταχύτητα ξηρής 
εναπόθεσης.  
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Σχήμα 6.4 Προσδιορισμός της ταχύτητας εναπόθεσης, σε σχέση με την διάμετρο των 
σωματιδίων( Seinfeld and Pandis, 1998)  
 

Η εναπόθεση των πολύ μικρών σωματιδίων (d<0.05 μm) οφείλεται 
στην κίνηση Brown, των σωματιδίων μεσαίου μεγέθους (2<d<20 μm) στην 
αδρανή πρόσκρουση, ενώ των μεγαλύτερων σωματιδίων (d>20 μm) στη 
βαρυτική έλξη. Επειδή τα μικρότερα σωματίδια (κάτω από 0.05 μm) έχουν 
αυξημένη ταχύτητα εναπόθεσης λόγω της αυξημένης διάχυσης Brown και 
επειδή τα μεγαλύτερα σωματίδια (πάνω από 2 μm) έχουν επίσης αυξημένη 
ταχύτητα εναπόθεσης λόγω της αδρανής πρόσκρουσης, συνεπάγεται ότι τα 
σωματίδια με εύρος μεγέθους 0.05<d<2 μm θα παρουσιάζουν την ελάχιστη 
ταχύτητα εναπόθεσης 
 
 
6.3.2 Κατανομή των σωματιδιακών PBDEs σε σχέση με την 
διάμετρο των σωματιδών  
 
6.3.2.1 Επιλογή κύριων μελών PBDEs στα αερολύματα και 
οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων μελών 
 

Από τα 209 μέλη των PBDEs μόλις τα 7 ήταν δυνατό να 
προσδιοριστούν στο μεγαλύτερο αριθμό των δειγμάτων και σε σημαντικές 
ποσότητες. Τα πιο σημαντικά μέλη των PBDEs στην σωματιδιακή φάση των 
αερολυμάτων ήταν τα BDE-15, -28, -47, -100, -99 -154 και -153, τα οποία 
περιλαμβάνουν δυο, τρια τέσσερα, πέντε και έξι άτομα βρωμίου αντίστοιχα, 
στο μόριο τους (Πίνακας 6.6). Πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή των μελών 
αυτών έγινε μετά από στατιστικό έλεγχο στα τελικά αποτελέσματα των 
αναλύσεων όλων των δειγμάτων. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 
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ολικές συγκεντρώσεις των PBDEs σε κάθε δείγμα είναι το άθροισμα των 7 
προαναφερόμενων μελών (Σ7PBDE). Το μέλος BDE-209 προσδιορίστηκε σε 
σημαντικό αριθμό δειγμάτων, αλλά λόγω των χαμηλών ανακτήσεων και της 
συμπεριφοράς του μέλους αυτού, προτιμήθηκε να μη συμπεριληφθεί στον 
προσδιορισμό της ολικής συγκέντρωσης. Σε ορισμένα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις του BDE-209 
παρατίθενται ξεχωριστά από το Σ7PBDE. 
 

ΜΕΛΗ PBDEs 
% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 
(Ν=7) 

BDE 15 60 
BDE 28 46 
BDE 47 51 
BDE 99 77 

BDE 100 71 
BDE 154 71 
BDE 153 74 
BDE 209 51 

 
Πίνακας 6.6 Ποσοστό (%) της συχνότητας εμφάνισης των 7 κύριων μελών PBDEs 
καθώς και του BDE-209. 
 

 
Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων ήταν αρκετά 

καλές. Η μέση τιμή για τις ανακτήσεις των 10 ιχνοθετημένων μελών έφτασε το 
85±13% (average±SD). .Για τα κύρια 7 μέλη η μέση τιμή των ανακτήσεων 
κυμάνθηκε από 94 έως 110 % (Πίνακας 6.7). Όπως αναφέρθηκε και στο 
κεφάλαιο 5.3.4, ανακτήσεις μεταξύ 70% -120% είναι αποδεκτές για τους 
PBDEs (Dodder et al, 2002). 
 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ SD 
13C BDE-15 103 84 120 17 
13C BDE-28 108 97 119 12 
13C BDE-47 110 101 120 10 
13C BDE-99 107 96 118 10 

13C BDE-154 94 83 110 12 
13C BDE-153 97 85 112 11 
13C BDE-183 87 80 99 8 
13C BDE-197 54 17 80 29 
13C BDE-207 37 0 62 28 
13C BDE-209 57 0 141 63 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 85 72 99 13 

 
Πίνακας 6.7 Oι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων μελών στις δειγματοληψίες του 
κρουστικού διαχωριστή (Ν=7). 
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6.3.2.2 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των 
σωματιδίων στην περιοχή της Φινοκαλιάς  
 
 

Στην περιοχή του σταθμού της Φινοκαλίας πραγματοποιήθηκαν δύο 
δειγματοληψίες. Η απόσταση της Φινοκαλιάς από την πόλη του Ηρακλείου 
είναι 70 Km. Η περιοχή αυτή θεωρείτε απομακρυσμένη από μεγάλα αστικά 
κέντρα και από πηγές εκπομπής PBDEs άρα οι ποσότητες των PBDEs που 
υπάρχουν στην περιοχή θα προέρχονται, μέσω τις μεταφοράς των ρύπων 
αυτών, από την ατμόσφαιρα. Η μέση θερμοκρασία δειγματοληψίας ήταν 12,6 
και 13,20C αντίστοιχα. Ο χρόνος των δειγματοληψίων ήταν περίπου 87 ώρες 
για την πρώτη και 69 για την δεύτερη δειγματοληψία. Η διάρκεια κάθε 
δειγματοληψίας ήταν μεγάλη γιατί οι ποσότητες των PBDEs στα σωματίδια 
ήταν πολύ χαμηλές Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στους 
Πίνακες που ακολουθούν. 

 

ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 
BDE-15 N.D N.D 0,7 N.D N.D 1,2 
BDE-28 N.D N.D 0,2 N.D 1,0 3,6 
BDE-47 N.D N.D N.D N.D 24,2 106,9 
BDE-100 N.D N.D N.D N.D 6,5 20,8 
BDE -99 N.D N.D N.D N.D 6,8 95,1 
BDE-154 N.D N.D N.D N.D 2,2 8,5 
BDE-153 N.D N.D N.D N.D 3,7 13,3 
Σ7PBDE N.D N.D 0,9 N.D 44,3 249,4 

 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.8 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην πρώτη δειγματοληψία στον σταθμό της Φινοκαλιάς (2/10/2006) 
 
ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 

BDE-15 4,5 1,9 1,1 1,2 2,0 N.D 
BDE-28 N.D N.D 0,3 N.D 0,4 N.D 
BDE-47 0,3 N.D N.D N.D N.D N.D 
BDE-100 2,5 1,5 0,3 0,1 0,6 13,3 
BDE -99 3,1 2,7 N.D N.D N.D 52,2 
BDE-154 3,1 2,8 7,3 3,4 5,4 14,0 
BDE-153 4,6 5,0 13,9 6,2 8,0 25,8 
Σ7PBDE 18,1 13,9 22,9 10,9 16,4 105,3 

 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.9 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην δεύτερη  δειγματοληψία στον σταθμό της Φινοκαλιάς (24/3/2006) 
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Η κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στη πρώτη και στην δεύτερη δειγματοληψία στην 
Φιλοκαλιά παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Σχήμα 6.5 Κατανομή της συγκέντρωσης (fg m-3) των 7 μελών των PBDEs στα έξι 
στάδια του κρουστικού διαχωριστή στη πρώτη δειγματοληψία στην Φιλοκαλιά . 
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Σχήμα 6.6 Κατανομή της συγκέντρωσης (fg m-3) των 7 μελών των PBDEs στα έξι 
στάδια του κρουστικού διαχωριστή στη δεύτερη  δειγματοληψία στην Φιλοκαλιά . 
 
 
6.3.2.3 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων 
στην πόλη του Ηρακλείου 
 

Οι δειγματοληψίες στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν με την λειτουργία 
του ίδιου κρουστικού διαχωριστή σωματιδίων υψηλού όγκου αέρα (Cascade 
Impactor,CI) όπως και στη Φινοκαλιά κατά το χρονικό διάστημα 29/5/2006 ως 
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27/6/2006. Οι ροές αέρα κατά τις δειγματοληψίες κυμάνθηκαν μεταξύ 0,697-
0,753 m3 min-1, ενώ η θερμοκρασία κυμάνθηκε μεταξύ 23,5 και 27,2 ο C. Οι 
χρόνοι δειγματοληψίας κυμάνθηκαν από 70 έως 71 ώρες. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις δειγματοληψίες. Μια στον πυλώνα 
στο πανεπιστήμιο της Κνωσσού και τρεις στο κτήριο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στο κέντρο του Ηρακλείου. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες που 
ακολουθούν 
 
 
ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 

BDE-15 N.D N.D N.D N.D 2,3 3,6 
BDE-28 3,5 N.D N.D N.D N.D 6,1 
BDE-47 35,4 18,1 N.D N.D 15,2 148,1 
BDE-100 11,4 11,4 1,8 1,4 6,3 50,6 
BDE -99 50,5 58,0 10,9 10,6 42,9 249,4 
BDE-154 17,2 13,0 6,2 9,5 17,8 34,8 
BDE-153 17,3 22,6 10,2 11,5 35,2 59,9 
Σ7PBDE 135,3 123,0 29,0 33,1 119,7 552,4 

 
 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.10 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην πρώτη δειγματοληψία στην πόλη του Ηρακλείου (Κνωσσός)(29/5/2006)  
 
 
ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 

BDE-15 6,6 2,8 5,2 3,7 1,8 3,9 
BDE-28 8,2 N.D N.D N.D N.D 6,3 
BDE-47 87.0 38,4 8,5 6,9 7.0 159,8 
BDE-100 25.0 16,6 N.D N.D 7,1 50,7 
BDE -99 101,9 72,7 20,3 13,1 28,6 251,6 
BDE-154 20,1 8,9 N.D N.D 13,5 36,5 
BDE-153 38,5 14,4 32,5 N.D 38,5 63,1 
Σ7PBDE 287,2 153,7 66,5 23,8 96,5 571,9 

 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.11 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην δεύτερη δειγματοληψία στην πόλη του Ηρακλείου (Πυροσβεστική)(6/6/2006)  
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ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 

BDE-15 2,5 2,3 1,2 1,4 2,5 0,0 
BDE-28 3,0 0,8 0,4 0,3 1,0 3,7 
BDE-47 87,0 13,8 N.D 18,8 N.D 134,6 
BDE-100 10,1 11,7 1,6 9,1 2,6 36,8 
BDE -99 47,9 64,2 11,8 55,9 12,9 224,3 
BDE-154 8,6 11,1 4,2 6,6 4,0 30,5 
BDE-153 11,6 16,6 6,6 16,6 7,2 51,9 
Σ7PBDE 170,7 120,5 25,8 108,7 30,2 481,7 

 
 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.12 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην τρίτη δειγματοληψία στην πόλη του Ηρακλείου (Πυροσβεστική)(20/6/2006)  
 
 
 
ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 

BDE-15 3,8 0,0 N.D N.D N.D 0,0 
BDE-28 0,0 0,0 N.D N.D N.D 6,3 
BDE-47 N.D N.D N.D N.D N.D 98.0 
BDE-100 1,6 2,8 N.D N.D 2,3 26,1 
BDE -99 2,3 16,9 N.D N.D N.D 128,4 
BDE-154 2.0 4,7 N.D N.D N.D 19,4 
BDE-153 6,3 6.0 N.D N.D N.D 31,5 
Σ7PBDE 16,1 30,6 N.D N.D 2,3 309,7 

 
 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.13 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην τέταρτη δειγματοληψία στην πόλη του Ηρακλείου (Πυροσβεστική)(20/6/2006)  
 
 
Η κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στις δειγματοληψίες στην πόλη του Ηρακλείου 
παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Σχήμα 6.7 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στη πρώτη δειγματοληψία στο Ηράκλειο. 
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Σχήμα 6.8 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στη δεύτερη δειγματοληψία στο Ηράκλειο.. 
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Σχήμα 6.9 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στη τρίτη δειγματοληψία στο Ηράκλειο 
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Σχήμα 6.10 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στη τέταρτη δειγματοληψία στο Ηράκλειο.. 
 
 
6.3.2.4 Κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των 
σωματιδίων στην πόλη των Αθηνών (ΥΠ.ΕΘ.Ο). 
 

Η ροή αέρα κατά την δειγματοληψία στην Αθήνα ήταν 0,718 m3 min-1, 
ενώ μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε γύρω στους 15,5 οC. Ο χρόνος 
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δειγματοληψίας ήταν 54 ώρες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.14. 

 
 

ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 
BDE-15 6.7 3.9 2.6 N.D. N.D. N.D. 
BDE-28 21.2 25.3 11.2 139.6 27.9 125.4 
BDE-47 449.9 682.4 324.7 439.7 1049.4 5794.3 
BDE-100 59.4 100.6 58.7 83.1 170.7 1109.3 
BDE -99 203.6 380.3 203.4 261.3 763.2 6166.0 
BDE-154 ND. 33.3 9.4 44.0 74.1 469.7 
BDE-153 ND. 65.3 11.5 49.9 102.9 621.2 
Σ7PBDE 795.0 1360.8 715.2 1298.5 2292.1 16225.0 

 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.14 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των 7 μελών PBDEs στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων 
στην τέταρτη δειγματοληψία στην Αθήνα (ΥΠΕΘΟ) (4/12/2006)  
 
Η κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στην δειγματοληψία της Αθήνας παρουσιάζεται 
παρακάτω. 
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Σχήμα 6.11 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή στην Αθήνα ΥΠΕΘΟ. 
 
 
6.3.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 
 

Υψηλότερες συγκεντρώσεις για τα Σ7PBDE παρουσιάζονται, στα 
σωματίδια με διάμετρο >8,1 μέχρι 3,36 μm καθώς και στα σωματίδια με 
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διάμετρο μικρότερη από 0,57 μm σε όλα τα δείγματα H συγκέντρωση των 
Σ7PBDE παρουσιάζει μία μείωση στα σωματίδια με διάμετρο από 0,57 μέχρι 
3,36 μm δηλαδή στο 3ο 4ο και 5ο στάδιο του δειγματολήπτη. Η τάση αυτή των 
PBDEs να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα σωματίδια με 
διάμετρο <0,57 μm, στα σωματίδια δηλάδη της περιοχής συσσώρευσης είναι 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αν λάβουμε υπόψη ότι αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
υψηλό χρόνο παραμονής στην ατμόσφαιρα (Seinfeld and Pandis, 1998). 
Συνεπώς τα PBDEs θα μπορούν να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις 
πριν την τελική εναπόθεση τους στην επιφάνεια της γης. Η απομάκρυνση 
τους από την ατμόσφαιρα, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δε γίνεται λόγω 
της βαρύτητας. Αυτή γίνεται είτε μέσω της ξηρής εναπόθεσης (washout) είτε 
κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων μέσω της υγρής εναπόθεσης (rainout) μέσω 
της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων με τα σταγονίδια της βροχής.Tα 
σωματίδια που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή τείνουν να εμφανίζουν αρκετά 
μεγάλους χρόνους παραμονής στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τους πυρήνες 
Aitken ή τα χονδρά σωματίδια. Εξ’ αιτίας του μεγάλου χρόνου ζωής τους σε 
συνδυασμό με την διείσδυση και κατακάθιση στο αναπνευστικό σύστημα, τα 
κάνουν εξαιρετικά επικίνδυνα για ως πηγή έκθεσης του ανθρώπου στα 
PBDEs. Υψηλές συγκεντρώσεις εμφανίζονται και στα σωματίδια με διάμετρο 
μεταξύ 8,1 και 3,36 μm. Τα σωματίδια αυτά ανήκουν στα μεγάλα (coarse) 
σωματίδια τα οποία προέρχονται κυρίως από μηχανικές διεργασίες. Εξαιτίας 
του μεγέθους τους καθιζάνουν ή ξεπλένονται από τη βροχή, με αποτέλεσμα ο 
χρόνος παραμονής τους στην ατμόσφαιρα να είναι μικρός (μερικές μέρες).  

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 7 δειγματοληψιών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.15.  
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (μm) ΑΝΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 >8,10 8,10-3,36 3,66-1,66 1,66-1,08 1,08-0,57 <0,57 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 

10 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ N.D N.D 0,9 N.D 44,3 249,4 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 
20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 18,1 13,9 22,9 10,9 16,4 105,3 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
10  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 135,3 123,0 29,0 33,1 119,7 552,4 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
20 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 287,2 153,7 66,5 23,8 96,5 571,9 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
30 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 170,7 120,5 25,8 108,7 30,2 481,7 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
40ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 16,1 30,6 N.D N.D 2,3 309,7 

ΑΘΗΝΑ 
10 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 795,0 1360,8 715,2 1298,5 2292,1 16225,0

 
Πίνακας 6.15 Οι συγκεντρώσεις (fg m-3) των Σ7PBDE στον κρουστικό διαχωριστή 
υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων σε όλες τις 
δειγματοληψίες (Ν=7)  
 

Η κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια 
του κρουστικού διαχωριστή στο σύνολο των δειγματοληψίων παρουσιάζεται 
στα δυο παρακάτω διαγράμματα. Τα αποτελέσματα από την Αθήνα 
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παρουσιάζονται σε διαφορορετικό διάγραμμα λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης των PBDEs σε σχέση με τις άλλες δειγματοληψίες. 
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Σχήμα 6.12 Κατανομή της συγκέντρωσης των 7 μελών των PBDEs στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή σε όλες τις δειγματοληψίες  
(α) όλες οι δειγματοληψίες εκτός από την Αθήνα (ΥΠΕΘΟ). 
(β).η δειγματοληψία της Αθήνας. 
 

Οι συγκεντρώσεις στην Φινοκαλιά ήταν οι μικρότερες που 
παρατηρήθηκαν. Η περιοχή αυτή θεωρείται απομακρυσμένη από μεγάλα 
αστικά κέντρα και από πηγές εκπομπής PBDEs άρα οι ποσότητες των PBDEs 
που υπάρχουν στην περιοχή θα προέρχονται μέσω τις μεταφοράς των ρύπων 
αυτών από την ατμόσφαιρα. Η συνολική συγκέντρωση των Σ7PBDE σε όλα τα 
στάδια του κρουστικού διαχωριστή, στην πρώτη δειγματοληψία στην 
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Φινοκαλιά ήταν 294,6 fg m-3 ενώ στην δεύτερη ήταν 187,5 fg m-3. Η μέση τιμή 
της συνολικής συγκέντρωσης ήταν 241±75 fg m-3 (average±SD). 

Οι τρεις πρώτες δειγματοληψίες στην πόλη του Ηρακλείου κυμάνθηκαν 
στα ίδια πλαίσια. Η τέταρτη δειγματοληψία στην πυροσβεστική παρουσιάζει 
χαμηλές συγκεντρώσεις. Πιθανότατα λόγω της έντονης βροχής την 
προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας, ένα μεγάλο μέρος των σωματιδίων 
απομακρύνθηκε από την ατμόσφαιρα της πόλης του Ηρακλείου. Οι συνολικές 
συγκεντρώσεις των δειγματοληψιών στο Ηράκλειο παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6.16. Η μέση τιμή της συνολικής συγκέντρωσης για τις τέσσερις 
δειγματοληψίες ήταν 872,1±360 fg m-3. 

 
  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΝΤΡΩΣΗ fg m-3 

KΝΩΣΣΟΣ   29/5/2006 992,5 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 6/6/2006 1199,6 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 20/6/2006 9376 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 27/6/2006 358,7 

 
6.16 Η συνολική συγκέντρωση των Σ7PBDE σε όλα τα στάδια του κρουστικού 
διαχωριστή στις δειγματοληψίες της πόλης του Ηρακλείου. 
 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στην Αθήνα. Η 
συνολική συγκέντρωση των Σ7PBDE σε όλα τα στάδια ήταν 22686,6 fg m-3. Η 
συγκέντρωση των PBDEs στην δειγματοληψία στην Αθήνα ήταν 94 φορές 
περίπου μεγαλύτερη από την μέση συγκέντρωση στην Φινοκαλία και 26 
φορές μεγαλύτερη από την μέση συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Η 
δειγματοληψία όπως έχει ήδη αναφερθεί έγινε στο κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στο 
κέντρο της Αθήνας. Στην Αθήνα οι συγκεντρώσεις των TSP είναι υψηλές. 
Επίσης στο κτήριο που στεγάζεται το ΥΠ.ΕΘ.Ο. υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, 
συσκευές που αποτελούν πηγές PBDEs. Τέλος στο κέντρο της πόλης 
υπαρχουν πληθώρα καταστημάτων που εμπορεύονται ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές.  

 
 

6.3.4 Μελέτη των συγκεντρώσεων των PBDEs σε σχέση με 
την μάζα των συλλεγμένων σωματιδίων 
 

Οι πόσοτητες των Σ7PBDE μελετήθηκαν και σε σχέση με την μάζα των 
συλλεγμένων σωματιδίων στα φίλτρα των έξι σταδίων του κρουστικού 
διαχωριστή (Πίνακας 6.17). Σε όλες τις δειγματοληψίες το μεγαλύτερο 
ποσοστό της μάζας των σωματιδίων βρίσκεται στα σωματίδια στην περιοχή 
συσσώρευσης. Τα σωματίδια της περιοχής συσσώρευσης συνήθως 
περιέχουν μονάχα ένα μικρό μέρος (~5%) του συνολικού αριθμού των 
σωματιδίων μα ένα σημαντικό μέρος (~50%) της συνολικής μάζας του 
αερολύματος όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.13. Τα σωματίδια της 
περιοχής συσσώρευσης παρουσιάζουν την μικρότερη ταχύτητα εναπόθεσης 
με χρόνο παραμονής στην ατμόσφαιρα αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα τα 
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σωματίδια αυτά να συμμετέχουν περισσότερο σε φαινόμενα μεταφοράς 
χημικών ενώσεων. 
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ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΘΗΝΑ       1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

 
 
Σχήμα 6.13 Κατανομή της ποσότητας των σωματιδίων (ng) σε σχέση με την 
αεροδυναμική διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων στο 50% της ικανότητας συλλογής 
από τον κρουστικό διαχωριστή σε όλα τα δείγματα. 

 
Αντίστοιχα και η ποσότητα των PBDEs που είναι προσροφημένοι στα 
σωματίδια της περιοχής συσσώρευσης είναι αυξημένη σε σχέση με τα 
σωματίδια μεγαλύτερης διαμέτρου. 
 

ΜΕΛΗ PBDEs ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 >8.10 8.10-3.36 3.66-1.66 1.66-1.08 1.08-0.57 <0.57 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.009 0.007 0.008 0.002 0.007 0.013
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.026 0.025 0.003 0.001 0.006 0.017
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.098 0.051 0.012 0.001 0.008 0.027
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.031 0.023 0.003 0.007 0.003 0.027
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.005 0.011 0.000 0.000 0.000 0.017
ΑΘΗΝΑ       1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0.073 0.187 0.068 0.061 0.259 0.315
 
 
Πίνακας 6.17 Οι ποσότητες των Σ7PBDEs (pg) ανά μg σωματιδίων, στον κρουστικό 
διαχωριστή υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων σε 
όλες τις δειγματοληψίες (Ν=6) 

 
Η κατανομή της συνολικής ποσότητας των Σ7PBDE και της συνολικής 

μάζας των σωματιδίων σε σχέση με το μέγεθος τους ομοιάζει σημαντικά σε 
όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
6.14 . 
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Σχήμα 6.14 Kατανομή της ποσότητας Σ7PBDEs (ng) ανά g σωματιδίων σε σχέση με 
την αεροδυναμική διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων στο 50% της ικανότητας 
συλλογής από τον κρουστικό διαχωριστή σε όλα τα δείγματα. 
(α) όλες οι δειγματοληψίες εκτός από την Αθήνα (ΥΠΕΘΟ). 
(β).η δειγματοληψία της Αθήνας. 
 
 
6.3.5 Συγκεντρώσεις και κατανομή του BDE 209 με το μέγεθος 
των σωματιδίων  
 

Το μέλος BDE-209 προσδιορίστηκε σε σημαντικό αριθμό δειγμάτων, 
αλλά λόγω των χαμηλών ανακτήσεων, σε ορισμένα δείγματα, προτιμήθηκε να 
μελετηθεί ξεχωριστα. Οι συγκεντρώσεις του BDE-209 παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6.18. Στα δείγματα από τον σταθμό της Φινοκαλιάς που είναι 
απομακρυσμένο από πηγές PΒDEs, έχουμε την παρουσία του BDE-209 αν 
και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι 
υψηλότερες συγκεντρώσεις των Σ7PBDE παρουσιάστηκαν στα δείγματα της 
Αθήνας. Αντίθετα, στην δειγματοληψία στην Αθήνα το BDE-209 δεν 
ανιχνεύτηκε σε κανένα στάδιο του κρουστικού διαχωριστή αν και αποτελεί 
μέλος που ανιχνεύεται κυρίως στην σωματιδιακή φάση και σε μεγάλες 
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συγκεντρώσεις. Στα δείγματα στην πόλη του Ηρακλείου οι συγκεντρώσεις του 
BDE-209 ήταν αυξημένες και ήταν 4,5 ως 14 φορές υψηλότερες από τις 
συγκεντρώσεις των Σ7PBDE. Στα δείγματα του Ηρακλείου, υψηλότερες 
συγκεντρώσεις του BDE-209 εμφανίζονται στα σωματίδια με διάμετρο 
αποκοπής μεγαλύτερη από 8,1 μm, με διάμετρο από 8,1 ως 3,36 και στα 
σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 0,57 μm. 
 
 
 

BDE-209 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 
ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 >8.10 8.10-3.36 3.66-1.66 1.66-1.08 1.08-0.57 <0.57
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ N.D N.D N.D N.D N.D 0,15 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0,20 0,13 0,4 0,10 0,10 N.D 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 4,57 2,66 3,28 1,79 0.0 1,58 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1,62 1,88 0,0 0.03 0.0 1,91 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1,35 2,51 1,01 0.83 0.0 5,53 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 0,84 0,64 0.15 0.10 0.0 3,15 
ΑΘΗΝΑ       1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ N.D N.D N.D N.D N.D N.D 
 
N.D.=δεν ανιχνεύτηκε 
 
Πίνακας 6.18 Οι συγκεντρώσεις του BDE-209 (pg m-3) στον κρουστικό διαχωριστή 
υψηλού όγκου (CI) ανάλογα με τη διάμετρο αποκοπής των σωματιδίων σε όλες τις 
δειγματοληψίες (Ν=7)  
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ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (μm) ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
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ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΑΘΗΝΑ       1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

 
 
Σχήμα 6.15 Κατανομή της συγκέντρωσης του BDE-209 στα έξι στάδια του 
κρουστικού διαχωριστή σε όλες τις δειγματοληψίες 
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6.3.6 Συνεισφορά των διαφόρων μελών στη συνολική 
συγκέντρωση των PBDEs 
 

Τα μέλη των PBDEs με την μεγαλύτερη αφθονία στις δειγματοληψίες 
που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Φινοκαλιάς ήταν το BDE-47 το 
BDE-99 και το BDE-153. Το ποσοστό συνεισφοράς τους στη συνολική 
συγκέντρωση των PBDEs ήταν 45%, 35% και 6% αντίστοιχα για την πρώτη 
δειγματοληψία, ενώ για την δεύτερη δειγματοληψία ήταν 0,2%, 31% και 34% 
αντίστοιχα. Η μέση τιμή για το ποσοστό συμμετοχής στις δειγματοληψίες στην 
Φινοκαλιά ήταν 22,32 ±31,32% για το BDE-47, 32.76±2.57 για το BDE-99 και 
19,8±11% για το μέλος BDE-153. Στο Ηράκλειο η μέση τιμή για το ποσοστό 
συμμετοχής στα μέλη BDE-47, BDE-99 και BDE-153 ήταν 18,64±13,75, 
41,79±18,77 και 17,08±9,08 αντίστοιχα (average±SD). Στην δειγματοληψία 
στην Αθήνα κύριο μέλος ήταν το BDE-47 με ποσοστό 43,38% ενώ τα μέλη 
BDE-99 και BDE-153 συμμετείχαν με ποσοστό 39,60% και 4,22% αντίστοιχα. 
Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.16 η μέση συνεισφορά των μελών BDE-
47, BDE-99 και BDE-153 στην τελική συγκέντρωση των PBDEs ήταν 
παραπλήσια και στις τρείς δειγματοληπτικές παριοχές. 
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Σχήμα 6.16 Μέση συνεισφορά των μελών στην τελική συγκέντρωση σε όλες τις 
δειγματοληψίες  
 
6.3.7 Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες  
 

Πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη επτά δειγματοληψίες με την 
χρήση κρουστικού διαχωριστή σωματιδίων υψηλού όγκου αέρα (Cascade 
Impactor-CI). Μελετήθηκαν εκτενώς οι συγκεντρώσεις και κατανομή των 7 
μελών PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων. Η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν με άλλες μελέτες, δεν μπορεί να 
επιτελεστεί. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει μελέτη ή δημοσίευση 
που να ερευνά την συγκέντρωση των PBDEs σε σχέση με τo μέγεθος των 
σωματιδίων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να 
δημοσιευτούν και να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της τύχης των 
PBDEs στην ατμόσφαιρα. 
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6.4 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ PBDEs ΣΤΑ 
ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ 
 

Η χρήση δειγματοληπτών υψηλού όγκου (Hi-Vol) για τη συλλογή 
ατμοσφαιρικών δειγμάτων έχει εκτενώς χρησιμοποιηθεί για τη δειγματοληψία 
των ημιπτητικών οργανικών ενώσεων (SVOCs) στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 6.1, στην παρούσα μελέτη 
ερευνήθηκε η πιθανότητα για την χημική αντίδραση των PBDEs με άλλους 
αέριους ρυπαντές όπως το όζον, τα οξείδια αζώτου, τα αλογόνα, το νιτρικό 
οξύ, το υπεροξείδιο υδρογόνων που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την 
συλλογή αέρα με τη χρήση δειγματολήπτη υψηλού όγκου. Αν και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για την διάσπαση των PBDEs από τα οξειδωτικά αέρια 
της ατμόσφαιρας, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν για την αέρια-
σωματιδιακή κατανομή, τα δείγματα που συλλέχτηκαν με την χρήση του 
δειγματολήπτη με τον απογυμνωτή οξειδωτικών. Τα οξειδωτικά αέρια της 
ατμόσφαιρας οξειδώνουν την επιφάνεια των αεροζόλ με αποτέλεσμα να 
γίνονται λιγότερο λιπόφιλες (αύξηση πολικότητας) και επηρεάζοντας έτσι την 
κατανομή των σωματιδίων. 
 
6.4.1 Επιλογή κύριων μελών και οι ανακτήσεις των 
ιχνοθετημένων μελών 
 

Η μελέτη των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των PBDEs έγινε με την 
πραγματοποίηση οκτώ δειγματοληψιών (Ν=8). Οι δειγματοληψίες 
πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης (Ν=6 ) και στο κτήριο του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην Αθήνα (Ν=2), στο διάστημα από τον 
Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2007 (Πίνακας 6.19). Για κάθε δείγμα 
αναλύθηκε ξεχωριστά η αέρια φάση (αφρός PUF) από τη σωματιδιακή φάση 
(φίλτρο GFF). Η χρονική διάρκεια κάθε δειγματοληψίας ήταν περίπου 24 
ώρες. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ OC 

ΒΟΥΤΕΣ 4/9/2006 24,2 
ΒΟΥΤΕΣ 2/10/2006 19,0 
ΒΟΥΤΕΣ 13/11/2006 17,9 
ΥΠΕΘΟ 4/12/2006 15,2 
ΥΠΕΘΟ 5/12/2006 15,8 
ΒΟΥΤΕΣ 8/3/2007 15,9 
ΒΟΥΤΕΣ 27/3/2007 16,2 
ΒΟΥΤΕΣ 28/5/2007 22,4 

 
Πίνακας 6.19 Oι ημερομηνίες, οι περιοχές καθώς και η μέση θερμοκρασία για τις 7 
δειγματοληψίες με τον προσδιορισμό της αέριας – σωματιδιακής κατανομής. 
 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6 από τα 209 μέλη των PBDEs μόλις 
τα 7 ήταν δυνατό να προσδιοριστούν στο μεγαλύτερο αριθμό των δειγμάτων 
και σε σημαντικές ποσότητες. Τα πιο σημαντικά μέλη των PBDEs στην αέρια 
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φάση των αερολυμάτων ήταν τα PBDEs 15, 28, 47, 100, 99 154 και 153, τα 
οποία περιλαμβάνουν δυο, τρια τέσσερα, πέντε και έξι άτομα βρωμίου 
αντίστοιχα, στο μόριο τους (Πίνακας 6.20). Η επιλογή των μελών αυτών έγινε 
μετά από στατιστικό έλεγχο στα τελικά αποτελέσματα των αναλύσεων όλων 
των δειγμάτων. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ολικές 
συγκεντρώσεις των PBDEs σε κάθε δείγμα, είναι το άθροισμα των 7 
προαναφερόμενων μελών (Σ7PBDE). Το μέλος BDE-209 προσδιορίστηκε σε 
σημαντικό αριθμό δειγμάτων, αλλά λόγω των χαμηλών ανακτήσεων και της 
διαφορετικής συμπεριφοράς του μέλους αυτού, προτιμήθηκε η μην 
συμπεριληφθεί στο προσδιορισμό της ολικής συγκέντρωσης των PBDEs.  

ΜΕΛΗ PBDEs 

% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 
 (Ν=8) 

% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

(Ν=8) 

BDE 15 100 14 
BDE 28 100 43 
BDE 47 100 71 
BDE 99 100 100 
BDE 100 86 100 
BDE 154 43 100 
BDE 153 29 100 
BDE 209 29 29 

 
Πίνακας 6.20 Συχνότητα εμφάνισης των 7 κύριων μελών των PBDEs στα δείγματα 
αέριας και σωματιδιακής φάσης καθώς και του BDE-209. 

 
Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων μελών ήταν αρκετά καλές τόσο στην 

αέρια όσο και στην σωματιδιακή φάση. Η μέση τιμή των ανακτήσεων των 
εωτερικών προτύπων ήταν σχετικά υψηλότερη στα δείγματα της αέριας 
φάσης. Για τα κύρια 7 μέλη η μέση τιμή των ανακτήσεων κυμάνθηκε από 84 
έως 102 % στα δείγματα αέριας φάσης, ενώ στα δείγματα σωματιδιακής 
φάσης οι ανακτήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 80 έως 98 % (Πίνακες 6.21 και 
6.22).  

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ SD 
13C BDE-15 102 64 134 29 
13C BDE-28 101 63 134 32 
13C BDE-47 98 61 125 28 
13C BDE-99 92 53 130 27 

13C BDE-154 85 47 111 27 
13C BDE-153 84 45 112 29 
13C BDE-183 75 43 101 24 
13C BDE-197 69 46 92 22 
13C BDE-207 56 29 93 26 
13C BDE-209 62 0 174 63 

 
Πίνακας 6.21 Oι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων στα δείγματα 
αέριας φάσης (Ν=8). 
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 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ SD 

13C BDE-15 98 64 134 26 
13C BDE-28 97 63 134 28 
13C BDE-47 93 61 124 25 
13C BDE-99 85 53 115 25 

13C BDE-154 80 47 111 25 
13C BDE-153 80 45 112 29 
13C BDE-183 70 43 101 25 
13C BDE-197 69 46 92 23 
13C BDE-207 57 29 93 26 
13C BDE-209 68 0 174 59 

 
Πίνακας 6.22 Oι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων στα δείγματα 
σωματιδιακής φάσης (Ν=8). 
 
 
6.4.2 Συγκεντρώσεις των Σ7PBDE στα αερολύματα 
 

Η ολική συγκέντρωση (αέριας +σωματιδιακής φάσης) των επιλεγμένων 
μελών PBDEs παρουσιάζονται στο Πίνακα 6.23. 
 

 ΒΟΥΤΕΣ ΗΡΑΚΕΙΟΥ  
(N=6) SD ΑΘΗΝΑ ΥΠ.ΕΘ.Ο  

(N=2). SD 

BDE 15 0,61 0,33 1,98 0,02 
BDE 28 0,46 0,29 0,62 0,05 
BDE 47 7,53 8,69 9,62 2,98 
BDE 100 0,82 0,84 1,88 0,63 
BDE 99 4,07 3,94 8,15 2,65 
BDE 154 0,43 0,31 0,68 0,19 
BDE 153 0,51 0,39 0,75 0,11 
Σ7PBDE 14,42 14,42 23,68 6,62 

 
Πίνακας 6.23 Ολική μέση συγκέντρωση (pg m-3) (αέρια και σωματιδιακή φάση ) των 
επτά επιλεγμένων μελών PBDEs (average και SD) για τις δειγματοληψίες στο 
Ηράκλειο (Ν=6) και στην Αθήνα (Ν=2). 
 

Η ολική μέση συγκέντρωση (pg m-3) της αέριας και σωματιδιακής 
φάσης των Σ7PDE για την περιοχή των Βουτών Ηρακλείου ήταν 14,42 ±14,42 
pg m-3 ενώ για την Αθήνα στο κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. ήταν 23,68±6,62 pg m-3 
(average±SD). Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στην Αθήνα. 
Η μέση συγκέντρωση των PBDEs στην Αθήνα ήταν 1,6 φορές περίπου 
μεγαλύτερη από την μέση συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Η δειγματοληψία 
όπως έχει ήδη αναφερθεί έγινε στο κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στο κέντρο της 
Αθήνας. Στο συγκεκριμένο κτήριο υπάρχει πληθώρα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. 
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6.4.3 Συγκεντρώσεις των PBDEs στην αέρια και στην 
σωματιδιακή φάση 
 

Η αέρια / σωματιδιακή κατανομή είναι μια σημαντική παράμετρος που 
επηρεάζει την εναπόθεση, την μεταφορά, την διάσπαση και σε τελική 
ανάλυση την μοίρα των PBDEs στο περιβάλλον (Chen et al., 2006). 

Τα επίπεδα των PBDEs στην ατμόσφαιρα έχουν μελετηθεί από 
αρκετούς ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο (Harner et al., 2006; Hoh & Hites, 
2005; Hayakawa et al., 2004; Farrar et al., 2004; Lee et al., 2004; Jaward et 
al., 2004; Agrell et al., 2004). Υπάρχουν όμως ελάχιστες μελέτες για την 
κατανομή των PBDEs μεταξύ της αέριας και σωματιδιακής φάσης (Chen et 
al., 2006; Shoeib et al., 2004; Strandberg et al., 2001).θα πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα επίπεδα στην ατμόσφαιρα των PBDEs δεν 
έχουν μελετηθεί αρκετά. 

Οι συγκεντρώσεις των PBDEs στα δείγματα αέριας και σωματιδιακής 
φάσης που συλλέχθηκαν από την περιοχή των Βουτών Ηρακλείου (Ν=6), το 
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριο 2006 – Μάιος 2007, παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6.24. 
 

 ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ pg m-3 ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ  ΦΑΣΗ pg m-3 

ΜΕΛΟΣ PBDES ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ

BDE 15 0,61 0,33 0,24-1,22 ΝD - ΝD 
BDE 28 0,46 0,29 0,23-1,03 0,005 - ND-0,005 
BDE 47 7,42 8,56 1,52-23,96 0,12 0,15 ND-0,36 

BDE 100 0,72 0,79 0,06-2,13 0,10 0,06 0,04-0,18 
BDE 99 3,11 3,50 0,26-9,39 0,95 0,54 0,46-1,60 

BDE 154 0,18 0,23 ΝD-0,61 0,24 0,11 0,14-0,37 
BDE 153 0,09 0,13 ND-0,34 0,43 0,28 0,15-0,78 
Σ7PBDE 12,58 13,4 2,34-37,91 1,84 1,10 0,85-3,30 

 
Πίνακα 6.24 Συγκεντρώσεις των PBDEs στα δείγματα αερολυμάτων που 
συλλέχθηκαν από την περιοχή της Βουτών (Ν=6) 
 

Η μέση συγκέντρωση των Σ7BDE στην αέρια φάση ήταν 11,5 φορές 
μεγαλύτερη από την σωματιδιακή. Τα μέλη BDE-15 και BDE-28 ανιχνεύτηκαν 
εξ ολοκλήρου στην αέρια φάση. Τα μέλη BDE-47 και BDE-99 ανιχνεύτηκαν 
στην αέρια φάση κατά 96% και 77% αντίστοιχα (Σχήμα 6.17). 
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Σχήμα 6.17 Κατανομή των κύριων μελών των PBDEs μεταξύ αέριας και 
σωματιδιακής φάσης στις δειγματοληψίες στο Ηράκλειο (Ν=6). 
 

Οι συγκεντρώσεις των PBDEs στα δείγματα αερολυμάτων που 
συλλέχθηκαν στην Αθήνα (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) (Ν=2), το διάστημα 4/12-5/12/2006 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.25. 
 

 ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ pg m-3 ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ  ΦΑΣΗ pg m-3 
ΜΕΛΟΣ PBDES ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ SD ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ

BDE 15 1,95 0,07 1,90-1,99 0,04 0,05 ND-0,07 
BDE 28 0,55 0,05 0,51-0,57 0,07 0,01 0,07-0,07 
BDE 47 3,18 0,46 2,85-3,50 6,44 2,51 4,66-8,21 

BDE 100 0,07 0,10 ΝD-0,14 1,81 0,53 1,433-2,17 
BDE 99 0,25 0,18 0,12-0,37 7,90 2,47 6,15-9,65 

BDE 154 0,00 0,00 ND 0,68 0,19 0,55-0,80 
BDE 153 0,00 0,00 ND 0,75 0,11 0,66-0,82 
Σ7PBDE 6,00 0,86 5,39-6,60 17,68 5,77 13,60-27,75 

 
Πίνακας 6.25 Συγκέντρωση των PBDEs στα δείγματα αερολυμάτων που 
συλλέχθηκαν από την Αθήνα (Ν=2). 

 
Αντίθετα με τα αποτελέσματα της περιοχής των Βουτών, στην Αθήνα η 

μέση συγκέντρωση των Σ7BDE στην αέρια φάση ήταν 3 φορές μικρότερη από 
αυτήν στη σωματιδιακή. Τα μέλη BDE-154 και BDE-153 ανιχνεύτηκαν εξ 
ολοκλήρου στην σωματιδιακή φάση. Τα μέλη BDE-47 και BDE-99 
ανιχνεύτηκαν στην αέρια φάση κατά 32% και 3% αντίστοιχα (Σχήμα 6.18). 
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Σχήμα 6.18 Κατανομή των κύριων μελών των PBDEs μεταξύ αέριας και 
σωματιδιακής φάσης στις δειγματοληψίες στην Αθήνα (Ν=2). 
 

Η αέρια/σωματιδιακή κατανομή των PBDEs καθορίζεται από την 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και από τις φυσικοχημικές ιδιότητες των 
διαφόρων μελών, συμπεριλαμβανομένων την τάση ατμών τους και τον 
συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού (Shoeib et al., 2004; Strandberg et 
al., 2001). Ο Chen et al. (2006) αναφέρει ότι το μέλος BDE-28 βρίσκεται στην 
αέρια φάση κατά ποσοστό που φτάνει το 96-98%, ενώ το μέλος BDE-209 
ανιχνεύεται κυρίως στην σωματιδιακή φάση. Το μοντέλο των Harner, & 
Shoeib (2002) παρουσιάζει τα μέλη με υψηλό βαθμό βρωμίωσης, να είναι 
προσροφημένα στην σωματιδιακή φάση σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99%, 
στους 0°C (Σχήμα 6.19). 
 

 
 
Σχήμα 6.19 H εκτιμώμενη προσρόφηση στα αεροζόλ των μελών BDE-47, BDE-99. 
BDE-153 σε συνάρτηση με την θερμοκρασία (Harner, & Shoeib, 2002) 
 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Harner, & Shoeib (2002) μπορεί να 
εξηγηθεί το γεγονός ότι στην Αθήνα η μέση συγκέντρωση των Σ7BDE στην 
σωματιδιακή φάση ήταν 3 φορές μεγαλύτερη από την αέρια ενώ στις 
δειγματοληψίες στο Ηράκλειο η μέση συγκέντρωση των Σ7BDE στην αέρια 
φάση ήταν 11,5 φορές μεγαλύτερη από την σωματιδιακή. Η μέση 
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θερμοκρασία στις δύο δειγματοληψίες στην Αθήνα και στις έξι στο Ηράκλειο 
ήταν 15,5 οC και 19,2 οC αντίστοιχα. Επίσης η μέση συγκέντρωση 
σωματιδιακού υλικού στην Αθήνα ήταν 2.3 φορές μεγαλύτερη από αυτή στις 
δειγματοληψίες στις Βούτες Ηρακλείου. Στον Σχήμα 6.20 περιγράφεται η 
συσχέτιση μεταξύ της αέριας-σωματιδιακής κατανομή των PBDEs και της 
μέσης θερμοκρασίας κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών. 
 

 
 
Σχήμα 6.20 Κατανομή των PBDEs μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης σε όλες τις 
δειγματοληψίες συνολικά συγκριτικά με την μέση θερμοκρασία δειγματοληψίας 
 
 
6.4.4 Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων για την 
συγκέντρωση των PBDEs στην ατμόσφαιρα 
 

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην συγκέντρωση των POPs στην 
αέρια και στην σωματιδιακή φάση μπορεί να μελετηθεί με την χρήση την 
εξίσωση Clausius-Clapeyron (Hoh & Hites, 2005; Lee & Jones, 1999; 
Sofuoglu, 2004). 
 

                                                     1ln ( )P m b
T

= +  

Οπού P είναι η μερική πίεση της αέριας φάσης (atm) των POPs, T η μέση 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία (Κ) και m και b είναι είναι η κλίση και η τεταγμένη 
επί της αρχής, αντίστοιχα. Η συσχέτιση μεταξύ του lnP και του λόγου 1/Τ θα 
πρέπει να είναι γραμμική με την κλίση m αρνητική. 

Μπορούν να γίνουν εξαγωγές συμπερασμάτων με την χρήση της 
κλίσης m και του συντελεστή συσχέτισης R2 για να μελετηθεί η ικανότητα της 
θερμοκρασίας στο να επιδρά στην συγκέντρωση στην αέρια φάση στο 
περιβάλλον (Lee et al., 2000). Γενικά απότομες κλίσεις και υψηλές τιμές στον 
συντελεστή R2 σημαίνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχει την αέρια-σωματιδιακή 
κατανομή και την βραχυπρόθεσμη μεταφορά των PBDEs στην ατμόσφαιρα 
επηρεάζοντας την συγκέντρωση στην αέρια φάση (Hoff, Brice, & Halsall, 
1998; Wania et al., 1998). Αντίθετα λιγότερο απότομες κλίσεις και χαμηλές 
τιμές του συντελεστή R2, υποδεικνύει η συγκέντρωση στην αέρια φάση 
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επηρεάζεται από άλλους παράγοντες όπως η ξηρή και η υγρή εναπόθεση, οι 
χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα και η μακροπρόθεσμη μεταφορά (Lee 
et al., 2000).  

Στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκε η μερική πίεση των κύριων μελών 
PBDEs για κάθε δειγματοληψία στην περιοχή των Βουτών με την χρήση της 
συγκέντρωσης των PBDEs στην αέρια φάση και του νόμου των ιδανικών 
αερίων. 

                                          nRTP
V

=  

Όπου P είναι η πίεση, V ο όγκος, n ο αριθμός των γραμμομορίων, Τ η 
θερμοκρασία (Κ) και R η σταθερά του νόμου των αερίων. 

Τα αποτελέσματα της κλίσης m και της τεταγμένης επί της αρχής b και 
ο συντελεστής συσχέτισης R2 για τα PBDEs, σε 6 δείγματα από την περιοχή 
των Βουτών Ηρακλείου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.26. Τα δείγματα 
αέριας φάσης από την Αθήνα ήταν μόνο δύο και δεν μπορούν να δώσουν 
αξιόπιστα αποτελέσματα.  
 

ΜΈΛΗ PBDEs M B R2 n 
DBE-15 -2129 -9,75 0,025 6 
DBE-28 -11411 21,49 0,759 6 
DBE-47 -22156 60,52 0,718 6 

DBE-100 -29339 82,45 0,723 6 
DBE-99 -30154 86,64 0,728 6 

DBE-154 -22730 58,95 0,899 3 
DBE-153 - - - 2 

 
Πίνακας 6.26 Τιμές της κλίσης m και της τεταγμένης επί της αρχής b, του 
συντελεστής συσχέτισης R2, ο αριθμός των δεδομένων n από την σχέση από την 
σχέση Clausius-Clapeyron για τα δείγματα αέριας φάσης (Ν=6) στην περιοχή των 
Βουτών. 
 

Η εξάρτηση της συγκέντρωσης, στην αέρια φάση, των PBDEs από την 
θερμοκρασία είναι στατιστικά σημαντική. Οι τιμές του R2 ήταν μεταξύ 0,718 
έως 0,899 για τα μέλη BDE-28, -47, -100, -99 και 154, ενώ στο μέλος BDE-15 
η τιμή του R2 είναι 0,025. Για όλα τα μέλη η κλίση m είχε αρνητική τιμή που 
υποδηλώνει ότι η συγκέντρωση στην αέρια φάση αυξάνεται με την αύξηση της 
θερμοκρασίας. Οι τιμές των κλίσεων m ήταν υπερβολικά υψηλές και 
κυμάνθηκαν μεταξύ -11411 έως -30154, υποδηλώνοντας ότι οι τιμές της 
συγκέντρωσης των PBDEs στην αέρια φάση στο περιβάλλον του Ηρακλείου 
επηρεάζονται από μεταφορά PBDEs από κοντινές αποστάσεις (τοπικές 
πηγές) (Lee and Jones, 1999; Sofuoglu et al., 2004). Ο Cetin (2006) 
αναλύοντας τα αποτελέσματα σε δειγματοληψίες στην Τουρκία κατέληξε σε 
παραπλήσια αποτελέσματα (Πίνακας 6.27) 
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Πίνακας 6.27 Τιμές της κλίσης m και της τεταγμένης επί της αρχής b, του 
συντελεστής συσχέτισης R2, ο αριθμός των δεδομένων n από την σχέση από την 
σχέση Clausius-Clapeyron από  δείγματα αέριας φάσης στην Τουρκία (Cetin 2006). 
 
6.4.5 Συνεισφορά των διαφόρων μελών στη συνολική 
συγκέντρωση των PBDEs 
 

Τα μέλη των PBDEs με την μεγαλύτερη αφθονία στις δειγματοληψίες 
που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Βουτών Ηρακλείου, ήταν το BDE-
47 και BDE-99 με μέση συνεισφορά των μελών αυτών στην τελική 
συγκέντρωση ήταν 52,22±5,73% και 28,18±2,84% αντίστοιχα. Στις 
δειγματοληψίες στην Αθήνα τα μέλη τα οποία παρουσιάζουν την μεγαλύτερη 
αφθονία είναι τα ίδια με τις δειγματοληψίες του Ηρακλείου. Η μέση 
συνεισφορά των μελών αυτών στην τελική συγκέντρωση ήταν για το BDE-47 
40,63±1,24 % και για το BDE-99  34,42±1,64 % (Σχήμα 6.21). 
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Σχήμα 6.21 Μέση συνεισφορά των μελών στην τελική συγκέντρωση στις 
δειγματοληψίες αέριας και σωματιδιακής κατανομής. 
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Οι Hoh & Hites (2005) αναφέρουν ότι στις Ανατολικές Η.Π.Α. το 

αφθονότερο μέλος είναι το BDE-47 και ακολουθεί το μέλος BDE-99 και BDE-
100. Επίσης στην Βόρειο Αμερική ο Strandberg et al. (2002) ανίχνευσε ότι το 
ποσοστό συμμετοχής του BDE-47 στην ολική συγκέντρωση κυμαινόταν 
μεταξύ 50-65% και για το BDE-99 μεταξύ 35-40% αποτελέσματα τα οποία 
είναι παραπλήσια με την παρούσα μελέτη τόσο στα δείγματα αέριας- 
σωματιδιακής κατανομής όσο και στις δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό 
της κατανομής των PBDEs σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων. 
 
 
6.4.6 Σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες μελέτες  
 

Κατά την εφαρμογή πολύπλοκων αναλυτικών μεθόδων, όπου η 
κατεργασία των δειγμάτων περιλαμβάνει αρκετά στάδια, η πιθανότητα για τη 
δημιουργία σφάλματος είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
συγκρίσεις με άλλες παρόμοιες μελέτες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές γιατί 
βοηθούν στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. Πιο 
συγκεκριμένα, οι συγκρίσεις είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της συνολικής 
ακρίβειας της μεθόδου.  

Επίσης οι ενδο-εργαστηριακοί έλεγχοι διευκολύνει την εκτίμηση και 
αποτίμηση της συνολικής παρουσίασης μιας μεθόδου. Κατά τη διάρκεια της 
πρώτης και δεύτερης διεθνής ενδο-εργαστηριακής μελέτης (Inter Laboratory 
Study,  ILS) για τα BFRs (De Boer and Cofino, 2002) συλλέχτηκαν πολλές 
λεπτομέρειες για αναλυτικές μεθόδους. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα 
για το BDE 47 ήταν ικανοποιητικά με ένα εύρος της τυπικής απόκλισης (RDS) 
17% - 40%. Τα αποτελέσματα για το BDE-99 δεν ήταν εξίσου καλά σε σχέση 
με το BDE 47 στην πρώτη ενδο-εργαστηριακή μελέτη αλλά υπήρξε ουσιαστική 
βελτίωση στη δεύτερη. Τα αποτελέσματα για τα παράγωγα BDE 100, BDE 
153 και BDE 154 (RDS 25%-48%) ήταν αποδεκτά δίνοντας γενικά μικρές 
συγκεντρώσεις. Η ανάλυση του BDE 209 ήταν εκτός ελέγχου από την 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργαστηρίων. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις των PBDEs στην 
ατμόσφαιρα αυξάνονται. Στην Osaka το μέλος BDE-209 είχε συγκέντρωση 
μέχρι 3060 pg m-3 στα αιωρούμενα σωματίδια που συλλέχτηκαν μεταξύ 1993 
και 1994 (Watanabe et al., 1995). Σε δείγματα που πάρθηκαν στην περιοχή 
Great Lakes μεταξύ  1997-1999, ανιχνεύτηκαν τα μέλη BDE-47, -99, -100, -
153, -154, -190, και-209. Το μέλος BDE-47 βρέθηκε σε ποσοστό 50-65% , 
ενώ το μέλος BDE-99 βρέθηκε σε ποσοστό 35-40% της συνολικής μάζας των 
PBDEs. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη εμφάνισαν ποσοστό κάτω από 10%.της 
συνολικής συγκέντρωσης (Strandberg et al., 2001). Οι Hoh & Hites (2005) σε 
μελέτη τους υπολόγισαν την μέση συγκέντρωση των PBDEs (Σ26PBDE) στην 
ατμόσφαιρα των Ανατολικών Η.Π.Α. και η τιμή της ήταν 100 pg m-3. Ο Agrell 
et al. (2004) υπολόγισε την μέση συγκέντρωση των Σ7PBDE και του BDE-209 
σε 6.3 και 10.4 pg m-3, αντίστοιχα σε περιοχή που υπάρχουν εγκαταστάσεις 
καύσης στερεών αποβλήτων. Στο νησί Gotska Sandön στην Βαλτική 
Θάλασσα η μέση συγκέντρωση 10 μελών PBDEs (Σ10PBDEs), κυμάνθηκε 
μεταξύ 0.4 και 78.5 pg m-3 (Ter Schure et al., 2004). Ο Ohta et al. (2002) 
διεξήγαγε μελέτη στην ατμόσφαιρα της Osaka το 2001 και αναφέρει ότι το 
άθροισμα των tri- έως hepta-BDEs ήταν 2,0-6,6 pg m-3 ενώ η συγκέντρωση 
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του μέλους BDE-209 ήταν 100-340 pg m-3. Στην μελέτη που δημοσιεύτηκε 
από τον Chen et al. (2006), η μέση συγκέντρωση των Σ11PBDE, σε αστική 
περιοχή στην Κίνα, ήταν 352,6 pg m-3 (Πίνακας 6.22). Ο Jaward et al. (2004) 
πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε μεγάλα αστικά κέντρα στην Ευρώπη. 
Υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
ακολουθούν οι πόλεις Μιλάνο, Bilthoven (Ολλανδία), η Γένοβα, η Αθήνα και η 
Σεβίλλη. Οι συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι μέσα 
στα όρια των συγκεντρώσεων στις μελέτες του Πίνακα 6.22. Στον Πίνακα 6.23 
παρατίθονται και αποτελέσματα συγκεντρώσεων PBDEs σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους (Mandalakis et al., 2007). Οι δειγματοληψίες σε 
εσωτερικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικούς χώρους 
καθώς και σε κατοικίες. Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις PBDEs ανιχνεύτηκαν σε 
εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών στην Σουηδία, 
καθώς και σε επαγγελματικά γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Mandalakis et 
al. (2007) πραγματοποίησε δειγματοληψίες με παθητικό δειγματολήπτη σε 
καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε δημόσια κτήρια, 
καθώς και σε χώρο με υπολογιστές στην Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις των 
Σ6PBDE που μετρήθηκαν σε αυτές τις δειγματοληψίες ήταν 80, 74 και 47 pg 
m-3 αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις των PBDEs σε κατοικίες στην Ελλάδα ήταν 
7 pg m-3, ενώ σε δειγματοληψίες, που πραγματοποιήθηκαν με δειγματολήπτες 
υψηλού όγκου, σε κατοικίες στην Μεγάλη Βρετανία η συγκέντρωση των 
PBDEs ήταν 524 pg m-3. Οι συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους 
(επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες) σε αρκετές περιπτώσεις ήταν 
υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις των PBDEs που μετρήθηκαν σε 
εξωτερικούς χώρους. Στην Ελλάδα, από τις μετρήσεις του Μandalaki et al. 
(2007) και από τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης, οι συγκεντώσεις των 
PBDEs κυμάνθηκαν μεταξύ 24 ως 14 pg m-3 σε εξωτερικούς χώρους αστικών 
περιοχών. Στοιχεία για τις συγκεντρώσεις των PBDEs παρουσιάζονται και στο 
Πίνακα Α-2 του παραρτήματος. 
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Πίνακας 6.28 Οι συγκεντρώσεις των PBDEs σε δείγματα αέρα (pg m-3) από 
δημοσιευμένες πηγές( Chen et al., 2006). 
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ΧΩΡΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΧΩΡΑ Σ6PBDE ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΧΟΙ 

ΧΩΡΟΙ    

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΝΑΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 8520a Sjodin et al., 2001 

ΓΡΑΦΕΙΑ   * ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2787a Harrad at al., 2004 

ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ * ΣΟΥΗΔΙΑ 1231a Sjodin et al., 2001 
ΧΩΡΟΙ  * 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 567a Sjodin et al., 2001 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 166 Harrad et al., 2004 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΔΑ 97 Mandalakis et al., 
2008 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 80 Mandalakis et al., 

2008 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 74 Mandalakis et al., 
2008 

ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 47 Mandalakis et al., 
2008 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΥΒΕΪΤ 30 Gevao et al., 2006 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 6 Mandalakis et al., 
2008 

    
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   * ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 524a Harrad et al., 2004 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΝΑΔΑΣ 240 Wilford et al., 2004 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 52 Harrad et al., 2004 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΥΒΕΪΤ 16 Gevao et al., 2006 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑ 7 Mandalakis et al., 
2008 

    
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ   * ΗΠΑ 52a Strandberg et al., 
2001 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ 24 Mandalakis et al., 
2008 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΘΗΝΑ) * ΕΛΛΑΔΑ 24 b ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  * ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 20 Harrad et al., 2004 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) * ΕΛΛΑΔΑ 14 b ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΣΤΙΚΗ /ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ * ΚΑΝΑΔΑΣ 13 Harner et al., 2006 
ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΠΩΝΙΑ 13 Hayakawa et al., 2004 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ/    
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ * 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΙΜΝΕΣ 
(ΗΠΑ) 9 Strandberg et al., 

2001 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ/     

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ * ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7 Lee et al., 2004 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΔΑΣ 2 Wilford et al., 2004 

 
*Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με δειγματολήπτες υψηλού όγκου. 
a το μέλος BDE-28 δεν μετρήθηκε και δεν συμπεριλήπτηκε στην συγκέντρωση των 
Σ6PBDE 
b η υπολογισμένη συγκέντρωση είναι για 7 μέλη PBDEs (Σ7PBDE) 
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Πίνακας 6.29 Οι συγκεντρώσεις των PBDEs σε δείγματα αέρα (pg m-3) από χώρους 
εργασίας, οικίες και δείγματα εξωτερικούς χώρους (Μandalakis et al., 2007). 
 
 
6.4.7 Αέρια σωματιδιακή κατανομή 
 

Η κατανομή μιας ένωσης μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής 
φάσης της ατμόσφαιρας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα 
διαφόρων διεργασιών που συμβαίνουν στο περιβάλλον, όπως η υγρή 
εναπόθεση, η ξηρή εναπόθεση, η αποικοδόμηση και η μεταφορά λόγω της 
κίνησης των αεριών μαζών (Goss and Schwarzenbach, 1998). Συνεπώς, η 
μελέτη της αέριας σωματιδιακής κατανομής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.  

H μελέτη της αέριας σωματιδιακής κατανομής μιας ένωσης βασίζεται 
στην πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου τόσο στην αέρια, όσο και στη 
σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας και στον υπολογισμό του συντελεστή 
αέριας/σωματιδιακής κατανομής (Kp) με βάση την εξίσωση: 
 

( )/ /pK F A TS= P

r

 
όπου F και A είναι οι συγκεντρώσεις της υπό μελέτη ένωσης στο φίλτρο GFF 
και στο PUF, αντίστοιχα, και TSP είναι η συγκέντρωση των συνολικά 
αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας. Όσο πιο μεγάλος είναι ο 
συντελεστής Kp, τόσο πιο μεγάλη είναι η τάση της ένωσης να προσκολλάται 
στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση του log Kp ως προς το 
λογάριθμο της πτητικότητας για τα μέλη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
ενώσεων (π.χ. PCBs, PAHs, κ-αλκάνια κ.λ.π.). Συνήθως, ο παράγοντας log 
Kp παρουσιάζει γραμμική συσχέτιση ως προς την πτητικότητα με αποτέλεσμα 
να ισχύει η εξίσωση: 

log log o
P r LK m p b= +  

όπου Po
Lείναι η τάση ατμών της ένωσης σε καθαρή μορφή και m, b είναι η 

κλίση και η τεταγμένη επί της αρχής, αντίστοιχα. Οι τιμές της κλίσης και της 
τεταγμένης επί της αρχής, οι οποίες υπολογίζονται για κάθε κατηγορία 
ενώσεων, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατανομή 
των ενώσεων μεταξύ της αέριας και της σωματιδιακής φάσης της 
ατμόσφαιρας. 

Σε αυτή τη μελέτη υπολογίστηκαν οι συντελεστές Kp για όλα τα μέλη 
των PBDEs, τα οποία έδωσαν ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις τόσο στη 
σωματιδιακή, όσο και στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας. Στον Πίνακα 6.30 
φαίνεται το εύρος των τιμών log Kp, οι οποίες παρατηρήθηκαν στο σύνολο 
των δειγμάτων που συλλέχθηκαν (Ν=7). Πρέπει να αναφερθεί ότι στα 
αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνετε η δειγματολήψια που 
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 28/3/2007 λόγω ανεπαρκών στοιχείων. 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ (N=5) 
 log Kp 

ΜΕΛΟΣ PBDEs ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 
BDE 15 ND ND 
BDE 28 -3,9 3,9-3,9 
BDE 47 -3,1 3,4-2,8 
BDE 100 -2,2 2,9-1,5 
BDE 99 -1,9 2,5-1,2 
BDE 154 -1,5 1,8-1,2 
BDE 153 -1,1 1,3-0,9 

 

 

ΑΘΗΝΑ (N=2) 
 log Kp 

ΜΕΛΟΣ PBDEs ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 
BDE 15 -3,5 3,4-3,4 
BDE 28 -2,9 2,9-2,9 
BDE 47 -1,8 1,8-1,6 
BDE 100 -0,9 0,8-0,8 
BDE 99 -0,5 0,6-0,3 
BDE 154 ΝD ND 
BDE 153 ND ND 

Πίνακα 6.27 Εύρος τιμών και μέσες τιμές του log Kp (Ν=7). 
 

Περαιτέρω μελετήθηκε η συσχέτιση μεταξύ του log Kp και του log Po
L 

των PBDEs για καθένα από τα δείγματα που αναλύθηκαν. Οι τάσεις ατμών 
των PBDEs (σε Pa), που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, 
υπολογίστηκαν με βάση την εργασία του Chen et al. (2006) και είναι 
προβλεπόμενες με την χρήση μοντέλου και σε θερμοκρασία 25 οC (Πίνακας 
6.28). 
 

log Po
L ΜΕΛΟΣ PBDEs 

-2.0 BDE 15 
-2.9 BDE 28 
-3.3 BDE 47 
-4.4 BDE 100 
-4.2 BDE 99 
-5.0 BDE 154 
-5.0 BDE 153 

 
Πίνακα 6.28 Οι προβλεπόμενες τιμές του λογαρίθμου της τάσης ατμών των PBDEs 
σε θερμοκρασία 25 οC (Chen et al., 2006). 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα συσχέτισης του logKP ως προς το 
λογάριθμο της πτητικότητας. 
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Δειγματοληψία στο Ηράκλειο στις 4/9/2006 
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Δειγματοληψία στο Ηράκλειο στις 2/10/2006 
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Δειγματοληψία στο Ηράκλειο στις 13/11/2006 
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Δειγματοληψία στην Αθήνα στις 4/12/2006 

 
 

y = -1.4313x - 6.5462
R2 = 0.9357

-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0

-6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0

log Po
L

lo
g 

K
p

 
Δειγματοληψία στην Αθήνα στις 5/12/2006 
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Δειγματοληψία στο Ηράκλειο στις 8/3/2007 
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Δειγματοληψία στο Ηράκλειο στις 28/5/2007 

 
Σχήμα 6.22 Διαγράμματα συσχέτισης του logK

P 
ως προς το λογάριθμο της 

πτητικότητας. 
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Σχήμα 6.23 Συγκεντρωτικό διάγραμμα συσχέτισης του logK
P 
ως προς το λογάριθμο 

της πτητικότητας σε όλες τις δειγματοληψίες.. 
 

Σε όλα σχεδόν τα δείγματα ο συντελεστής συσχέτισης του logKP σε 
σχέση με τον logP0

L βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικός. Ο συντελεστής 
R2 κυμάνθηκε από 0,790-0,937 εκτός από το δείγμα που συλλέχτηκε στις 
13/11/2006 στην περιοχή των Βουτών στο οποίο ο συντελεστής R2 ήταν μόλις 
0,590. Η καλή γραμμική συσχέτιση που υπάρχει είναι σύμφωνη με τη θεωρία 
του γραμμικού ισόθερμου μοντέλου που περιγράφει την κατανομή των SOCs 
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μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης (Pankow, 1987; Pankow and 
Bidleman, 1992). Το επίπεδο αξιοπιστίας (p) ήταν 0.001 για την πρώτη 
δειγματοληψία στο Ηράκλειο, ενώ για την δεύτερή ήταν 0,02. Οι τιμές του 
επιπέδου αξιοπιστίας ήταν μικρότερες από 0,05. Στις υπόλοιπες 
δειγματοληψίες στο Ηράκλειο το επίπεδο αξιοπιστίας ήταν μεγαλύτερο από 
0.05, αν και ο συντελεστής R2 στις δύο τελευταίες δειγματοληψίες ήταν 
υψηλός (0,896 και 0,936 αντίστοιχα). Οι χαμηλές αυτές τιμές στο επίπεδο 
αξιοπιστίας πιθανών οφείλονται στον μικρό αριθμό δεδομένων και όχι στην μη 
υπαρξή καλής συσχέτισης των τιμών του logKp και του logPo

L. Τα επίπεδα 
αξιοπιστίας στις δειγματοληψίες στην Αθήνα ήταν 0,05 και 0,03 Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.29. Ο αριθμός των δεδομένων 
αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών PBDEs τα οποία έδωσαν ανιχνεύσιμες 
συγκεντρώσεις τόσο στην αέρια όσο και στη σωματιδιακή φάση. 

 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ mr br 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

R2 
R ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

p 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4/9/2006 -1.085 -7.080 0.937 -0.968 5 0.001 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/10/2006 -1.329 -7.996 0.864 -0.930 5 0.02 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/11/2006 -1.002 -6.309 0.590 -0.768 3 0.44 
ΑΘΗΝΑ 4/12/2006 -1.367 -6.605 0.896 -0.947 4 0.05 
ΑΘΗΝΑ 5/12/2006 -1.431 -6.546 0.936 -0.967 4 0.03 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8/3/2007 -1.432 -7.556 0.890 -0.943 4 0.21 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/5/2007 -1.447 -8.860 0.790 -0.889 4 0.11 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ -1.275 -7.015     

 
Πίνακας 6.29 Τιμές της κλίσης mr και της τεταγμένης επί της αρχής br  για τα PBDEs, 
σε 7 δείγματα από την περιοχή των Βουτών και της Αθήνας. Επιπλέον δίνεται ο 
συντελεστής συσχέτισης R2, ο αριθμός των δεδομένων από τα οποία εξάχθηκαν οι 
τιμές mr, br και το επίπεδο αξιοπιστίας της συσχέτισης 

 
Oι τιμές του συντελεστή συσχέτιση του logKP σε σχέση με τον logP0

L 
στην μελέτη του Cenin (2006) ήταν μεταξύ 0,61 και 0,99, ενώ οι τιμές της 
κλίσης mr και της τεταγμένης επί της αρχής br ήταν από -0,17 έως -2,7 και -
2,7 έως -4,3 αντίστοιχα (Σχήμα 6.24). Η διαφοροποίηση στις τιμές αυτές σε 
σχέση με την παρούσα μελέτη οφείλονται στο ότι ο Cetin χρησιμοποίησε τις 
τιμές του logP0

L που υπολόγισε ο Tittlemier et al. (2002). Ο Tittlemier 
υπολόγισε τις τιμές για ορισμένα μέλη των PBDEs και για τα μέλη που δεν 
υπήρχαν τιμές για το logP0

L ο ο Cetin τις υπολόγισε από την εξίσωση του 
Tittlemier που συσχετίζει την τάση ατμών με το βαθμό βρωμίωσης. Οι τάσεις 
ατμών των PBDEs (σε Pa), που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, 
υπολογίστηκαν με βάση την εργασία του Chen et al., (2006) και είναι 
προβλεπόμενες με την χρήση μοντέλου και σε θερμοκρασία 25 οC. Οι 
διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των δύο μελετών μπορεί να οφείλεται και 
στην χαμηλή μέση θερμοκρασία κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών του 
Cetin. Οι χαμηλές θερμοκρασίες (<3 οC ) μειώνουν τις τιμές του m, του b και 
του R2. Ο Cetin πραγματοποίησε τις δειγματοληψίες στην Τουρκία σε εποχή 
με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.  
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Σχήμα 6.24 Συγκεντρωτικό διαγράμματα συσχέτισης του logKP ως προς το λογάριθμο 
της πτητικότητας σε δειγματοληψίες στην Τουρκία (Cetin 2006). 

 
Πρόσφατα παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο σε δειγματοληψία για 

PCDD/Fs σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5 οC (Kadowaki & Naitoh, 2005). 
Έχει αναφερθεί ότι αυτή η μείωση μπορεί να οφείλεται στην εκρόφηση των 
PBDEs κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας. Οι Mader & Pankow (2001) 
ερεύνησαν τα προβλήματα εκρόφησης με την χρήση φίλτρων quartz. 
 

Παρατηρείται ότι οι τιμές της κλίσης απέχουν από την θεωρητική τιμή –
1. Πολλές μελέτες αναφέρονται σε τιμές mr αρκετά διαφορετικές από την τιμή 
–1. Οι πιθανοί παράγοντες εξαιτίας των οποίων παρατηρείται απόκλιση από 
την τιμή –1 είναι (Μανδαλάκης, 2002): 
 

 Σφάλματα δειγματοληψίας (ρόφηση, εκρόφηση, απώλειες λόγω 
διάσπασης πάνω στο φίλτρο κτλ).  

 Μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
δειγματοληψίας, και μεταβολές στη σχετική υγρασία ή στη συγκέντρωση των 
PBDEs.  

 Η διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας εκρόφησης και της ενθαλπίας 
εξάτμισης.  

 H ποσότητα των οργανικών ενώσεων στα σωματίδια δεν είναι 
ανταλλάξιμη με την αέρια φάση.  

 Απόκλιση της αέριας/ σωματιδιακής φάσης από την ισορροπία  
 
 
6.4.8 Επίδραση της μέσης θερμοκρασίας δειγματοληψίας 
στην τιμή του συντελεστή Kp 
 

 
Η μέση τιμή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών 

κυμάνθηκε από 17.9-24,0 0C στις δειγματοληψίες στις Βούτες Ηρακλειού ενώ 
στην Αθήνα στο κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Ο. κυμάνθηκε μεταξύ 15,2-15,80C. Η τιμή 
του logKP αυξάνεται με την μείωση της θερμοκρασίας, πόρισμα το οποίο 
παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη. Στο Σχήμα 6.22 παρουσιάζεται η 
συσχέτιση της μεταβολής του log Kp ως προς την μέση θερμοκρασία κατά την 
διάρκεια των δειγματοληψιών στο Ηράκλειο (Ν=6). Οι δειγματοληψίες στην 
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Αθήνα ήταν μώλις δυο και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αξιόπιστα 
συμπεράσματα. Για τον υπολογισμό της τιμής του log Kp, χρησιμοποιήθηκε η 
συγκέντρωση Σ7PBDE στην αέρια και στην σωματιδιακή φάση. Στις 
δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν χειμερινούς μήνες η τιμή του log Kp 
ήταν αρκετά υψηλή, ενώ τους θερμότερους μήνες υπήρξε πτώση της τιμής 
του log Kp. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής Kp, τόσο πιο μεγάλη είναι η 
τάση των PBDEs να προσκολλoύνται στα αιωρούμενα σωματίδια της 
ατμόσφαιρα. Άρα η θερμοκρασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει την τύχη των PBDEs στην ατμόσφαιρα. 
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Σχήμα 6.25 Σύγκριση της μέσης θερμοκρασίας κατά την διάρκεια των 
δειγματοληψιών στο Ηράκλειο και της τιμής logKP.. 
 
 
6.4.9 Το κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση προς τη 
συνολική ποσότητα της ένωσης στην ατμόσφαιρα 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το μοντέλο Junge-Pankow μπορεί να 
περιγραφεί ως: 

L

c
c P

θ
θ

Φ =
+

   

όπου φ είναι το κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση προς τη συνολική 
ποσότητα της ένωσης στην ατμόσφαιρα (αέρια και σωματίδια), θ είναι η 
συγκέντρωση επιφάνειας των αιωρούμενων σωματιδίων (TSP) στην 
ατμόσφαιρα, Po

L είναι η τάση ατμών της ένωσης σε καθαρή μορφή και c είναι 
μια σταθερά εξαρτώμενη από το είδος της ένωσης και τη θερμοκρασία 
(Junge, 1977). H σταθερά c συνήθως παίρνει τιμή 17,2 Pa cm ενώ η θ έχει 
τιμή 1.1×10-5 cm2 cm-3 (Bidleman, & Harner, 2000; Chen et al., 2006). Το 
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κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση μπορεί να υπολογιστεί από την 
σχέση: 

                                
1

P TSP

P TSP

C
C

Κ
Φ =

+ Κ
       (6.1) 

όπου CTSP η μέση συγκέντρωση επιφάνειας των αιωρούμενων σωματιδίων 
(TSP) στην ατμόσφαιρα. 

Η μέση συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων (TSP) στην 
ατμόσφαιρα στις δειγματοληψίες της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6.26. Η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων (TSP) στην 
Αθήνα ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη από αυτή στο Ηράκλειο. Στην Αθήνα η 
μέση συγκέντρωση των Σ7BDE στην σωματιδιακή φάση ήταν 3 φορές 
μεγαλύτερη από την αέρια. 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

MΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ TSP 
μg m-3 

(N=6) 

SD 

AΘΗΝΑ  
MΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ TSP 

μg m-3 
(N=2) 

SD 

47,20 13,80 110,13 6,83 
 

Πίνακας 6.30 Η συγκέντρωση (μg m-3) (average±SD) των TSP στην περιοχή των 
Βουτών και της Αθήνας (ΥΠΕ.Θ.Ο). 
 

Βάση της Εξίσωσης 6.1 υπολογίστηκε το κλάσμα της ένωσης στη 
σωματιδιακή φάση Φ για όλες τις δειγματοληψίες (Σχήμα 6.26). Από τα 
αποτελέσματα παρατηρείτε ότι η προσρόφηση στα σωματίδια αυξάνετε όσο 
αυξάνετε το μοριακό βάρος των μελών. Το μέλος BDE-15 δεν ανιχνεύθηκε 
στην σωματιδιακή φάση παρά μόνο σε ένα δείγμα ενώ για το μέλος BDE-28 η 
μέση τιμή του Φ ήταν 6,14±6,79. Όσο αφορά τα μέλη BDE-47, -99 και -100 η 
τιμή ήταν 23,55±33,04, 42,04±38,45 και 51,79±34,73 αντίστοιχα. Για τα μέλη 
BDE-154,-153 η μέση τιμή για το Φ ήταν 76,51±26,27% και 91,90±12,41% 
αντίστοιχα. Αν και στην παρούσα μελέτη δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί το Φ 
για το μέλος BDE-209, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την χρήση μοντέλων 
υπολογίστηκε  το BDE-209 ανιχνεύετε στην σωματιδιακή φάση σε ποσοστό 
>99% (Harner & Shoeib, 2002).  
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Σχήμα 6.26 Συσχέτιση του κλάσματος της ένωσης στη σωματιδιακή φάση Φ και του 
logP0

L για όλες τις δειγματοληψίες 
 
Στην μελέτη του ο Cetin (2006) (Σχήμα 6.27) προσδιόρισε το κλάσμα 

της ένωσης στη σωματιδιακή φάση Φ για όλες τις δειγματοληψίες που 
πραγματοποίησε στην Τουρκία. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 
συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα του μοντέλου Junge-Pankow (Σχέση 4.7) με 
τιμές για την σταθερά c 13.3 και17,2 Pa cm (Σχέση 6.1). Η σταθερά cj είναι 
εξαρτώμενη από το είδος της ένωσης και τη θερμοκρασία Οι τιμές του Φ που 
υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη είναι παρόμοιες με τις τιμές που 
υπολόγισε ο Cetin (2006) 
(α) 

 
(β) 
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Σχήμα 6.27 Συσχέτιση του κλάσματος της ένωσης στη σωματιδιακή φάση Φ και του 
logP0

L (α) Chen et al., 2006 (β)Cetin, 2006. 
 
 
6.5 ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΡΟΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
 

Με τον όρο ολική εναπόθεση εννοείτε το συνολικό άθροισμα της ξηρής 
και υγρής εναπόθεσης. Η ξηρή και υγρή εναπόθεση αποτελούν τις 
σημαντικότερες διεργασίες με τις οποίες οι διάφοροι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές 
καταλήγουν στην επιφάνεια της γης. Οι συγκεκριμένες διεργασίες είναι και οι 
κυρίως υπεύθυνες για την είσοδο σημαντικών ποσοτήτων POPs στα διάφορα 
οικοσυστήματα (Eisenreich et al., 1981; Koester and Hites, 1992; Hoff et al., 
1996). 
Όπως έχει ήδη αναφερθει, η ροή μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας την 
εξίσωση: 
 

dF V C=        (6.2) 
όπου F είναι η κάθετη ροή λόγω ξηρής εναπόθεσης (σε μονάδες μάζας ανά 
μονάδα επιφάνειας, ανά μονάδα χρόνου), C είναι η συγκέντρωση της ένωσης 
στην αέρια ή στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας (σε μονάδες μάζας ανά 
μονάδα όγκου). Ο παράγοντας Vd, ο οποίος είναι γνωστός ως ταχύτητα 
εναπόθεσης, αντιστοιχεί στη σταθερά αναλογίας μεταξύ της ροής και της 
συγκέντρωσης της ένωσης (σε μονάδες μήκους ανά μονάδα χρόνου), 
(Seinfeld and Pandis, 1998). Επειδή η ταχύτητα εναπόθεσης των αερίων είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή (Seinfeld and Pandis, 1998), η ροή ξηρής εναπόθεση των 
SOCs που βρίσκονται στην αέρια φάση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 
Γι΄ αυτό το λόγο, η συνολική ροή των SOCs λόγω της ξηρής εναπόθεσης 
θεωρείται ότι οφείλεται μόνο στη ξηρή εναπόθεση των σωματιδίων της 
ατμόσφαιρας, πάνω στα οποία έχουν προσκολληθεί αυτές οι ενώσεις. 
Ωστόσο, ο προσδιορισμός της ξηρής εναπόθεσης μιας ένωσης 
χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 6.2 μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα εναπόθεσης των σωματιδίων και 
η συγκέντρωση των διαφόρων SOCs σε αυτά μπορεί να μεταβάλονται 
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ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων. Συνεπώς, υπάρχει σημαντική 
αβεβαιότητα στον προσδιορισμό αυτών των παραμέτρων (Hoff, 1994). 
Επιπλέον η ταχύτητα Vd δεν παραμένει σταθερή από περιοχή σε περιοχή. Η 
ακριβή τιμή της Vd εξαρτάται από τις μετεωρολογικές παραμέτρους και από τα 
φυσικά χαρακτηριστικά τόσο των σωματιδίων πάνω στα οποία είναι 
προσκολλημένος ένας ρυπαντής, όσο και της επιφάνειας στην οποία 
εναποθέτονται τα σωματίδια.  

Οι άμεσες μετρήσεις της ροής των SOCs λόγω της ξηρής εναπόθεσης 
είναι σπάνιες αφού υπάρχει δυσκολία στην κατασκευή μιας πρότυπης 
επιφάνειας, η οποία να αντιπροσωπεύει την επιφάνεια της γης (Bidleman, 
1988). 
 
 
6.5.1 Ατμοσφαιρική ροή των PBDEs μέσω της ολικής 
εναπόθεσης 
 

H μέτρηση της ολικής εναπόθεσης έγινε με άμεση τεχνική 
Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληψία στον χώρο του Πανεπιστημίου στο 
διάστημα 22/5 έως 22/7/2007 και είχε διάρκεια 62 ημέρες. Χρησιμοποιήθηκε 
ανοξείδωτα μεταλλικό χωνί με διάμετρο 42cm και επιφάνεια 0.1385m2, το 
οποίο είχε προσαρμοστεί σε γυάλινο δοχείο συλλογής του δείγματος. Το 
χρώμα του δοχείου ήταν σκούρο μαύρο για την αποφυγή της φωτοδιάσπασης 
των PBDEs. Κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας σημειωθήκαν δύο έντονες 
βροχοπτώσεις και σημαντική ποσότητα νερού και σωματιδίων χύθηκαν από 
το δοχείο συλλογής μετά την υπερχείλισή του. Επειδή οι συγκεντρώσεις των 
PBDEs στα εναποτιθέμενα σωματίδια είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ο χρόνος της 
δειγματοληψίας ήταν αρκετά μεγάλος συνολικά 62 ημέρες. 

Οι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων μελών ήταν 
αρκετά καλές τόσο στην αέρια όσο και στην σωματιδιακή φάση (Πίνακας 
6.31).  

 
 
 

  
ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

%  
13C BDE-15 72 
13C BDE-28 74 
13C BDE-47 87 
13C BDE-99 99 

13C BDE-154 101 
13C BDE-153 88 
13C BDE-183 89 
13C BDE-197 86 
13C BDE-207 66 
13C BDE-209 114 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 87.6 

 
Πίνακας 6.31 Oι ανακτήσεις των ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων στο δείγμα 
ολικής εναπόθεσης.. 
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Τα πιο σημαντικά μέλη των PBDEs στo δείγμα της ολικής εναπόθεσης 

ήταν τα BDE-28, -47, -99, -100, -154, -153, και -209. Το μέλος BDE-15 δεν 
ανιχνεύθηκε. Οι ποσότητες των PBDEs που ανιχνεύτηκαν, ήταν 17889 pg. Η 
ποσότητα των Σ7PBDE χωρίς το μέλος BDE-209 ήταν μόλις 5902 pg. 

Στον Σχήμα 6.36 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοστά συνεισφοράς 
των μελών PBDEs σε σχέση με την τελική ποσότητα. Το ποσοστό του BDE-
209 ήταν 66,98 %, ενώ τα ποσοστά του BDE-47, και -99 ήταν 10,52 και 
12,69% αντίστοιχα. Αθροίζοντας μόνο τις ποσότητες των Σ7PBDE (χωρίς το 
μέλος BDE-209) το ποσοστό συνεισφοράς των μελών BDE-47, και -99 φτάνει 
την τιμή 31,87 και 38,46 % αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν 
απόλυτα με πολλές μελέτες αλλά και με τα αποτελέσματα στην παρούσα 
μελέτη τόσο στην σωματιδιακή κατανομή, όσο και στην αέρια-σωματιδιακή 
κατανομή.  
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Σχήμα 6.28 Η συνεισφορά των μελών που ανιχνεύτηκαν στην τελική ποσότητα των 
PBDEs . 
 
 

Οι ροές ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (άθροισμα ξηρής και υγρής 
εναπόθεσης) των κύριων μελών και των συνολικών PBDEs παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 6.24. Οι ροές εκφράζονται σε ng PBDEs που εναποτίθενται ανά 
έτος σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου. Για το μέλος BDE-47 η ροή είναι 
83 ng m-2 y-1, ενώ για τα μέλη BDE-99 και BDE-209 οι ροές είναι 100 και 526 
ng m-2 y-1 αντίστοιχα. Για το άθροισμα των ποσοτήτων των PBDEs η ροή είναι 
786 ng m-2 y-1. Το μέλος BDE-209 εμφανίζει την μεγαλύτερη ροή και φαίνεται 
ότι η ατμοσφαιρική εναπόθεση, είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς 
απομάκρυνσης του μέλους αυτού από την ατμόσφαιρα. 
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MEΛΗ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ F 

ng m-2 y-1 
BDE 28 2 
BDE 47 83 
BDE 100 26 
BDE 99 100 
BDE 154 19 
BDE 153 30 
BDE 209 526 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 786 
 
Πίνακας 6.32  Οι ροές των μελών που ανιχνεύτηκαν κατά τον υπολογισμό της ολικής 
εναπόθεσης  
 

Η ξηρή εναπόθεση των PBDEs δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Ο Τer 
Schure et al., (2004) αναφέρει την μέση τιμή της ροής του BDE-209 σε 27756 
ng m-2 y-1 καθώς και την μέση τιμή της ροής του αθροίσματος οκτώ μελών 
(χωρίς το BDE-209) Σ8PBDE σε 6624 ng m-2 y-1. Οι δειγματοληψίες του Τer 
Schure πραγματοποιήθηκαν σε περιοχή διάθεσης στερεών αποβλήτων. Οι 
ροές σε αστική περιοχή για το BDE-209 και για το άθροισμα των οκτώ μελών 
(χωρίς το BDE-209) ήταν 3920 ng m-2 y-1 και 2520 ng m-2 y-1 αντίστοιχα. 

Στην μελέτη του Cetin (2006) στην Τουρκία το ποσοστό συνεισφοράς 
του μέλους στην τελική ποσότητα υπολογίστηκε σε 49 έως 76%. Η μέση ροή 
του BDE-209 ήταν 2 φορές μεγαλύτερη σε αστικές περιοχές σε σχέση με τις 
δειγματοληψίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην 
υψηλότερη συγκέντρωση των σωματιδίων (ΤSP) στις αστικές περιοχές. Οι 
ροές των PBDEs κυμάνθηκαν από 648 ng m-2 y-1 (BDE-28) έως 17784 ng m-2 
y-1 (BDE-209) σε απομακρυσμένη περιοχή ενώ σε αστικές περιοχές 
κυμάνθηκαν από 792 ng m-2 y-1 (BDE-154) ως 38700 ng m-2 y-1 (BDE-209). Η 
μέση ροή  του αθροίσματος των επτά μελών (με το μέλος BDE-209) στις 
απομακρυσμένες περιοχές και στις αστικές , ήταν 24336 ng m-2 y-1 και 49068 
ng m-2 y-1, αντίστοιχα (Cetin, 2006). 

 
 

6.5.2 ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΞΗΡΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ PBDEs 
 

H ροή μιας ένωσης προς την επιφάνεια της γης, λόγω της ξηρής 
εναπόθεσης, μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την κατανομή της ένωσης στα 
σωματίδια διαφόρων μεγεθών και τις αντίστοιχες ταχύτητες εναπόθεσης των 
σωματιδίων, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση (Εξίσωση 4.5) 

 

 
 

Αν και η μέθοδος αυτή είναι πιο επίπονη, τα αποτελέσματα που 
λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό της ξηρής εναπόθεσης θεωρούνται ότι 
έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις με τον 
κρουστικό διαχωριστήρα σωματιδίων εφαρμόστηκαν στην Εξίσωση 4.5 για να 
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μπορέσουμε να εκτιμήσουμε έμμεσα τη ροή των PBDEs, εξαιτίας της ξηρής 
εναπόθεσης των σωματιδίων. Οι ταχύτητες εναπόθεσης των σωματιδίων που 
χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, έχουν προσδιοριστεί κατά προσέγγιση 
με βάση την εργασία του Slinn et al. (1978) (Σχήμα 6.4). 

Στον Πίνακα 6.33 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών 
των ροών των PBDEs. Οι ροές ξηρής εναπόθεσης των PBDEs, οι οποίες 
εκτιμήθηκαν έμμεσα χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις με 
το κρουστικό διαχωριστήρα σωματιδίων είναι αρκετά υψηλότερες σε σχέση με 
τις ροές που προσδιορίστηκαν άμεσα χρησιμοποιώντας την πρότυπη 
επιφάνεια εναπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή της συνολικής ροής των 
PBDEs (Σ7PBDE +BDE-209) που προσδιορίστηκε έμμεσα ήταν κατά μέσο 
όρο οκτώ φορές υψηλότερη σε σχέση την αντίστοιχη τιμή που 
προσδιορίστηκε άμεσα σε πρότυπες επιφάνειες.  

Υπολογισθήκαν επίσης και οι ροές των PBDEs, έμμεσα με την χρήση 
των συγκεντρώσεων που μετρήθηκαν κατά την διαδικασία προσδιορισμού της 
αέριας-σωματιδιακής κατανομής, πολλαπλασιάζοντας τις συγκεντρώσεις με 
την ταχύτητα εναπόθεσης (2,55 m sec-1) (Σχέση 6.2). Οι υπολογισμένες ροές 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.33. 

Η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των τριών μεθόδων 
προσδιορισμού της ροής ξηρής εναπόθεσης είναι φυσιολογική Επειδή, η 
ταχύτητα εναπόθεσης μεταβάλλεται απότομα σε σχέση με το μέγεθος των 
σωματιδίων, ο προσδιορισμός μιας μέσης ταχύτητας εναπόθεσης που να 
αντιπροσωπεύει όλο το εύρος των σωματιδίων κάθε σταδίου περιλαμβάνει 
σημαντική αβεβαιότητα. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετεωρολογικές 
συνθήκες στις οποίες έχουν προσδιοριστεί οι ταχύτητες εναπόθεσης (Slinn et 
al., 1978) μπορεί να διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες συνθήκες που 
επικρατούσαν στις περιοχές δειγματοληψίας. 
 
(1) 

ΠΕΡΙΟΧΗ F 
ng m-2 y-1 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ 24/3/2006 1460,6 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  29/5/2006 10429,8 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2006 3946,7 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/6/2006 8549,5 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/6/2006 2184,3 
ΑΘΗΝΑ 4/12/2006 6280,3 

 
 
(2) 

ΠΕΡΙΟΧΗ F 
ng m-2 y-1 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4/9/2006 2661,4 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/10/2006 2504,9 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/11/2006 864,2 
ΑΘΗΝΑ 4/12/2006 17496,5 
ΑΘΗΝΑ 5/12/2006 10940,1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8/3/2007 1396,8 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/3/2007 688,0 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28/5/2007 781,6 
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(3) 
ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ F 

ng m-2 y-1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   22/5-22/7 785,3 

 
Πίνακας 6.33 Ροές ξηρής εναπόθεσης των PBDEs (Σ7PBDE+BDE-209), οι οποίες 
εκτιμήθηκαν με βάση:  

1. την κατανομή αυτών των ενώσεων σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων 
(έμμεση εκτίμηση). 

2. την αέρια σωματιδιακή-κατανομή (έμμεση εκτίμηση).  
3. με την ολική εναπόθεση (άμεση εκτίμηση). 

 
Οι ροές που εκτιμήθηκαν με βάση την αέρια σωματιδιακή κατανομή  

παρουσιάζουν μέση τιμή 1482,8 στην περιοχή των Βουτών, τιμή η οποία είναι 
παραπλήσια με την τιμή της ροής (1460,6) που προσδιορίστηκε στο σταθμό 
της Φινοκαλιάς με βάση τα δεδομένα από τις δειγματοληψίες από τον 
κρουστικό διαχωριστη. Οι μεγαλύτερες τιμές ροής παρουσιάστηκαν στην 
Αθήνα (υψηλή συγκέντρωση TSP). Η μέση τιμή της ροής που προσδιορίστηκε 
με βάση την αέρια- σωματιδιακή κατανομή ήταν 14218,3 , ενώ η τιμή της ροής 
με βάση την κατανομή των PBDEs με το μέγεθος των σωματιδίων ήταν 
6280,3. Οι τιμές ροής στην Αθήνα είναι μέσα στα πλαίσια των τιμών που 
έχουν αναφέρει και άλλοι μελετητές για αστικές περιοχές. Η μικρότερη τιμή 
ροής που παρατηρήθηκε ήταν αυτή που εκτιμήθηκε με την ολική εναπόθεση. 
Είναι πιθανό ότι στο νερό βροχής που χάθηκε, μετά την υπερχείλιση του 
δοχείου συλλογής να υπήρχαν και διαλυμένα σωματίδια επηρεάζοντας τις 
τελικές ποσότητες των PBDEs στην δειγματοληψία.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  
F 

ng m-2 y-1 
ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ  

(Ν=1) 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

(Ν=4) 
ΑΘΗΝΑ  
(Ν=1)  

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ SD   
1460,6 6277,6 3855,3 6280,3  

ΑΕΡΙΑ-ΣΩΜΑΤΙΔΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
F 

ng m-2 y-1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(Ν=6) 
ΑΘΗΝΑ 
(Ν=2) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ SD ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ SD 
1482,8 888,5 14218,3 4636,1 

 

ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
F 

ng m-2 y-1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22/5-22/7 785,3 

 
Πίνακας 6.34 Μέση τιμή ροής ξηρής εναπόθεσης των PBDEs (ΣPBDE7+BDE-209), 
(ng m-2 y-1) σε όλες τις δειγματοληψίες . η εκτίμηση έγινε με βάση:  

1. την κατανομή αυτών των ενώσεων σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων,  
2. την αέρια σωματιδιακή κατανομή  
3. με την ολική εναπόθεση 
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6.6 ΦΩΤΟΛΥΣΗ ΤΟΥ BDE-209 
 

Η φωτολυτική αποβρωμίωση των PBDEs είναι μια σημαντική 
διαδικασία η οποία επηρεάζει την παραμονή τους στο περιβάλλον. Το BDE-
209 διασπάται φωτολυτικά στο περιβάλλον όταν εκτεθεί σε UV ακτινοβολία 
και στο ορατό φως και μετατρέπεται σε μέλη μικρότερου μοριακού βάρους. Η 
ένταση απορρόφησης της ακτινοβολίας και αντίστοιχα ο βαθμός 
φωτοδιάσπασης είναι ανάλογος με τον βαθμό βρωμίωσης. Η φωτόλυση και η 
ξηρή εναπόθεση θεωρούνται οι κύριοι τρόποι απομάκρυνσης του BDE-209 
από το περιβάλλον. 

Στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος 
Χημείας του Παν/μίου Κρήτης πραγματοποιήθηκε μελέτη για την 
φωτοδιάσπαση του BDE-209 σε διαλύτη τολουόλιο με την χρήση UV φωτός, 
υπό την επίβλεψη του δρ. Μανώλη Μανδαλάκη. Μετά από 22,27 ώρες η 
αρχική ποσότητα του BDE-209 είχε μετατραπεί σε άλλα μέλη με μικρότερο 
βαθμό βρωμίωσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία είναι παρόμοια με 
τις μελέτες που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4.7.2, παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 6.29. Από την φωτοδιάσπαση του BDE-209 σχηματίστηκαν nona, octa, 
hepta και hexa-BDEs τα οποία με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση 
του φωτός φωτοδιασπάστικαν και αυτά με την σειρά τους. 
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Σχήμα 6.29  Αποτελέσματα για τον χρόνο φωτοδιάσπασης του BDE-209 
(Μανδαλάκης 2007 αδημοσίευτα αποτελέσματα). 
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  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Κατά την διάρκεια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η 
συλλογή και η ανάλυση δειγμάτων αέριας και σωματιδιακής φάσης της 
ατμόσφαιρας, δειγμάτων για τον προσδιορισμό της κατανομής των PBDEs με 
το μέγεθος των σωματιδίων και ένα δείγμα ολικής εναπόθεσης. Τα δείγματα 
συλλέχθηκαν από τον σταθμό της Φινοκαλιάς, από το Ηράκλειο και από την 
Αθήνα κατά την χρονική περίοδο 2006-2007. Τα βασικότερα επιτεύγματα και 
συμπεράσματα από αυτή τη μελέτη είναι τα εξής:  
 
 
PBDEs στα αερολύματα  
 

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την προσθήκη 
ιχνοθετημένων εσωτερικών προτύπων στο GFF βρέθηκε ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό των ιχνοθετημένων μελών απομακρύνθηκε από το GFF και 
ανιχνεύτηκε στο PUF. Eίναι έτσι πολύ πιθανό να εκροφάται ποσότητα των 
PBDEs από τη σωματιδιακή φάση κατά τη διάρκεια της συλλογή των 
αερολυμάτων με δειγματολήπτες υψηλού όγκου. Παράλληλα με την μελέτη 
της εκρόφησης από την σωματιδιακή φάση, ερευνήθηκε και η καταστροφή 
των PBDEs από οξειδωτικά αέρια της ατμόσφαιρας. Δεν βρέθηκε κάποια 
επίδραση των οξειδωτικών αερίων στα PBDEs. 
 

Στην περιοχή των Βουτών στο Ηράκλειο, η μέση τιμή για τη συνολική 
συγκέντρωση των PBDEs (Σ7PBDE) στην αέρια φάση της ατμόσφαιρας ήταν 
ίση με 12,6 ± 13,4 pg m-3, ενώ η αντίστοιχη τιμή στη σωματιδιακή φάση ήταν 
ίση με 1,8± 1,1 pg m-3 (μέση τιμή±τυπική απόκλιση). Οι συγκεντρώσεις των 
PBDEs στη Αθήνα ήταν αρκετά υψηλότερες. Στην αέρια φάση της 
ατμόσφαιρας ήταν ίση με 6,0 ± 0,86 pg m-3, ενώ στη σωματιδιακή φάση ήταν 
ίση με 17,7± 5,77 pg m-3 οι συγκεντρώσεις αυτές είναι μέσα στα όρια 
αποτελεσμάτων που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφεία.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπερβολικά υψηλές τιμές κλίσης m που 
εμφάνισαν αρκετά μέλη των PBDEs κατά την εφαρμογή της εξίσωσης 
Clausius-Clapeyron, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η περιοχή του Ηρακλείου 
βρίσκεται κοντά από πηγές εκπομπής και ότι η παρουσία των PBDEs στην 
ατμόσφαιρα του Ηρακλειου οφείλεται κυρίως στη μεταφορά αυτών των 
ενώσεων από κοντινές αποστάσεις (τοπικές πηγές). Στα ίδια πορίσματα έχει 
καταλήξει και ο Cetin (2006) σε δειγματοληψίες στην Τουρκία. 

 
Κατά τη μελέτη της αέριας σωματιδιακής κατανομής των PBDEs στην 

ατμόσφαιρα, η κλίση mr από τη σχέση του λογαρίθμου του συντελεστή αέριας-
σωματιδιακής κατανομής  ως προς του λογαρίθμου της τάσης ατμών των 
PBDEs ήταν κατά μέσο όρο ίση με -1,296. Αυτή η τιμή είναι αρκετά 
μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνες που έχουν μετρηθεί σε αστικά κέντρα.  
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Η τιμή του συντελεστή Kp εξαρτάται από την θερμοκρασία. Όσο 
μειώνεται η θερμοκρασία τόσο αυξάνεται η τιμή του Kp. Όσο πιο μεγάλος είναι 
ο συντελεστής Kp, τόσο πιο μεγάλη είναι η τάση των PBDEs να 
προσκολλoύνται στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρα. 

 
 

Υπολογίστηκε το κλάσμα της ένωσης στη σωματιδιακή φάση Φ για 
όλες τις δειγματοληψίες. Όσο αφορά τα μέλη BDE-47, -99 και -100 η τιμή ήταν 
23,55±33,04, 42,04±38,45 και 51,79±34,73 αντίστοιχα. Για τα μέλη BDE-154,-
153 η μέση τιμή για το Φ ήταν 76,51±26,27% και 91,90±12,41% αντίστοιχα. 
 

Σε όλα τα δείγματα, το ποσοστό συνεισφοράς των μελών BDE-47 και 
BDE-99 στη συνολική συγκέντρωση των PBDEs ήταν περίπου 40 και 30 %, 
αντίστοιχα. 
 
 
Ολική εναπόθεση  
 

Η τιμή της ολικής εναπόθεσης των Σ7PBDE+BDE-209 στο Ηράκλειο 
ήταν ίση με 785,3 ng m-2 y-1. Η τιμή αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση 
με εκείνες που έχουν προσδιοριστεί σε περιοχές του κόσμου, αστικές αλλά και 
απομακρυσμένες.`Η τιμή αυτή προσδιορίστηκε άμεσα με πρότυπη επιφάνεια, 
χρησιμοποιόντας ένα ανοξείδωτα μεταλλικό χωνί με διάμετρο 42cm και 
επιφάνεια 0.1385m2, το οποίο είχε προσαρμοστεί σε γυάλινο δοχείο συλλογής 
του δείγματος. 
 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αερολύματα με τη χρήση 
κρουστικού διαχωριστήρα σωματιδίων πέντε σταδίων έδειξαν ότι τα PBDEs 
έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στα σωματίδια με μέγεθος μεγαλύτερο 
από 8,1, στα σωματίδια με μέγεθος από 8,1 ως 3,36 και κυρίως σε σωματίδια 
με μέγεθος μικρότερο από 0,57. Η μέση ροή ξηρής εναπόθεσης των PBDEs, 
η οποία εκτιμήθηκε έμμεσα λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των PBDEs 
ως προς το μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας, ήταν 
1460,6 ng m-2 y-1 για το δείγμα στην Φινοκαλιά, ενώ για τα δείγματα στο 
Ηράκλειο και στην Αθήνα ήταν 6277,6 και 6280,3 ng m-2 y-1 αντίστοιχα. Οι 
τιμές αυτές κατά 2 ως 8 φορές υψηλότερες σε σχέση την αντίστοιχη τιμή που 
προσδιορίστηκε άμεσα με πρότυπη επιφάνεια.  

 
Η μέση ροή ξηρής εναπόθεσης των PBDEs, εκτιμήθηκε έμμεσα 

λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των PBDEs από τις δειγματοληψίες 
για την αέρια και την σωμτιδιακή κατανομή. Οι μέσες ροές για το Ηράκλειο και 
την Αθήνα ήταν 1482,8 και 14218,3 ng m-2 y-1 αντίστοιχα και ήταν υψηλότερες 
κατά 2 ως 20 φορές σε σχέση την αντίστοιχη τιμή που προσδιορίστηκε άμεσα 
με πρότυπη επιφάνεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ Α-1 ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ FRs(Alaee, 2003). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2  
Οι συγκεντρώσεις αρκετών μελών PBDEs, gHBCD and TBBPA σε δείγματα 
περιβάλλοντος (air in pg m-3; sewage sludge in ng/g dry weight; sediments in 
ng/g ignition loss; biota in ng/g lipid weight) (De Wit C., 2002) 
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a The sum of PBDEs is the sum of PBDE-47, -99 and -100, but if more congeners 
are included, this is marked with an asterisk. 
b Personal communication, A. Kierkegaard, Stockholm University, Sweden. 
nd – not detected; dw – dry weight; fw – fresh weight. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ PBDEs 
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