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Περίληψη 

 

Τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) είναι µία κατηγορία 

επιφανειοδραστικών που χρησιµοποιείται ευρέως στα απορρυπαντικά, τα οποία µετά 

τη χρήση τους καταλήγουν µέσω των λυµάτων σε φυσικούς αποδέκτες. Εκτός από τα 

LAS ανιχνεύονται και τα γραµµικά αλκυλοβενζόλια (LAB) στο περιβάλλον, τα οποία 

αποτελούν πρόδροµες ενώσεις κατά την παρασκευή των LAS αλλά και προϊόντα 

µετατροπής τους στο υδατικό περιβάλλον. 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η παρουσία των ουσιών αυτών στα λύµατα της 

πόλης του Ηρακλείου καθώς και η αποµάκρυνσή τους (µε βιοαποδόµηση και 

προσρόφηση) στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας 

Λυµάτων (ΜΕΛ) Ηρακλείου. Για το λόγο αυτό επιλέγηκαν για δειγµατοληψία τα 

τέσσερα βασικά στάδια επεξεργασίας της ΜΕΛ Ηρακλείου δηλαδή: η εισροή, η 

δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης, η δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης και η 

δεξαµενή χλωρίωσης (εκροή). 

Επίσης, επειδή τα επεξεργασµένα αυτά λύµατα απολήγουν µέσω υποθαλάσσιου 

αγωγού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, µελετήθηκε η 

παρουσία τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του κόλπου Ηρακλείου. Έτσι ελήφθησαν 

οκτώ δείγµατα θαλασσινού νερού και τέσσερα δείγµατα επιφανειακού ιζήµατος από 

σηµεία κοντά στην απόληξη των αγωγών της ΜΕΛ αλλά και της Μονάδας 

Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου, για τη 

µέτρηση των LAS και LAB. 

Για τη µέτρηση των LAS χρησιµοποιήθηκε η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης 

(HPLC) ανάστροφης φάσης. Η µέθοδος αυτή θεωρείται η πλέον κατάλληλη και 

αναλυτικά ευαίσθητη για τον ακριβή προσδιορισµό  της συγκέντρωσης των  LAS σε 

διάφορα περιβάλλοντα. Αντίστοιχα κατάλληλη µέθοδος για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης των  LAB σε διάφορα περιβάλλοντα είναι η συνδυασµένη µέθοδος της 

αέριας χρωµατογραφίας και φασµατοσκοπίας µάζας (GC/MS). 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Επιφανειοδραστικά 

Η παραγωγή και χρήση απορρυπαντικών αυξάνεται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αυτό συµβαίνει όχι µόνο λόγω της χρήσης των αυτόµατων µηχανών πλύσης αλλά και 

λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης υφασµάτων και της προχωρηµένης ενηµέρωσης 

για υγιεινή. Η πρώτη µορφή των απορρυπαντικών ήταν τα σαπούνια. Λέγεται ότι οι 

Σουµέριοι (2.500 π.Χ.) ήταν ο πρώτος πολιτισµός που γνώριζε την κατασκευή 

σαπουνιού. Επίσης, πολλά άλλα φυσικά συστατικά καθαρισµού, όπως η στάχτη, 

χρησιµοποιήθηκαν ανά τους αιώνες, αλλά το σαπούνι παρέµενε αγαθό πολυτελείας 

µέχρι που η σόδα χρησιµοποιήθηκε για τη σαπωνοποίηση των φυσικών λιπών. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα το σαπούνι χρησιµοποιήθηκε σε µια πολυσύνθετη σκόνη 

πλυσίµατος µε σόδα, διοξείδιο του πυριτίου και υπερβορικό άλας του νατρίου (Reiser 

R., 1997). 

Τα επιφανειοδραστικά αποτελούν την πιο σηµαντική οµάδα συστατικών των 

απορρυπαντικών και χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία καλλυντικών, στην 

επεξεργασία µετάλλων, στην εξόρυξη, στη γεωργία, στις βιοµηχανίες χαρτιού και 

δέρµατος και προφανώς στα νοικοκυριά (Castillo et al, 2000). Τα επιφανειοδραστικά 

είναι υδατοδιαλυτοί παράγοντες, επιφανειακά δραστικοί που περιλαµβάνουν ένα 

υδρόφοβο τµήµα (συνήθως µια µακριά αλκυλική ή αλκυλοφαινυλική αλυσίδα) 

προσδεδεµένο σε µία υδρόφιλη λειτουργική οµάδα. Η µορφή των σηµερινών 

απορρυπαντικών είναι το αποτέλεσµα πλήθους καινοτοµιών κατά τη διάρκεια  µιας 

µακράς περιόδου εξέλιξης. Ο θεµέλιος λίθος όµως στην ιστορία των συνθετικών 

επιφανειοδραστικών υπήρξαν οι θειϊκές λιπαρές αλκοόλες (fatty alcohol sulfates) και 

τα αλκυλοσουλφονικά (alkyl sulfates), βασισµένα στα φυσικά λίπη. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 τα τετραπροπυλενοβενζοσουλφονικά άλατα (TPS: 

tetrapropylenebenzenesulfonate) κατέκλυσαν την αγορά των βιοµηχανοποιηµένων 

κρατών, αποδείχθηκαν όµως δύσκολα βιοαποδοµήσιµα. Για το λόγο αυτό η 

βιοµηχανία των επιφανειοδραστικών αντικατέστησε το TPS µε το εύκολα 

αποδοµήσιµο γραµµικό αλκυλοβενζοσουλφονικό άλας (LAS: Linear 

Alkylbenzenesulfonates) στα µέσα της δεκαετίας του 1960 (Reiser R., 1997). 

Τα λιπαρά οξέα (σαπούνια) και τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) 

είναι τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα ανιονικά επιφανειοδραστικά και σύµφωνα µε 

τον Scullion και τους συνεργάτες του (1996) το 50% των επιφανειοδραστικών 
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χρησιµοποιούνται για απορρυπαντικά και επίσης το 25% των συνθετικών 

επιφανειοδραστικών που χρησιµοποιούνται είναι LAS. Μαζί µε άλλα 

επιφανειοδραστικά τα LAS έχουν συνολική κατανάλωση  7*106 τόννους/έτος 

περίπου, δηλαδή σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε την κατανάλωση του παραδοσιακού 

σαπουνιού (Jensen J., 1999) και επειδή αποτελούν χηµικές ενώσεις που, µετά τη 

χρήση τους, απελευθερώνονται στο περιβάλλον είναι πολύ σηµαντικό να ελέγχουµε 

την παρουσία και την εξαφάνισή τους για την ασφάλεια του περιβάλλοντος . 
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1.2. Γενικά για τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) και τα 

γραµµικά αλκυλοβενζόλια (LAB) 

Αφού τα επιφανειοδραστικά συστατικά των απορρυπαντικών είναι διαλυτά, φτάνουν 

τελικά σε συγκεντρώσεις των 1-7 mg/l στα ανεπεξέργαστα απόβλητα. Η χρήση τους 

έχει επιφέρει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως ο αφρός και τα 

υπολείµµατα απορρυπαντικών στα νερά. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.C., 

1993a) έχει θέσει τις αρχές του κινδύνου για νέες χηµικές ουσίες και σε υποστήριξη 

της οδηγίας αυτής έχουν τεθεί τεχνικές οδηγίες  (E.E.C., 1993b) που υποστηρίζουν 

ότι οι χηµικές ουσίες που εισέρχονται στα απόβλητα πρέπει να περάσουν από κάποια 

Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων  (ΜΕΛ) πριν διατεθούν στο περιβάλλον (Waters και 

Feijtel, 1995) για να υπάρχει περιβαλλοντική ασφάλεια. 

Η συγκέντρωση των επιφανειοδραστικών στο νερό που προέρχονται από τα οικιακά 

πλυντήρια είναι 0,2-0,6%. Τα LAS εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύουν το 5-25% του 

ολικού µίγµατος των επιφανειοδραστικών και είναι τα πλέον ευρέως 

χρησιµοποιούµενα επιφανειοδραστικά στα απορρυπαντικά και τα προϊόντα 

καθαρισµού στα υγρά και στη σκόνη καθώς και για οικιακή και βιοµηχανική χρήση 

(WHO, 1996). Έχουν επίσης ευρεία εφαρµογή στις διαδικασίες παραγωγής 

υφάσµατος, χαρτιού, πολτού και χρωµάτων (McEvoy και Giger, 1985). 

Το ποσό των LAS σε ένα προϊόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των 

οποίων και ο τρόπος εφαρµογής του όπως για παράδειγµα, αν πρόκειται για προϊόντα 

πλυντηρίου, σκόνες ή υγρά. Ο Holt και οι συνεργάτες του (1995), αναφέρουν µια 

µέση κατανάλωση 4,5 γραµµάρια LAS ανά κάτοικο και ηµέρα. 

Τα LAS παράγονται βιοµηχανικά µε µια κλειστή διαδικασία και, υπό κανονικές 

συνθήκες, έκθεση σε αυτά µπορεί να συµβεί µόνο στο στάδιο του σχηµατισµού των 

απορρυπαντικών µε την εισπνοή ή µέσω του δέρµατος. Η έκθεση µέσω του δέρµατος 

είναι γενικά µικρή και συµπτωµατική ενώ η έκθεση µε την εισπνοή µπορεί να 

συµβαίνει συνεχώς. 

Τα εµπορικά µίγµατα των γραµµικών αλκυλοβενζολίων (LAB: Linear 

Alkylbenzenes), χρησιµοποιούνται κυρίως ως πρώτη ύλη για την παραγωγή LAS 

(σχήµα 1.1)   και αποτελούνται από ένα σύνολο 26 δευτεροταγών αλκυλοβενζολίων 

µε µήκη αλκυλικής αλυσίδας από 10 έως 14 άτοµα άνθρακα. Εποµένως υπάρχουν 

αντίστοιχα 26 κύρια ισοµερή στα τυπικά εµπορικά LAS µε την εξής κατανοµή: 4 

C10:5 C11:5 C12:6 C13:6 C14 (Trehy et al., 1990). Τα LAB αντικατέστησαν 

 



x+y=5-9

SO3
- 

(CH2)y-CH3CH3-(CH2)x

LAS

x+y=5-9

(CH2)y-CH3CH3-(CH2)x

LAB

 
Σχήµα 1.1: ∆οµές των LAS και LAB 

 

ολοκληρωτικά τα πολύ διακλαδωµένα αλκυλοβενζόλια που είναι βασισµένα στο 

τετραπροπυλένιο (ΤABs: tetrapropropylene-based alkylbenzenes) τα οποία 

χρησιµοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως πρόδροµες ενώσεις για 

τα αλκυλοβενζοσουλφονικά επιφανειοδραστικά (ABS) (Zeng E. Y. και Yu C.C., 

1996). Τα LAB παράγονται από τις κανονικές ολεφίνες και το βενζόλιο µε τη βοήθεια 

καταλύτη (HF) υδροφθόριο ή (AlCl3)     τριχλωριούχο άργιλο (σχήµα 1.2) 

Υπάρχουν δύο υποθέσεις που µπορούν να επεξηγήσουν την προέλευση των LAB: 

είναι είτε µη επηρεασµένα κατάλοιπα βιοµηχανικής σύνθεσης των απορρυπαντικών 

LAS (δηλαδή αλκυλοβενζόλια πριν τη θείωση) είτε αποθειωµένα LAS µέσω 

περιβαλλοντικών συνθηκών, µε την πρώτη υπόθεση να υπερισχύει (Eganhouse R. P. 

και Kaplan I. R., 1982).  

Σύµφωνα µε τον Gustafsson και τους συνεργάτες του (2001), το 1-3% των LAB δεν 

υπόκειται σε θείωση κατά την παραγωγή των απορρυπαντικών καταλήγοντας σε 

προϊόντα που έχουν 20-800 µg LAB/g (Hartmann et al., 2000). 

Ο Eganhouse  και οι συνεργάτες του (1983), υποστηρίζουν ότι το 13% των LAB στα 

απόβλητα προέρχονται από µη θειωµένα κατάλοιπα και επειδή η παραγωγή LAS 

είναι η µόνη τελική χρήση για τα LAB, οι δύο πιθανότεροι µηχανισµοί για την 

παραγωγή τους είναι η µικροβιακή και χηµική αποθείωση των LAS. Σχετικά µε τη 

µικροβιακή αποθείωση, εργαστηριακές µελέτες και µελέτες πεδίου έδειξαν 

επανειληµµένα για το µεταβολισµό των LAS σε αερόβια συστήµατα, ότι οι 

µικροοργανισµοί δραστηριοποιούνται στη διάσπαση της πλευρικής 

υδρογονανθρακικής αλυσίδας ( µε ω-οξείδωση και β-διάσπαση, για παράδειγµα) 

παρά στην αποµάκρυνση της θειϊκής οµάδας κατά την πρωτογενή βιοαποδόµηση, 

δηµιουργώντας σουλφοφαίνυλο-καρβοξυλικά οξέα (SPC) ως ενδιάµεσα (WHO, 1996 

και Gonzalez-Mazo et al., 1998). Βάσει όµως πολλών µελετών που δείχνουν τον 
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οξειδωτικό µεταβολισµό των LAS, φαίνεται απίθανη η παραγωγή LAB µε αναγωγική 

µικροβιακή αποθείωση. Η χηµική αποθείωση των LAS συµβαίνει λόγω της 

αντιστρεψιµότητας της αντίδρασης θείωση-αποθείωση. Σε συνθήκες υψηλής 

θερµοκρασίας (100-175ο C) και σε όξινο µέσο προτιµάται ο σχηµατισµός των 

ελεύθερων υδρογονανθράκων από τους σχετικούς υδρογονάνθρακες που έχουν 

υποστεί θείωση (Eganhouse et al., 1983) .  

 

Cl

AlCl3
AlCl3

or

HF

LAB

NaOH

SO3

LAS

SO3
- Na+  

 
Σχήµα 1.2:  Παραγωγή LAB και LAS  από  αλκυλαλογονίδια και κανονικές ολεφίνες 

 

Τα LAB είναι πολύ υδρόφοβα, µε υπολογισµένο πειραµατικά  logKOW να κυµαίνεται 

από 6,9 έως 9,29 –ανάλογα µε τον αριθµό ατόµων άνθρακα στο οµόλογο που 

µελετάται- όµως  το 10-80% βρέθηκε να µεταφέρεται σε διαλυτή µορφή και το οποίο 

ίσως οφείλεται στην ένωση των LAB µε τα κολλοειδή σωµάτια ή και στη 

διαλυτοποίηση των επιφανειοδραστικών (Takada et al. 1992). 
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Στο περιβάλλον τα LAB υπό αναερόβιες συνθήκες µπορεί να παραµείνουν για 

περισσότερο από 20 χρόνια ενώ σε αερόβιο περιβάλλον υπόκεινται σε µικροβιακή 

αποδόµηση, µε τα εξωτερικά ισοµερή τους (E: External) δηλαδή αυτά στα οποία η 

φαινυλική οµάδα είναι προσδεδεµένη στη θέση 2, 3, ή 4 του κανονικού αλκανίου (Ε= 

4C12+ 3C12 + 2C12) να αποδοµούνται γρηγορότερα από τα εσωτερικά ισοµερή (I: 

Internal) στα οποία η φαινυλική οµάδα είναι προσδεδεµένη στη θέση 5, ή 6 του 

κανονικού αλκανίου (Ι= 6C12+ 5C12). Σύµφωνα µε τον Gustafsson και τους 

συνεργάτες του (2001), η µείωση των LAB στο περιβάλλον επιτυγχάνεται µε τους 

εξής τρόπους: α) Οριζόντια και κάθετη µεταφορά όπου η κάθετη µεταφορά και η 

καθίζηση είναι πιο σπουδαίες διαδικασίες αποµάκρυνσης από την ορµητική ροή του 

νερού. Β )Εξάτµιση που είναι ασήµαντος παράγοντας λόγω της µικρής περιόδου 

ύπαρξης των LAB στο νερό αφού αυτά κυρίως προσροφούνται και καθιζάνουν 

(Chalaux et al., 1995). γ) Φωτόλυση: Τα LAB δεν υπόκεινται σε απ΄ ευθείας 

φωτόλυση σε διαλύµατα που εκτίθενται στο ηλιακό φως. ∆) Βιοαποδόµηση: 

Σηµαντικός παράγοντας όπου παρατηρείται επιλεκτική µείωση των εξωτερικών 

ισοµερών των LAB σε σχέση µε τα εσωτερικά ισοµερή. Ο λόγος Ι/Ε= [6C12+ 5C12]/ 

[4C12+ 3C12 + 2C12] λέγεται δείκτης βιοαποδόµησης και δείχνει το βαθµό 

βιοαποδόµησης των LAB στα υγρά απόβλητα, στο θαλασσινό νερό και στα ιζήµατα.  

Σύµφωνα µε τους Eganhouse και Sherblom, (2001), στα απορρυπαντικά ή στην 

πρωτοβάθµια επεξεργασία αποβλήτων ο λόγος Ι/Ε είναι µικρότερος ή ίσος της 

µονάδας ενώ σε πειράµατα επώασης στο εργαστήριο καθώς και σε περιβαλλοντικά 

δείγµατα ο λόγος αυτός παίρνει τιµές από 2 έως 6. Όµως, υπάρχουν και άλλοι λόγοι 

που οδηγούν στην αλλαγή του δείκτη βιοαποδόµησης όπως για παράδειγµα η 

επιπρόσθετη εισαγωγή LAB από απόβλητα πλοίων στη θάλασσα ή άλλος µηχανισµός 

που καταλήγει σε µικρότερο λόγο Ι/Ε, µπορεί να είναι η µετακίνηση της φαινυλικής 

οµάδας στην αλκυλική αλυσίδα µετά από µία απόσπαση υδρογόνου. 

Πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι διαφορετικά ισοµερή έχουν διαφορετική τύχη στο 

περιβάλλον όπου π.χ. η µείωση των 6-C12 ισοµερών επιτυγχάνεται κυρίως µε 

καθίζηση ενώ στα 2-C12 βασικότερη διαδικασία µείωσης είναι η βιοαποδόµηση. 

Η βιοαποδόµηση συµβαίνει κατά τη µεταφορά των λυµάτων ή στα πρώτα στάδια της 

ιζηµατογένεσης (Chalaux et al., 1995). 

 

1.2.1. Φυσικοχηµικές ιδιότητες 

Ανάλογα µε τη µοριακή δοµή της υδρόφιλης λειτουργικής οµάδας τα 
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επιφανειοδραστικά κατανέµονται στις εξής κατηγορίες: µη ιονικά, αµφοτερικά, 

κατιονικά και ανιονικά. Τα LAS ανήκουν στην κατηγορία των ανιονικών και είναι 

ένα σύνθετο µίγµα από οµόλογα, ισοµερή θέσεως φαινυλίου και εναντιοµερή, που το 

καθένα περιέχει ένα σουλφουρωµένο αρωµατικό δακτύλιο σε para θέση και είναι 

προσδεδεµένο σε µία γραµµική αλκυλική αλυσίδα (Reiser R., 1997). Αφού τα LAS 

είναι ανιονικά επιφανειοδραστικά, µειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού ώστε 

να µπορεί  να διεισδύσει στο ύφασµα πιο εύκολα και να αποµακρύνει ακαθαρσίες και 

λεκέδες. Τα κολλοειδή σωµατίδια που σχηµατίζονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις 

διαλύουν δραστικά τα λίπη και τους λεκέδες. Άλλες σηµαντικές ιδιότητες των LAS 

είναι η καθαριστική ισχύς, η δηµιουργία αφρού, η ευαισθησία στα ιόντα Ca και Mg 

και η επιφανειακή τάση, τα οποία και φθάνουν στις βέλτιστες τιµές τους όταν το 

µήκος της ανθρακικής αλυσίδας είναι δώδεκα άτοµα άνθρακα (C12).  

Τα οµόλογα των LAS κυµαίνονται από 10 έως 14 άτοµα άνθρακα (στην Ευρώπη 

επικρατούν αυτά µε 10-13 άτοµα άνθρακα) στη γραµµική αλειφατική αλυσίδα. Κάθε 

οµόλογο αποτελείται από ένα σύνολο ισοµερών, ο αριθµός και η αναλογία των 

οποίων εξαρτώνται από τις συνθήκες σύνθεσης των επιφανειοδραστικών (Perales J.A. 

et al, 1999) και τα οποία διαφέρουν στη θέση του βενζυλοσουλφονικού τµήµατος. 

Συνήθως χρησιµοποιείται ο συµβολισµός ΄΄m-Cn- LAS΄΄ για τα ισοµερή των LAS 

όπου τα m και n είναι αριθµοί που δείχνουν τη θέση του βενζυλοσουλφονικού 

τµήµατος και το µήκος της γραµµικής αλκυλικής αλυσίδας, αντίστοιχα. Τα ισοµερή 

που έχουν θέσεις υποκατάστασης κοντά στο ακραίο άτοµο άνθρακα αναφέρονται ως 

΄΄εξωτερικά ισοµερή΄΄ ενώ εκείνα που έχουν θέσεις υποκατάστασης κοντά στο 

κέντρο της αλκυλικής αλυσίδας αναφέρονται ως ΄΄εσωτερικά ισοµερή΄΄ (βλ. 

παραπάνω). 

Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των p-αλκυλοβενζυλοσουλφονικών εξαρτώνται κυρίως 

από το µήκος και τη δοµή του υδρόφοβου υποκαταστάτη. Πάντως το βέλτιστο µήκος 

αλυσίδας, όπως αναφέρεται και παραπάνω, για πλύσιµο και καθάρισµα βρέθηκε ότι 

είναι τα 12 άτοµα άνθρακα και ο βαθµός διακλάδωσης της ανθρακικής αλυσίδας 

(αριθµός πλάγιων αλυσίδων και εσωτερικής θέσης του βενζυλοσουλφονικού 

τµήµατος) επιδρά στην επιφανειακή δραστικότητα του απορρυπαντικού (Reiser R., 

1997). Σύµφωνα µε τον Argese και τους συνεργάτες του (1994), η καρβοξυλίωση της 

αλκυλικής αλυσίδας φαίνεται υπεύθυνη για τη µείωση της επιφανειοδραστικότητας, 

του δυναµικού συσσώρευσης και της τοξικότητας του µορίου των LAS. 
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Μερικά τυπικά χαρακτηριστικά των LAS που χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά 

(ECOSOL, 1999 και WHO, 1996) είναι τα εξής: 

 

Εµφάνιση (εµπορικά προϊόντα):    Λευκός πολτός (που περιέχει νερό) 

Μέσο µήκος αλκυλικής αλυσίδας:  11,8 άτοµα άνθρακα 

Μέσo Mοριακό Βάρος:    342 

Μη σουλφουρωµένη ύλη:   1-2% 

Κατανοµή κατά µέγεθος αλκυλικής αλυσίδας: C10 10-15% 

      C11 25-35% 

      C12 25-35% 

      C13 15-30% 

      C14 0-5% 

Σηµείο τήξεως:     276,8 οC 

Σηµείο βρασµού:    637,4 οC 

Ειδική πυκνότητα:    1,06 g/cm3 

Τάση ατµών (25 οC):    1,28Χ10-4 

Log Pow (υπολογισµένο):   2.0152 

Log Kow:      1,96  * 

∆ιαλυτότητα:     500 mg/l * 

∆ιαλυτότητα (ως άλας Na):   250 g/l 

∆ιαλυτότητα (ως άλας Ca):   Ca X4mg/l 

Σηµείο Krafft (ο C):     C10: -1 

      C12: 3 

      C14: 8 

 

 (Τα δεδοµένα αναφέρονται σε NaLAS, 97 % κατά βάρος συγκέντρωση δραστικής µάζας) 

* Severinsen et al., 1996 

Pow: Συντελεστής κατανοµής οκτανόλης-νερού που δείχνει την υδροφοβικότητα των αρωµατικών 

χηµικών ενώσεων 

Kow: Συντελεστής κατανοµής οκτανόλης-νερού που δείχνει το λιποφιλικό χαρακτήρα µιας οργανικής 

ένωσης 

Σηµείο Krafft: Θερµοκρασία στην οποία διαλύεται 1gr LAS σε 100 ml νερού 
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1.2.2. Βιοαποδόµηση 

Τα LAS θεωρούνται σηµαντικοί περιβαλλοντικοί ρυπαντές διότι µε τη βιοαποδόµησή 

τους καταναλώνουν το βιοδιαθέσιµο οξυγόνο, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD: Chemical Oxygen Demand). 

Επηρεάζουν το υδάτινο περιβάλλον µετατρέποντας τις φυσιολογικές ιδιότητες του 

νερού και το ρυθµό ανταλλαγής οξυγόνου στα βράγχια των ψαριών. Σύµφωνα µε τον 

Takada και τους συνεργάτες του (1992), τα LAB είναι υδρόφοβα και θεωρητικά 

ανθεκτικά στη βιοαποδόµηση ενώ τα LAS είναι υδρόφιλα και εύκολα 

βιοαποδοµήσιµα.  

Η βιοαποδόµηση αποτελεί σηµαντικότερο παράγοντα στη µείωση των LAS απ΄ ότι η 

καθίζηση (Schulze et al, 1999) και µπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται στα εξής δύο 

στάδια: α) στην πρωτογενή βιοαποδόµηση η οποία έχει συµβεί όταν το αρχικό µόριο 

έχει αλλάξει δοµή µε τη µικροβιακή δράση και β) στη δευτερογενή (ή τελική) 

βιοαποδόµηση που είναι η επιπλέον µετατροπή του µορίου του LAS έως το τελικό 

στάδιο δηλαδή σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα και σε παράγωγα που σχετίζονται 

µε τις φυσικές µεταβολικές λειτουργίες των βακτηρίων. 

Η τελική βιοαποδόµηση επιτυγχάνεται στις σωστές συνθήκες (WHO, 1996) οι οποίες 

περιλαµβάνουν: 

• Την παρουσία µίγµατος βακτηριακών ειδών 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε νέα βακτήρια κατά τη δοκιµασία 

• Εγκλιµατισµό 

• Αρκετούς παράγοντες αύξησης και τροφής και 

• Περιορισµό σε όµοια συγκέντρωση LAS όπως αυτή που βρίσκεται στο 

περιβάλλον 

Η βιοαποδόµηση των LAS σε γενικές γραµµές φαίνεται στο σχήµα 1.3. Αρχικά 

γίνεται µια ω-οξείδωση στο τέλος της αλκυλικής αλυσίδας, όπου οξειδώνεται η 

τελική µεθυλική σε καρβοξυλική οµάδα. Ακολουθεί η β-οξείδωση όπου η αλκυλική 

αλυσίδα µικραίνει στα ενδιάµεσα 3- ή 4- σουλφοφαίνυλο-καρβοξυλικά οξέα, τα 

οποία κυκλοποιούνται σε ινδανόνες και τετραλόνες αντίστοιχα. Οι µηχανισµοί 

σχάσης του δακτυλίου και αποθείωσης δίνονται µάλλον αναλογικά παρά από 

πειραµατικά δεδοµένα. 
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Σχήµα 1.3: Βιοαποδόµηση των LAS 

 

Η κινητική της αποδόµησης εξαρτάται κυρίως από την θειϊκή οµάδα. Ο Swisher το 

1987 διατύπωσε την «αρχή της απόστασης» σύµφωνα µε την οποία οι ρυθµοί 

βιοαποδόµησης αυξάνονται µε την αύξηση της απόστασης µεταξύ της θειϊκής οµάδας 

και του άκρου της αλκυλικής αλυσίδας και εποµένως ένα 2-σουλφοφαίνυλο ισοµερές 

αποικοδοµείται γρηγορότερα από ένα  7-σουλφοφαίνυλο ισοµερές. Αποδεικνύεται, 

επίσης, ότι τα LAS µε µεγαλύτερες αλκυλικές αλυσίδες αποδοµούνται γρηγορότερα 

απ΄ότι αυτά µε µικρότερες αλυσίδες δηλαδή τα C13 οµόλογα αποικοδοµούνται 

γρηγορότερα από τα C10 οµόλογα (McEvoy και Giger, 1986). Ο Perales και οι 

συνεργάτες του (1999), σε πείραµα που πραγµατοποίησαν σε νερό ποταµού, 

επιβεβαίωσαν την «αρχή της απόστασης»  αποδεικνύοντας ότι υπήρχε σηµαντική 

µείωση των ισοµερών 3-C12 και 2-C12 και ότι σε 8 ηµέρες αυτά που κυριαρχούσαν 

ήταν τα οµόλογα C10 και C11 και κυρίως τα εσωτερικά τους ισοµερή. Οι χρόνοι 

ηµιζωής των LAS, σε οξειδωτικές συνθήκες, στο νερό ποταµού και στην ενεργό ιλύ 

κυµάνθηκαν από µία έως δύο ηµέρες αλλά στο νερό ποταµού που έρχονταν σε επαφή 

µε επιφανειακό βιοφίλµ ο χρόνος ηµιζωής µειώνονταν σε  µία (1) ώρα (Reiser R., 

1997). Γενικά, τυπικοί χρόνοι ηµιζωής για αερόβια βιοαποδόµηση των LAS είναι από 

1 έως 8 ηµέρες σε νερά ποταµού, από 1 έως 2 ηµέρες σε ιζήµατα και από 5 έως 10 

ηµέρες στη θάλασσα. Ο ρυθµός βιοαποδόµησης εξαρτάται από τη θερµοκρασία: η 

βιοαποδόµηση είναι γρήγορη σε θερµοκρασία 10-25ο C ενώ σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες η κινητική βιοαποδόµησης µειώνεται (η οποία και σχετίζεται άµεσα µε 
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τη µικροβιακή δράση). 

Οι ρυθµοί µείωσης, όπως ορίζονται από τις αναλυτικές µετρήσεις στις εισροές και 

εκροές των ΜΕΛ, δίνουν µόνο πληροφορία για τη µείωση, π.χ. την αποµάκρυνση του 

άθικτου µορίου και όχι στην τελική αποδόµηση που είναι η µετατροπή του σε CO2, 

H2O και βιοµάζα, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλοί µεταβολίτες σχηµατίζονται 

(Schroder et al., 1999).  

Τέτοιοι µεταβολίτες είναι τα σουλφοφαίνυλο-καρβοξυλικά οξέα (SPC) που 

σχηµατίζονται κατά τη βιολογική αποδόµηση των LAS και η παρουσία τους στο νερό 

και στο ίζηµα είναι σηµαντική διότι δείχνει την πραγµατοποίηση βιοαποδόµησης των 

LAS. Σύµφωνα µε τον Gonzalez-Mazo και τους συνεργάτες του (1997), µια άγνωστη 

κορυφή, που παρουσιαζόταν πριν το οµόλογο των LAS C10 και ήταν µεγαλύτερη όσο 

µειωνόταν η συγκέντρωση των LAS σε σταθµούς δειγµατοληψίας όλο και πιο 

µακρινούς από το σηµείο διάθεσης της εκροής, θεωρήθηκε ότι ανήκε στα SPC. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα SPC δίνουν τιµές LC-50 που είναι 120-240% υψηλότερες απ΄ 

αυτές των LAS. 

Τα SPC βρίσκονται στο υδάτινο περιβάλλον λόγω της υψηλής τους πολικότητας, 

είναι όµως  πολύ ασταθή και όταν σχηµατισθούν γρήγορα αποδοµούνται πλήρως 

(Moreno et al., 1994). Μπορεί, επίσης, να λεχθεί ότι τα LAS έχουν φθάσει σε µια 

τελική φάση βιοαποδόµησης όταν δεν ανιχνεύονται SPC στο δείγµα (Cavalli et al., 

1993).  

Τα διαλκυλοτετρασουλφονικά άλατα (DATS: Dialkyltetralin sulphonates) είναι 

απόβλητα που δηµιουργούνται κατά την εργοστασιακή παραγωγή των LAS και η 

παρουσία τους στο περιβάλλον δηλώνει µάλλον την παρουσία των LAS (Akyuz M. 

and Roberts D. J., 2002). Σύµφωνα µε τον Crescenzi και τους συνεργάτες του (1996), 

τα DATs βιοαποδοµούνται αρκετά αργότερα από τα LAS και στην τελική εκροή των 

ΜΕΛ παρατηρείται αύξηση του λόγου DATS/LAS. 

Τα LAS υπόκεινται σε πρωτογενή βιοαποδόµηση σε όλα τα κατάλληλα περιβάλλοντα  

όπως τα ακατέργαστα απόβλητα, τα υγρά απόβλητα στις µονάδες επεξεργασίας 

αποβλήτων, τα επιφανειακά νερά, τα ιζήµατα και τα εδάφη. Το 40-60% των LAS 

αποµακρύνεται ή/και βιοαποδοµείται στις αποχετεύσεις ή στους βόθρους και 

απoδείχθηκε ότι η αποµάκρυνση των LAS σχετίζεται θετικά (r2=0,97) µε την 

αποµάκρυνση των πρωτογενών στερεών (Feijtel et al., 1995),  . Σε αερόβιες συνθήκες 

στο πεδίο και στο εργαστήριο, τα  LAS αποδοµούνται άµεσα και ολοκληρωτικά. ∆εν 

αποδοµούνται συνήθως σε συνθήκες µεθανογένεσης και όταν η αρχική συγκέντρωση 
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των LAS είναι τόσο υψηλή που απαγορεύει τη µικροβιακή αποδόµηση (>20-30 mg/l).  

Σύµφωνα µε τον Eichhorn και τους συνεργάτες του (2001), σε τροπικές λίµνες 

παρατηρείται αξιόλογη βιοαποδόµηση ακόµη και χωρίς ΜΕΛ. 

Στο θαλάσσιο περιβάλλον η αποδόµηση των LAS είναι πιο αργή και εξαρτάται από 

τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Gonzalez-Mazo et al., 1997). Συγκεκριµένα οι 

χρόνοι ηµιζωής τους είναι 2-3 φορές µεγαλύτεροι απ΄ ότι στο νερό ποταµών ή λιµνών 

και δύο είναι οι πιθανοί λόγοι: α)οι µικροβιακές κοινότητες που βρίσκονται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον είναι λιγότερο δραστήριες στην αποδόµηση ξενοβιοτικών 

οργανικών χηµικών ουσιών και β)η ένωση των LAS µε ιόντα Ca2+ και Mg2+πιθανόν 

προκαλεί µείωση στη βιοδιαθεσιµότητα. 

Σύµφωνα µε τον Quiroga και τους συνεργάτες του (1989), η αποδόµηση των LAS 

είναι ταχύτερη όταν συµβαίνει σε θαλασσινό νερό που βρίσκεται σε επαφή µε την ιλύ 

λόγω του υψηλού περιεχοµένου της σε βακτήρια και των φυσικοχηµικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν εκεί. Επίσης σε θερµοκρασίες 20-25 0C το ποσοστό 

αποδόµησης αυξάνεται και η φάση προσαρµογής των µικροβίων γίνεται αρκετά 

µικρότερη.    

Οι περίοδοι εγκλιµατισµού αυξάνονται σε υψηλές αρχικές συγκεντρώσεις LAS και 

χαµηλότερες θερµοκρασίες όµως τα LAS αποδοµούνταν πρωταρχικά περισσότερο 

από 99% από µια φυσική µικροβιακή χλωρίδα όπως αυτή του ποταµού ακόµη και 

στις πιο αντίξοες συνθήκες (θερµοκρασία: 20 0 C και συγκέντρωση: 20 mg/l LAS). 

Επίσης, η ριζόσφαιρα των υδατικών φυτών µπορεί να εντείνει σηµαντικά την 

αποδόµηση των LAS (Perales et al., 1999). 

Υπό ανοξικές συνθήκες, η αποδόµηση των LAS είτε είναι πολύ µικρή, είτε 

ανύπαρκτη αφού η αρχική ω-οξείδωση φαίνεται να εξαρτάται από την ύπαρξη 

µοριακού οξυγόνου και είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν  υπάρξει µια αρχική έκθεση 

σε αέρα (Reiser R., 1997) . Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον Madsen και 

τους συνεργάτες του (1999), οι οποίοι παρατήρησαν ασήµαντη µείωση των LAS κατά 

την αποθήκευση αναερόβιας χωνευµένης ιλύος, ενώ αντίθετα στην ιλύ που υπόκειται 

σε αερόβιες διαδικασίες σταθεροποίησης παρατηρείται µείωση στη συγκέντρωση των 

LAS στο 50% και 10% σε 3 και 9 ώρες, αντίστοιχα.  

 

1.2.3. Προσρόφηση 

Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς επεξεργασίας σε µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, 

τα LAS αποµακρύνονται µέσω κατακρήµνισης σε ποσοστό από 15% έως 35% των 
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LAS που βρίσκονται στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης (Berna et al., 1989). Τα 

LAS δεν αποµακρύνονται κατά την αναερόβια χώνευση ιλύος αλλά µόνο µε την 

αερόβια επεξεργασία και µε χρόνο ηµιζωής 10 ηµερών περίπου. Η απόθεση της ιλύος 

στο έδαφος έχει γενικά ως αποτέλεσµα µια αποδόµηση 90% µέσα σε τρεις µήνες µε 

χρόνο ηµιζωής από 5-30 ηµέρες.  

Ο Gonzalez-Mazo και οι συνεργάτες του (1997), υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση 

των LAS µειώνεται εκθετικά µε την απόσταση από το σηµείο διάθεσης των 

αποβλήτων και αποµακρύνονται µε ένα συνδυασµό προσρόφησης και πρωτογενούς ή 

τελικής βιοαποδόµησης. Υπάρχουν 4 τύποι αποτελεσµάτων για την αλληλεπίδραση 

της σουλφονικής οµάδας σχετικά µε την προσρόφηση: α)αύξηση της προσρόφησης 

των LAS µε την αύξηση στο διάλυµα της συγκέντρωσης των Ca2+ β) αύξηση της 

προσρόφησης των LAS µε την αύξηση στο διάλυµα της συγκέντρωσης των Η+ 

γ)συσχέτιση της προσρόφησης των LAS µε το περιεχόµενο σε οξείδια των τερπενίων 

(sesquioxide) των περιβαλλοντικών προσροφητών και δ)ανταγωνισµός προσρόφησης 

µεταξύ των LAS και άλλων ανιόντων (SO4
2- και  HPO4

2-) και των θειϊκών και άλλων 

ανιόντων (Westall et al., 1999).  

Ακόµη και στα δείγµατα που αποθηκεύονται σε χαµηλή θερµοκρασία συµβαίνει 

προσρόφηση των LAS  στα αιωρούµενα σωµατίδια και µάλιστα η συγκέντρωση των 

LAS µειώνεται στο 50% σε 5 ηµέρες εάν δεν έχουν αφαιρεθεί τα αιωρούµενα 

σωµατίδια (Fujita et al., 1990).  Τα LAS αλληλεπιδρούν κατά προτίµηση µε 

οργανικές επιφάνειες µέσω των οµολόγων τους µε µακρύτερη αλυσίδα και 

παρουσιάζουν µια αυξανόµενη ικανότητα προσρόφησης µεγαλύτερη από δύο τάξεις 

µεγέθους περνώντας από το 5-C10 στο 2-C14 ισοµερές (Marcomini et al., 2000). Τα 

ποσοστά προσρόφησης των C10, C11, C12 και C13 των LAS στην ενεργό ιλύ 

σχετιζόταν άµεσα µε το µήκος της αλυσίδας και τη θέση της φαινυλικής οµάδας: τα 

οµόλογα µε τη µεγαλύτερη αλυσίδα και τα ισοµερή µε το φαινύλιο πιο κοντά στο 

τέλος της αλυσίδας προσροφόταν πολύ πιο άµεσα απ΄ ότι οι άλλες µορφές. Σύµφωνα 

µε τους McEvoy και Giger (1986) η κατανοµή των ποικίλλων ισοµερών, για ένα 

δεδοµένο µήκος αλκυλικής αλυσίδας των LAS στην ιλύ της ΜΕΛ, είναι σχεδόν 

ισοδύναµη αλλά παρατηρείται µια µικρή κυριαρχία των ισοµερών στη δεύτερη θέση 

για τα οµόλογα C10, C11 και C12. Η προσρόφηση των LAS σε συγκέντρωση 23mg/l 

βρέθηκε ότι ήταν εξαρτηµένη από το pH, µε την προσρόφηση να αυξάνεται όσο 

µειωνόταν το  pH από το 7 στο 3 (WHO, 1996). Τα LAS και άλλα ανιονικά 

επιφανειοδραστικά δείχνουν µειωµένη προσρόφηση σε αυξηµένες συγκεντρώσεις 
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σωµατιδίων και αυτό µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: α)οι συγκρούσεις µεταξύ 

των σωµατιδίων εκτοπίζουν τα προσροφηµένα συστατικά απ΄την επιφάνεια του 

στερεού και β)τα συστατικά που προσροφώνται στα κολλοειδή σωµατίδια θα 

µπορούσαν να αυξήσουν την υδατική συγκέντρωση των χηµικών του τεστ και να 

µειώσουν το λόγο το διαθέσιµο για πρόσδεση στα στερεά (McAvoy et al., 1994). 

 

1.2.4. Τοξικότητα - Βιοσυσσώρευση 

Σύµφωνα µε τον Marcomini και τους συνεργάτες του (1988), η τοξικότητα των LAS 

εξαρτάται από το µήκος της αλκυλικής αλυσίδας και, σε µικρότερο βαθµό, από τη 

θέση του βενζολικού δακτυλίου στην αλυσίδα. Εξειδικεύοντας, η τοξικότητα αυξάνει 

µε την αύξηση του µήκους της αλκυλικής αλυσίδας και µε τη µείωση της απόστασης 

της βενζολικής υποκατάστασης από την τελική µεθυλική οµάδα. Έτσι τα πιο τοξικά  

LAS είναι αυτά που αποδοµούνται γρηγορότερα και σύµφωνα µε τον Argese και τους 

συνεργάτες του (1994), µε τη βιοαποδόµηση µειώνεται κατά τρεις τάξεις µεγέθους η 

τοξικότητα των LAS.  

Όπως όλα τα επιφανειοδραστικά έτσι και τα LAS µπορούν ν΄ αλληλεπιδράσουν µε τις 

µεµβράνες και η συµπεριφορά τους εξαρτάται πολύ απ΄ τις µοριακές τους ιδιότητες 

και το χρόνο παραµονής τους στο µέσο στο οποίο διατίθενται (Gonzalez-Mazo et al., 

1998).  Πιθανές, πιο έµµεσες επιδράσεις, είναι ότι η προσρόφηση των 

επιφανειοδραστικών στο έδαφος θα µπορούσε να καταλήξει στην διαρροή διαλυτών 

αλάτων σε βαθύτερα εδαφικά στρώµατα, να επιτείνει την πρόσληψη άλλων χηµικών 

ή να κάνει βιοδιαθέσιµα τα προσδεδεµένα τοξικά συστατικά (Jensen, 1999). 

Μελέτες οξείας και χρόνιας τοξικότητας των LAS έχουν δείξει ότι οι θαλάσσιοι 

οργανισµοί είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από αυτούς που βρίσκονται στα γλυκά νερά και 

ότι τα βακτήρια που ευθύνονται για τη βιοαποδόµηση των LAS στα γλυκά νερά 

έχουν καλύτερη απόδοση και µικρότερο χρόνο προσαρµογής από τα αντίστοιχα 

θαλάσσια βακτήρια (Terzic et al., 1992).  Ο Takada και οι συνεργάτες του (1992), 

αναφέρουν ότι χρόνια τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισµούς συµβαίνει σε 

συγκεντρώσεις LAS µεγαλύτερες από 0,1 mg/l. Οξεία τοξικότητα των  LAS (0,6-6,5 

mg/l) προκαλεί πρωταρχικά καταστροφή των βραγχίων και επίσης, ενώ τα ψάρια 

αντιλαµβάνονται τα επιφανειοδραστικά σε πολύ χαµηλές  συγκεντρώσεις (0,001mg/l) 

και τα αποφεύγουν, σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από  0,1 mg/l πιθανόν να 

επηρεάζονται αρνητικά οι οσφρητικοί υποδοχείς και έτσι δεν µπορούν να 

αντιληφθούν και να αποφύγουν τα ρυπασµένα νερά (Hofer et al., 1995).  
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Τα δεδοµένα οξείας τοξικότητας (τιµές EC50 και LC50) των εµπορικών µιγµάτων και 

των καθαρών οµολόγων των LAS για τα φύκη, τα ασπόνδυλα και τα ψάρια  

κυµαίνονταν κυρίως µεταξύ 0,1 έως 100 mg/L, 1 έως  10 mg/L και 1 έως  20 mg/L 

αντίστοιχα και ήταν όµοια µε αυτά άλλων ανιονικών επιφανειοδραστικών. Η διαφορά 

στο εύρος τιµών οφείλονταν κυρίως στη διαφορετική απόκκριση των ειδών και στα 

διαφορετικά µήκη των αλυσίδων των LAS που δοκιµάστηκαν (Reiser R., 1997). 

Σύµφωνα µε τον Marcomini και τους συνεργάτες του (2000), τα LAS έχουν σχετικά 

υψηλή οξεία τοξικότητα µε τιµή LC50 (48ώρου) µεταξύ 5-10 mg/L, όµως η 

συγκέντρωση των LAS στα ιζήµατα που ανέλυσαν ήταν τουλάχιστον δέκα φορές 

χαµηλότερη απ΄ αυτήν που προκαλεί δυσµενείς επιδράσεις στους θαλάσσιους 

οργανισµούς. Εφόσον τα πιο τοξικά οµόλογα των LAS δηλαδή αυτά µε µακρύτερη 

αλκυλική αλυσίδα, είναι και τα πιο προσροφήσιµα (Marcomini et al., 1988) η 

αποτοξικοποίηση µε προσρόφηση είναι πιο εφικτή για οργανισµούς που ζουν στη 

στήλη του νερού. Οι Verge και Moreno (1996), υποστηρίζουν ότι στο εύρος των 

οµολόγων C10-C12 όσο χαµηλότερο είναι το µοριακό βάρος τόσο χαµηλότερη είναι η 

τοξικότητα όµως στα οµόλογα C12-C14 η συσχέτιση είναι αντίθετη, λόγω της 

υψηλότερης προσροφητικότητας και χαµηλότερης βιοδιαθεσιµότητας των 

µεγαλύτερων οµολόγων, δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η αλκυλική αλυσίδα τόσο 

ταχύτερη είναι η κινητική της βιοαποδόµησης. 

Τα   LAS που είναι προσροφηµένα σε χουµικά οξέα, στο έδαφος ή στα ιζήµατα είναι 

λίγο ή καθόλου βιοδιαθέσιµα και έτσι παρουσιάζουν εξαιρετικά µειωµένη 

τοξικότητα. Επίσης, τα δεδοµένα δείχνουν ότι υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας 

µεταξύ των συγκεντρώσεων των LAS της ιλύος που αποτίθεται στα εδάφη και αυτών 

που αναµένεται ότι θα επηρεάσει την αύξηση των φυτών παραγωγής (Holt et al., 

1989).  

Τα LAS (WHO, 1996) δε βιοσυσσωρεύονται ή βιοµεγεθύνονται στους υδρόβιους 

οργανισµούς αλλά απορροφώνται άµεσα µέσω των βραγχίων και της επιφάνειας του 

σώµατος των ψαριών και κατανέµονται µε το αίµα στα συστηµικά όργανα. Τα πιο 

πολλά συνθετικά που σχετίζονται µε τα LAS (τα βασικά συστατικά και οι 

µεταβολίτες) έχουν ανιχνευθεί στη χοληδόχο κύστη και στο ηπατοπάγκρεας του 

ψαριού και εξαφανίζονται συνήθως ταχύτατα µε ένα χρόνο ηµιζωής 2-3 ηµέρες. 

Σύµφωνα επίσης µε τον Tolls και τους συνεργάτες του (2000), παρατηρήθηκε αύξηση 

της βιοσυσσώρευσης των LAS στο συκώτι και άλλα εσωτερικά όργανα της 

πέστροφας δείχνοντας τη γρήγορη πρόσληψη στη συστηµατική κυκλοφορία και 
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αυξηµένη σκληρότητα του νερού η οποία αναµένεται να δώσει κλίσεις συγκέντρωσης 

των LAS κατά µήκος των µεµβρανών των βραγχίων και συνεπώς µεγαλύτερες ροές 

LAS προς το ψάρι. 
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1.3. Παρουσία στο περιβάλλον των LAS και LAB 

Ο τρόπος µε τον οποίο τα LAS εισέρχονται στο περιβάλλον ποικίλλει µεταξύ των 

χωρών αλλά η κύρια πορεία είναι µέσω της διάθεσης µετά από επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων (∆ιάγραµµα 1.1). Απευθείας διάθεση των αποβλήτων σε ποτάµια, 

λίµνες και στη θάλασσα συµβαίνει όταν δεν υπάρχουν ή είναι ανεπαρκείς οι 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Τα LAS είναι ο πιο συνηθισµένος ρυπαντής 

που βρίσκεται σε όλα τα περιβαλλοντικά διαµερίσµατα. Εισβάλλουν στα φυτικά-

εδαφικά συστήµατα µε πολλούς τρόπους συµπεριλαµβανοµένης της άρδευσης µε 

νερό ρυπασµένο µε LAS και αγροτικά ή αστικά απόβλητα, µε την πρόσθεση κοπριάς 

ή ιλύος στο έδαφος καθώς και µε τη χρήση επιφανειοδραστικών παρασιτοκτόνων 

(Ziqing Ou et al.1996). Υπάρχει πολύ µεγάλη διακύµανση στις ποσότητες των LAB 

που βρίσκονται στο περιβάλλον: από µη ανιχνεύσιµο έως 10,000 ng/g ξηρού βάρους 

(Hartman et al, 2000). 
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∆ιάγραµµα 1.1: Τρόπος απελευθέρωσης των LAS στο Περιβάλλον 
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1.3.1. Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) 

Μετά τη χρήση τους, τα επιφανειοδραστικά αποτίθενται ποσοτικά στο περιβάλλον 

µέσω των υγρών αποβλήτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 56% των υγρών 

αποβλήτων υφίσταται επεξεργασία µηχανικά ή µηχανικά-βιολογικά σε ΜΕΛ. 

Περίπου το 44% επεξεργάζεται µόνο σε σηπτικούς βόθρους ή διατίθεται απ΄ ευθείας 

σε επιφανειακά ύδατα. 

Η µείωση των LAS κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων συµβαίνει λόγω 

φυσικής αποµάκρυνσης µε πρωτοβάθµια καθίζηση των προσροφηµένων συστατικών 

και λόγω αποδόµησης κατά την αερόβια επεξεργασία. Ο ρυθµός φυσικής 

αποµάκρυνσης των  LAS (κατακρήµνιση, προσρόφηση) εξαρτάται από τη 

σκληρότητα του νερού και µάλιστα αυξάνεται µε την αύξηση της σκληρότητας ενώ η 

βιοαποδόµηση είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη σκληρότητα του νερού (Berna et al., 

1989). 

Κατά τη διάρκεια ενός ευρωπαϊκού προγράµµµατος ελέγχου επιφανειοδραστικών σε 

ΜΕΛ πέντε (5) διαφορετικών χωρών µε µηχανική-βιολογική επεξεργασία οι ρυθµοί 

αποµάκρυνσης των LAS κυµάνθηκαν από 98,5 σε 99,9%, αποτελέσµατα τα οποία 

συµφωνούν και µε νεώτερες µελέτες. Με άλλους τρόπους επεξεργασίας, η 

αποµάκρυνση των LAS κυµαίνεται σε ποσοστά από 60 έως 97% (Waters και Feijtel, 

1995). 

Οι συγκεντρώσεις των LAS στα ανεπεξέργαστα απόβλητα κυµαίνονται τυπικά από 3 

έως 10 mg/L καταλήγοντας στην εκροή σε συγκεντρώσεις µεταξύ 0,02-0,1 mg/L. Οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις των LAS σε ιλύες διαφόρων ΜΕΛ κυµαίνονταν από 2,1 

έως 11,7g/kg ενώ πρόσφατη προσωρινή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιλύες 

που διατίθενται σε εδάφη θέτουν το όριο των 2,6g/kg (Petrovic και Barcelo, 2000). 

Τελευταία, οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) έχουν µειώσει σηµαντικά τα 

ποσά των LAS που διατίθενται στα επιφανειακά ύδατα. Στις ΜΕΛ ένα, σχετικά, 

µεγάλο µέρος των  LAS αποµακρύνεται είτε µε προσρόφηση στα στερεά ή στην 

οργανική ύλη ή µε κατακρήµνιση µε ιόντα Ca2+ ή Mg2+ και έως το 30-35% των LAS 

των ακατέργαστων αποβλήτων µπορεί να προσροφηθεί και εποµένως να βρεθεί στην 

πρωτοβάθµια ιλύ. Τα οµόλογα LAS µε µακρύτερες αλκυλικές αλυσίδες, λόγω της 

υδροφοβικότητάς τους  έχουν µεγαλύτερη προσροφητική τάση σε στερεά καθώς 

επίσης και µεγαλύτερη αδιαλυτότητα όταν προσδένονται στα ιόντα Ca2+ (Jensen J., 

1999). Για τον προαναφερθέντα λόγο παρατηρείται µια αύξηση στα ποσοστά των 

οµολόγων C12, C13 και C14 στις παρατηρούµενες συγκεντρώσεις LAS στις ιλύες των 
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µονάδων επεξεργασίας λυµάτων (Petrovic και Barcelo, 2000). Αποτελέσµατα της 

πιλοτικής µελέτης των Matthijs et al. (1997) σε ΜΕΛ διαφορετικών Ευρωπαϊκών 

χωρών, έδειξαν ότι η αποµάκρυνση των LAS δεν επηρεάζεται τελικά από 

λειτουργικές παραµέτρους όπως το µέγεθος της µονάδας, τον υδραυλικό χρόνο 

παραµονής, το χρόνο παραµονής της ιλύος και τη θερµοκρασία και ότι φτάνει στο 

99,2% σε µονάδες ενεργού ιλύος. 

Η κατανοµή των οµολόγων των LAS στα αστικά απόβλητα και στα απορρυπαντικά 

δε διαφέρει σηµαντικά (Marcomini et al., 1988). Επίσης, κατανοµή των οµολόγων 

των LAS στη δευτεροβάθµια καθίζηση οµοίαζε µε αυτήν που βρέθηκε στην ιλύ  

(Marcomini et al., 1987). 

1.3.2. Ιλύς 

Άλλος τρόπος εισόδου των LAS στο περιβάλλον είναι µε τη διάθεση της ιλύος από 

µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε αγροτική γη ως λίπασµα, όπου τα LAS 

µειώνονται µε αερόβιες µικροβιακές διεργασίες (Madsen et al., 1999)  .   

Η σύνθεση των LAS στην  εισροή της ΜΕΛ και στη χωνευµένη ιλύ δείχνουν την 

κυριαρχία της βιοαποδόµησης στα ακατέργαστα απόβλητα και της προσρόφησης στις 

ιλύες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στις ΜΕΛ µε ποσοστό µείωσης των LAS περίπου 

99% οι κατανοµές οµολόγων και ισοµερών των εκροών ήταν όµοιες µε αυτές της 

χωνευµένης ιλύος ενώ σε αυτές µε αντίστοιχο ποσοστό µικρότερο του 95% οι 

κατανοµές ήταν όµοιες µε αυτές των εισροών (Marcomini and Giger, 1988).  

Σύµφωνα µε τους Gonzalez-Mazo et al. (1998), η συγκέντρωση των LAS στο ίζηµα 

και τη στήλη του νερού µπορεί να περιγραφεί απ΄ την εξίσωση του Freundlich:  

Cs=k*(Cw)1/n 

όπου k, n:σταθερές, Cs: συγκέντρωση στο ίζηµα και Cw: συγκέντρωση στο νερό 

Τα LAB είναι κατάλληλα για την ανίχνευση της µεταφοράς των ρυπαντών από τις 

πηγές ρύπανσης λόγω της σταθερότητάς τους στα ιζήµατα καθώς και για τη εκτίµηση 

της διαδικασίας βιοαποδόµησης κατά τη µεταφορά (Chalaux et al., 1995). 

Περίπου 0,7 δισεκατοµµύρια τόνοι υγρής ιλύος από µονάδες επεξεργασίας 

αποβλήτων παράγεται ετησίως παγκόσµια η οποία είτε καίγεται στους Χώρους 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) είτε διατίθεται στους ωκεανούς και οι 

οργανικοί ρυπαντές που προέρχονται από την αποθηκευµένη ιλύ µεταφέρονται µέσω 

της στήλης του νερού και συσσωρεύονται στο βυθό (Takada et al.,1994).  
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1.3.3. Επιφανειακά ύδατα 

Τα LAS των επιφανειακών νερών διαφέρουν σε ένα περίπου άτοµο άνθρακα σε 

σχέση µε τα LAS των εµπορικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται, λόγω του ότι η 

αλκυλική αλυσίδα µετατρέπεται σε κοντύτερα οµόλογα στο νερό και σε µακρύτερα 

οµόλογα στα στερεά. 

Σε ποταµούς-αποδέκτες υγρών αποβλήτων οι συγκεντρώσεις των LAS συνήθως 

µειώνονται µε την απόσταση από το σηµείο εκροής των αποβλήτων και η ταχεία 

αποµάκρυνση εντός του ποταµού αποδίδεται στην προσρόφηση σε αιωρούµενα 

στερεά και επακόλουθη καθίζηση, ενώ αρκετά κατάντι του ποταµού η µείωση λόγω 

της βιοαποδόµησης γίνεται πιο σηµαντική (Reiser R., 1997).  Επίσης, ο Holt και οι 

συνεργάτες του (1995), παρατήρησαν ότι η εκροή της Μ.Ε.Λ. που µελετούσαν 

επηρέαζε περισσότερο ανάντι τα νερά του ποταµού, µε συγκεντρώσεις LAS έως και 

τριπλάσιες των συγκεντρώσεων που παρατηρήθηκαν κατάντι του ποταµού. 

Αποτελέσµατα της µελέτης του Cavalli και των συνεργατών του (1993), δείχνουν ότι 

µόνο το 1-2% των LAS των αποβλήτων, µετά από την επεξεργασία, διατίθεται στο 

ποτάµι ενώ το 15-18% των LAS συσσωρεύεται στην ιλύ.  

Παγκόσµια δεδοµένα για τη συγκέντρωση των LAS σε νερά ποταµών κυµαίνονται 

από 1-10.000 µg/L. 

 

1.3.4. Ιζήµατα 

Τα ιζήµατα λειτουργούν ως καταβόθρα για τα LAS που φθάνουν στη θάλασσα και η 

αναλογία κάθε οµόλογου των C10, C11, C12, και C13 στο ίζηµα, αντίθετα απ΄ ότι 

συµβαίνει στο νερό, αυξάνει γραµµικά µε τον αριθµό ατόµων στην αλυσίδα. Αυτό 

είναι πολύ σηµαντικό γεγονός διότι µεταφέρονται επιλεκτικά τα πιο τοξικά οµόλογα 

από το νερό σε περιβαλλοντικό διαµέρισµα όπου η σταθερότητά τους είναι πολύ 

µεγάλη (Gonzalez-Mazo et al., 1998). 

Αφού θαφτούν κάτω από το ενεργό στρώµα ιζήµατος, οι ρυπαντές ενσωµατώνονται 

µόνιµα στο ίζηµα και εκτίθενται σε ποικίλες διαγενετικές διαδικασίες όπως διάχυση 

και µεταφορά στο νερό και µετασχηµατισµός µε χηµικές και βιοχηµικές αντιδράσεις. 

Όσον καιρό το πολυστρωµατικό ίζηµα είναι άθικτο (δηλ. χωρίς διαδικασίες ανάµιξης 

όπως επαναιώρηση ή γεγονότα θόλωσης), το βάθος αλληλεπίδρασης νερού-ιζήµατος 

συσχετίζεται µε το χρόνο απόθεσης. Έτσι τα πολυστρωµατικά ιζήµατα παρέχουν 

περιβαλλοντικά αρχεία στα οποία καταγράφεται η ιστορία απόθεσης ρυπαντών στα 

επιφανειακά νερά (Reiser R., 1997). 
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Από το 1984 βρέθηκαν LAB σε θαλάσσια ιζήµατα της Ιαπωνίας και της ∆υτικής 

ακτής των ΗΠΑ (Takada et al.,1994 ). Φαίνεται ότι τα LAB διατηρούνται στα 

ιζήµατα για περιόδους 10-20 χρόνων και είναι δυνητικά χρήσιµα ως µοριακοί 

ανιχνευτές οικιακών αποβλήτων και υπό κατάλληλες συνθήκες ως γεωχρονολογικά 

εργαλεία (Eganhouse et al., 1983). Tο προφίλ των LAB παρουσιάζει ένα 

υποεπιφανειακό µέγιστο σε βάθος 2-4cm και ακολουθεί µια συνεχής µείωση της 

συγκέντρωσης έως τα  16-18 cm.  

Η εις βάθος κατανοµή των διακλαδωµένων και γραµµικών αλκυλοβενζολίων στα 

θαλάσσια ιζήµατα του κόλπου San Pedro έχουν στενά συσχετισθεί µε τους τρόπους 

παραγωγής TPS και LAS. Μεταξύ του 1986 και 1988 οι Amano, Fukushima και οι 

συνεργάτες τους (1992), υπολόγισαν τα LAS στα ιζήµατα της λίµνης Teganuma 

(Ιαπωνία) µε µέγιστο στα LAS γύρω στα 300 mg/kg σε βάθος ιζήµατος γύρω στα 4-

6cm. Επίσης, η ρόφηση των LAS σε θαλάσσιο ίζηµα είναι µη αντιστρεπτή διαδικασία 

και η ποικιλοµορφία στις φυσικοχηµικές συνθήκες όπως η αλατότητα µπορεί να 

έχουν σοβαρές επιδράσεις σε διαδικασίες ρόφησης (Rubio et al., 1996). 

Αναφορικά µε τα LAS στα ιζήµατα των ποταµών φαίνεται και εκεί να µειώνονται 

ανάλογα µε την απόσταση από το σηµείο εκβολής των αποβλήτων και η 

βιοαποδόµηση είναι επίσης µια ταχεία διαδικασία αποµάκρυνσής τους µόνο που ο 

χρόνος ηµιζωής είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από αυτόν στο νερό. Οι συγκεντρώσεις 

LAS που βρέθηκαν σε ιζήµατα ποταµών τα οποία γειτονεύουν άµεσα µε τη Μ.Ε.Λ. 

ήταν πολύ µικρές (<1µg/g) και δείχνουν ότι δεν υπήρχε σηµαντική συσσώρευση του 

επιφανειοδραστικού σε σηµείο όπου ήταν ασήµαντη η αραίωση της εκροής (Holt et 

al., 1995). Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Waters και Feijtel (1995) 

αναφορικά µε τη συγκέντρωση LAS στα ιζήµατα ποταµών επισηµαίνοντας τη 

σηµαντική βιολογική µείωση σ΄ αυτό το τµήµα του περιβάλλοντος.  
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1.4. Αναλυτική Μεθοδολογία για προσδιορισµό των LAS και LAB στο 

περιβάλλον 

Οι Petrovic και Barcelo (2000b), υποστηρίζουν ότι η καλή ποιότητα της ανάλυσης 

στηρίζεται και στην εξασφάλιση αξιόπιστης δειγµατοληψίας και αποθήκευσης και 

στην περίπτωση µέτρησης των LAS προτείνουν πρόσθεση φορµαλδεϋδης 3% στο 

δείγµα για την αποφυγή της βιοαποδόµησης. Προτείνουν επίσης, την 

προσυγκέντρωση των δειγµάτων σε στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης αµέσως µετά τη 

δειγµατοληψία και αποθήκευση στους -20 0C. 

Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος για οργανικούς ρυπαντές είναι η αέρια 

χρωµατογραφία/φασµατοφωτοµετρία µάζας (GC/MS: Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry) η οποία παρέχει υψηλή χρωµατογραφική ανάλυση µε τριχοειδή στήλη, 

ενώ γίνονται προσπάθειες να υπερνικηθούν τα προβλήµατα πτητικότητας και 

πολικότητας (Ding και Chen 1999). 

Οι κυριότερες αναλυτικές µέθοδοι για τα LAS βασίζονται εναλλακτικά στις µεθόδους  

φασµατοφωτοµετρίας, αέριας χρωµατογραφίας (GC), αέριας χρωµατογραφίας/ 

φασµατοφωτοµετρίας µάζας (GC/MS) και φωτοµετρίας ατοµικής απορρόφησης. Η 

πρoσθήκη SDS (τουλάχιστον 7*10-3 Μ) και χλωριούχου νατρίου (τουλάχιστον 8%) 

επιτρέπουν ικανοποιητική ανάκτηση των LAS και οι C18 µικροστήλες και στήλες 

επιτρέπουν ικανό εµπλουτισµό σε LAS. Αυτές µαζί µε την HPLC ανάστροφης φάσης 

και τη χρήση UV και φθοροσµιµετρικού ανιχνευτή κάνουν την τεχνική πολύ ειδική 

και ευαίσθητη για την ποσοτικοποίηση των LAS στα απόβλητα και στις ιλύες τους 

(Marcomini et al., 1987). Οι Akyuz M. και Roberts D., (2002), αναφέρουν ότι η 

πρόσθεση SDS (Dodecyl sulfate, sodium salt) βοήθησε στο διαχωρισµό των LAS και 

SPC στην HPLC και εµπόδισε απώλειες προσρόφησης στις γυάλινες επιφάνειες. Με 

τη µέθοδο της HPLC είναι δυνατή η µέτρηση των LAS χωρίς αποθείωση ή άλλη 

µετατροπή ενώ για µέτρηση µε GC απαιτείται µετατροπή των LAS σε LAB επειδή τα 

LAS δεν είναι τόσο πτητικά όσο απαιτείται από τη µέθοδο (Castles et al., 1989). 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Crescenzi και τους συνεργάτες του (1996), χρησιµοποιείται 

η στήλη C8 η οποία µπορεί να συνεκλούει όλα τα ισοµερή του κάθε οµολόγου σε µια 

µονή κορυφή. 

Οι Petrovic και Barcelo (2000a), χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της εκχύλισης στερεάς 

φάσης (SPE: Solid Phase Extraction) και της υγρής χρωµατογραφίας / 

φασµατοφωτοµετρία µάζας (LC/MS: Liquid Chromatography/Mass Spectrometry) 

για τον προσδιορισµό των επιφανειοδραστικών και των πολικών παραγώγων 
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βιοαποδόµησής τους σε ιλύ µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης, σύµφωνα µε 

τον Reemtsma (1996) την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε η εκχύλιση στερεάς 

φάσης σαν τυπική µέθοδος εκχύλισης των LAS από απόβλητα και επιφανειακά νερά. 

Οι C18 φάσεις είναι πιο συχνές αλλά χρησιµοποιούνται και οι C8 µε τυπικούς ρυθµούς 

ανάκτησης µεγαλύτερους από 90%. Ο Reemtsma (1996) υποστηρίζει επίσης ότι ο 

διαχωρισµός των LAS απαιτεί πρόσθεση ηλεκτρολύτη για την ενδυνάµωση της 

αλληλεπίδρασης µε τη στατική φάση και αυτό που χρησιµοποιείται συνήθως είναι το 

υπερχλωρικό νάτριο (από 0,02 έως 0,15 Μ) στην κινητή φάση και σύµφωνα µε τον 

Crescenzi και τους συνεργάτες του (1996) η παρουσία σ΄ αυτήν ενός µέσου οξίνισης 

µείωνε κατά 1,5 φορά την αποτελεσµατικότητα φθορισµού. 

Έως το 90% των C13-LAS που βρίσκονται στα ανεπεξέργαστα απόβλητα µπορούν να 

προσροφηθούν στα αιωρούµενα σωµατίδια και για τη λύση του προβλήµατος 

απαιτείται γρήγορη αιώρηση του δείγµατος και άµεση λήψη, οπότε η σωµατιδιακή 

ύλη είναι ακόµη οµογενοποιηµένη (Crescenzi et al., 1996). 
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Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Σκοπός της διατριβής είναι η µελέτη της παρουσίας και της περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς των ανιονικών επιφανειοδραστικών και συγκεκριµένα των γραµµικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων (LAS) και των γραµµικών αλκυλοβενζολίων 

(LAB) στα λύµατα και στον αποδέκτη τους. 

 

Οι επιµέρους στόχοι της διατριβής αυτής είναι: 

1. Ο ακριβής ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των LAS και LAB στα 

λύµατα της ΜΕΛ, σε διάφορα στάδια επεξεργασίας καθώς και στον αποδέκτη 

δηλαδή το θαλασσινό νερό και στα θαλάσσια ιζήµατα.  

2. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων των LAS και LAB µεταξύ ΜΕΛ και 

αποδέκτη, η οποία θα µας δώσει κάποιο µέτρο της βιοαποδοµησιµότητας των 

επιφανειοδραστικών αυτών και εποµένως κατά κάποιο τρόπο εκτίµηση της 

επικινδυνότητάς τους για την περιοχή µας σε σύγκριση µε άλλες περιοχές. 

3. Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης των επιµέρους ισοµερών των διαφόρων 

οµολόγων των LAB βάσει των φασµάτων  µάζας που προκύπτουν 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο GC/MS. 
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1. Αναλυτική Μεθοδολογία 
 
Προκειµένου ν΄ αναλυθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα περιβαλλοντικά δείγµατα που 

ελήφθησαν θα πρέπει  να επιτύχουµε τον πλήρη διαχωρισµό των ποικίλων οµάδων 

ενώσεων, τον ακριβή προσδιορισµό των δοµών τους και να χρησιµοποιηθούν 

ευαίσθητες και µεγάλης διαχωριστικής ικανότητας αναλυτικές τεχνικές. Οι 

αναλυτικές τεχνικές που επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν στην παρούσα διατριβή 

είναι: 

• Η Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) για τον προσδιορισµό 

των γραµµικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων (LAS) και  

• Η Αέρια χρωµατογραφία µε ανιχνευτή φασµατογράφο µάζας (GC–MS) για 

τον προσδιορισµό των γραµµικών αλκυβενζολίων (LAB) 

 

2.1.1. Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) 

Μια µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν η Υγρή 

Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) ανάστροφης φάσης για τον 

προσδιορισµό της ποσότητας των γραµµικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

(LAS) αφού οι ενώσεις αυτές είναι µη πτητικές και αρκετά πολικές. Ένας Υγρός 

Χρωµατογράφος αποτελείται από τα εξής βασικά τµήµατα: 

Α. Σύστηµα παροχής κινητής φάσης: Αποτελείται από ένα σύστηµα αντλιών το 

οποίο έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ισοκρατικής και βαθµιδωτής έκλουσης.  

Β. Σύστηµα εισαγωγής δείγµατος (injector): Πρόκειται για µια περιστρεφόµενη 

βαλβίδα υψηλής πίεσης που επιτρέπει την εισαγωγή όγκων δείγµατος της τάξης των 

µl µε µεγάλη ακρίβεια και επαναληψιµότητα. 

Γ. Στήλη διαχωρισµού: Πρόκειται για ένα ευθύγραµµο σωλήνα από χάλυβα µε υλικό 

πλήρωσης ανάλογο της πολικότητας των προς ανάλυση ενώσεων. 

∆.  Σύστηµα ανίχνευσης: Ο ανιχνευτής στην HPLC είναι ένα βασικό στοιχείο του 

συστήµατος επειδή κάνει ορατό το διαχωρισµό που γίνεται στη στήλη και επιτρέπει 

την αξιοποίησή του στην ανάλυση. Το σύστηµα ανίχνευσης που εφαρµόστηκε στη 

µελέτη αυτή είναι UV/VIS–DAD, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα φασµατοφωτόµετρο 

που µετρά την απορρόφηση της υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας σε σταθερό ή 

µεταβαλλόµενο µήκος κύµατος.  

Ε. Καταγραφικό: Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε λογισµικό HP B.02.05 Chemstation. 
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Χρησιµοποιήθηκε HPLC Hewlett Packard 1100 Series µε ανιχνευτή σειράς 

φωτοδιόδων (PDA: Photodiode array detector) σε µήκος κύµατος 224 nm.. Ο τύπος 

της κολώνας που χρησιµοποιήθηκε για τον διαχωρισµό ήταν Hypersil  C-8, 

διαστάσεων 250X4,6mm και µε µέγεθος σωµατιδίων 5µ. Η θερµοκρασία της 

κολώνας διατηρήθηκε σταθερή σε όλες τις µετρήσεις στους 40 οC. Η απαέρωση της 

κινητής φάσης πραγµατοποιήθηκε µε αυτόµατο σύστηµα απαέρωσης της Hewlett 

Packard G. 1322A. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν ισοκρατικό µε κινητή 

φάση αποτελούµενη από µίγµα διαλυτών: 34% Ακετονιτρίλιο και 66% του 

διαλύµατος: 75% νερό nanopure + 25% Ακετονιτρίλιο + 11 gr/1000ml διαλύµατος 

υπερχλωρικό νάτριο. Η ροή της κινητής φάσης διατηρήθηκε σταθερή και ίση µε 1,5 

ml/min. 

 

2.1.1.1 Ενώσεις - Υλικά 

Τα πρότυπα διαλύµατα των LAS παρασκευάστηκαν από δύο µίγµατα των C12 και C13 

ισοµερών, Chem. Service, West Chester PA. 

Ως κινητή φάση στην υγρή χρωµατογραφία χρησιµοποιήθηκε Ακετονιτρίλιο 

Lichrosolv  της Merck και υπερχλωρικό νάτριο της Aldrich. Το νερό nanopure 

παρασκευάστηκε µε σύστηµα ανάστροφης ώσµωσης Millipore. 

Η κινητή φάση φιλτράρεται από δίσκους GH Polypro 47mm διάµετρο και 0,45 µm 

διάµετρο πόρων, Gelman. 

Για τον εµπλουτισµό των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα εξής υλικά: 

Φορµαλδεϋδη, Merck. 

NaCl pro-analysis grade, Merck. 

Φίλτρο από ίνες γυαλιού, Polypro Glass Fiber Filter, διαµέτρου 47mm, Gelman. 

Μεθανόλη, Lichrosolv, Merck. 

Ακετόνη, Lichrosolv, Merck. 

Dodecyl sulfate, sodium salt (SDS), Merck. 

1-χλωροδεκαεξάνιο, Aldrich 

3-φαινυλδωδεκάνιο, Sigma-Aldrich Library of rare chemicals 

Οι στήλες εκχύλισης είναι LiChrolut RP-select B, Merck. 

Χρησιµοποιήθηκε χρωµατογραφική στήλη Lichrosorb RP-8 (250 X 4,6mm, 5µm). 

Για τον εµπλουτισµό των δειγµάτων µε εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) 

χρησιµοποιήθηκαν οι στήλες διαχωρισµού µιας χρήσεως RP–18 (500 mg) της 

εταιρείας Merck και RP–18 Select B (500 mg) της εταιρείας Merck, ενώ οι εκχυλίσεις 
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πραγµατοποιήθηκαν στη συσκευή στερεάς εκχύλισης SPE LiChrolute Manifold της 

εταιρείας Merck. 

Τέλος, για τον καθαρισµό των δειγµάτων ακριβώς πριν την ένεση στην HPLC 

χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα P/N 4563 ACRODISC GHP 13mm των 0,45µl Gelman. 

 

2.1.1.2 Εµπλουτισµός – Προετοιµασία δειγµάτων 

Προκειµένου να γίνει εφικτός ο προσδιορισµός των LAS στα περιβαλλοντικά 

δείγµατα µε υγρή χρωµατογραφία, πραγµατοποιείται µια εκχύλιση που στοχεύει στη 

συγκέντρωση και αποµόνωση των προς ανάλυση ουσιών. 

1. Υγρά αστικά απόβλητα: Η διαδικασία της εκχύλισης για δείγµατα από την εισροή 

και την πρωτοβάθµια δεξαµενή επεξεργασίας αποβλήτων έχει ως εξής: 

Σε 20ml του δείγµατος προστίθεται 1,6 gr NaCl (8%) και το δείγµα διέρχεται από 

φίλτρο glass fiber το οποίο ξεπλένεται µε 5ml µεθανόλης. Στη συνέχεια το διάλυµα 

υπόκειται σε εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) ως εξής: ∆ιέρχεται από στήλη εκχύλισης 

C-18 µε ροή µικρότερη από 5ml/min, η οποία έχει υποστεί εξισορρόπηση µε 10ml 

ακετονιτρίλιο (ACN), 10ml µεθανόλη και 10ml νερό. Μετά το τέλος της εκχύλισης η 

στήλη ξεπλένεται µε 10ml διαλύµατος 20% ACN/H2O, ξηραίνεται µέσω του κενού 

και τελικά οι προς µελέτη ενώσεις εκλούονται µε 6ml ακετόνης.  

Το τελευταίο διάλυµα ξηραίνεται µε ρεύµα αζώτου υποβοηθούµενο µε θερµοκρασία 

50οC και το στερεό υπόλειµµα διαλύεται σε 4ml υδατικού διαλύµατος 0,02 Μ SDS 

(Dodecyl sulfate, sodium salt).  

Για τον εµπλουτισµό δειγµάτων από τη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης και από 

τη δεξαµενή απολύµανσης µε χλώριο (εκροή) χρησιµοποιούνται 250ml δείγµατος στο 

οποίο προστίθενται 20 gr NaCl (8%). Στη συνέχεια ακολουθείται για το διάλυµα 

όµοια επεξεργασία µε αυτήν που περιγράφεται παραπάνω, εκτός του ότι, στο τέλος,  

το στερεό υπόλειµµα διαλύεται σε 2ml υδατικού διαλύµατος 0,02 Μ SDS. 

2. Θαλάσσια ιζήµατα: Προζυγισµένη ποσότητα (10gr) θαλάσσιου ιζήµατος 

εκχυλίστηκε σε συσκευή  Soxhlet µε µεθανόλη Lichrosolv grade, για 24 ώρες και το 

οργανικό εκχύλισµα µεταφέρθηκε σε περιστροφικό αποστακτήρα (rota-vap), όπου ο 

διαλύτης συµπυκνώθηκε µέχρι τελικού όγκου περίπου 2 ml. Εν συνεχεία 

προστέθηκαν σε αυτό 250ml νερό nanopure και 20gr άλας (NaCl, 8% κ.ο.) και στο 

διάλυµα, µετά από ανάδευση, ακολουθήθηκε ακριβώς η διαδικασία που περιγράφεται 

στην προηγούµενη παράγραφο για τα υγρά αστικά απόβλητα (σχήµα 2.1). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ LAS ΜΕ HPLC 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή δείγµατος στο  H P L C

∆ιάλυση υπολείµµατος σε υδατικό διάλυµα SDS

Εξάτµιση µε ρεύµα αζώτου και θερµοκρασία 500

Έκλουση µε ακετόνη

Εκχύλιση Στερεάς Φάσης

Προσθήκη NaCl και φιλτράρισµα

Προσθήκη νερού nanopure

Συµπύκνωση σε περιστροφικό αποστακτήρα

Εκχύλιση (24h) µε Μεθανόλη

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΙΖΗΜΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛ

 

 

 

Σχήµα 2.1: Προκατεργασία δείγµατος για χρωµατογραφική ανάλυση των LAS 

 

Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE) 

Η εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) είναι µια µέθοδος προκατεργασίας δειγµάτων και 

περιλαµβάνει σύριγγες µιας χρήσεως, πληρωµένες µε προσροφητικό υλικό στερεάς 

φάσης. Το προσροφητικό υλικό είναι συνήθως διοξείδιο του πυριτίου µε χηµικά 

συνδεδεµένες οµάδες ώστε να αποκτά διάφορες προσροφητικές ιδιότητες και οι 

ενώσεις να προσροφώνται επιλεκτικά πάνω στο υλικό αυτό, να συµπυκνώνονται και 

ταυτόχρονα να καθαρίζονται. 

Οι στήλες διαχωρισµού RP-18 περιέχουν την υδρόφοβη αλυσίδα C-18 που έχει 

σχεδιαστεί για τον εµπλουτισµό µη πολικών ενώσεων. Αναφορικά µε τις στήλες 

Select B περιέχουν περισσότερο κατεργασµένη silica µε λιγότερες οµάδες 

υδροξυλίου. 

Η διαδικασία της εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE) περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Την εξισορρόπηση του υλικού πλήρωσης, µε ένα ή περισσότερους διαλύτες. 
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2. Τη διαβίβαση του δείγµατος µε κατακράτηση των προς ανάλυση (ή και 

περισσοτέρων) ουσιών. 

3. Την έκπλυση µε διαλύτες, προκειµένου να αποµακρυνθούν οι ανεπιθύµητες 

ενώσεις που κατακρατήθηκαν στο προηγούµενο στάδιο. 

4. Την έκλουση των προς ανάλυση ουσιών µε διαλύτη που δεν εκλούει τις 

ανεπιθύµητες ενώσεις. 
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2.1.2 Αέρια χρωµατογραφία µε ανιχνευτή φασµατογράφο µάζας (GC–MS) 

Μία άλλη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η αέρια χρωµατογραφία µε τριχοειδή 

στήλη και ανιχνευτή φασµατογράφο µάζας GC–MS. Ο ποιοτικός προσδιορισµός των 

ενώσεων έγινε µε βάση τις δοµικές πληροφορίες που παρήχθησαν από τα φάσµατα 

µάζας (GC–MS) των ενώσεων αυτών σε συνδυασµό µε τη χρήση πρότυπων ενώσεων 

που ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε τις προς εξέταση ενώσεις. Ο ποσοτικός 

προσδιορισµός έγινε µε τη χρήση του εσωτερικού προτύπου, η οποία περιγράφεται 

παρακάτω. 

Στην τεχνική GC–MS ηλεκτρονικού ιονισµού τα µόρια εκλούονται από την τριχοειδή 

στήλη και οδηγούνται στο θάλαµο ιονισµού, όπου ιονίζονται και 

θραυσµατοποιούνται µετά από κρούση µε δέσµη ηλεκτρονίων ενέργειας 70 eV. Η 

δεσµίδα των ιόντων µετά από την έξοδο από τον θάλαµο ιονισµού, µε τη βοήθεια 

ενός τετραπολικού φίλτρου, διαχωρίζεται ανάλογα µε το λόγο m/e (µάζα / αριθµό 

φορτίου ιόντος). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται το φάσµα µάζας της κάθε ένωσης που 

περιέχει το µοριακό ιόν της (Μ+), και µια σειρά από µικρότερα ιόντα που παράγονται 

από διαδοχικές διασπάσεις. 

Εφαρµόστηκε η µέθοδος πλήρους σάρωσης (Full Scan), η οποία παρέχει όλες τις 

πληροφορίες για τα θραύσµατα των ενώσεων που εκλούονται από τον αέριο 

χρωµατογράφο, και τα  όρια ανίχνευσης της µεθόδου είναι της τάξης των 10-9 gr.  

 

2.1.2.1 Προεπεξεργασία δειγµάτων για αποµόνωση του ολικού οργανικού 

εκχυλίσµατος 

Ελήφθησαν δύο ειδών δείγµατα για µέτρηση των LAB τα οποία έτυχαν και 

διαφορετικής επεξεργασίας (σχήµα 2.2): 

1. Θαλάσσια ιζήµατα: Προζυγισµένη ποσότητα (5gr) των θαλάσσιων ιζηµάτων 

εκχυλίστηκε σε συσκευή  Soxhlet µε κ-εξάνιο Suprasolv grade, για 24 ώρες και το 

οργανικό εκχύλισµα µεταφέρθηκε σε περιστροφικό αποστακτήρα (rota-vap), όπου ο 

διαλύτης συµπυκνώθηκε µέχρι τελικού όγκου περίπου 2 ml. Εν συνεχεία 

µεταφέρθηκε σε φιαλίδιο όπου και εξατµίστηκε µε ελαφρά ροή αζώτου έως 1 ml από 

το οποίο και αποµονώθηκε το οργανικό κλάσµα που µας ενδιαφέρει, µε στήλη υγρής 

χρωµατογραφίας. 

2. Υγρά αστικά απόβλητα, στα οποία πραγµατοποιήθηκε εκχύλιση µε ανάδευση µε 

κ-εξάνιο Suprasolv grade ως εξής:  
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α)Από την εισροή και τη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης χρησιµοποιήθηκαν 50ml 

δείγµατος, 450 ml νερό βρύσης, 10% άλας NaCl και 100 ml κ-εξάνιο Suprasolv grade 

στα οποία πραγµατοποιήθηκε ανάδευση για µία ώρα µε τη βοήθεια αναδευτήρα και 

κωνικής φιάλης 1000 ml. Έπειτα το διάλυµα µεταφέρθηκε σε εκχυλιστική χοάνη 

όπου έγινε διαχωρισµός της οργανικής φάσης, η οποία και συλλέχθηκε σε γυάλινη 

φιάλη ενώ η υδατική φάση µε  100 ml επιπλέον κ-εξανίου υπέστη ξανά ανάδευση για 

µια ώρα. Ο κύκλος αυτός επαναλήφθηκε για µια ακόµη φορά και όταν είχε πλέον 

συλλεχθεί ποσότητα 300 ml κ-εξανίου, αυτό µεταφέρθηκε σε περιστροφικό 

αποστακτήρα (rota-vap), όπου ο διαλύτης συµπυκνώθηκε µέχρι τελικού όγκου 

περίπου 2 ml. Εν συνεχεία µεταφέρθηκε σε φιαλίδιο όπου και εξατµίστηκε µε ελαφρά 

ροή αζώτου έως ένα ml, στο οποίο και πραγµατοποιήθηκε διαχωρισµός µε στήλη 

υγρής χρωµατογραφίας. 

β)Από την εκροή και τη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης χρησιµοποιήθηκαν 

500ml δείγµατος, 10% άλας NaCl και 100 ml κ-εξάνιο Suprasolv grade και 

ακολουθήθηκε ακριβώς η προαναφερθείσα διαδικασία. 

 

2.1.2.2 Αποµόνωση οργανικού κλάσµατος που περιέχει τα LAB  

Το δείγµα µας (1 ml) περιέχει ενώσεις διαφορετικής πολικότητας. Για να γίνει εφικτή 

η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των LAB, πραγµατοποιείται διαχωρισµός µε στήλη 

υγρής χρωµατογραφίας και ακολουθείται το πρωτόκολλο που περιγράφεται από την 

Gogou και τους συνεργάτες της, 1998: 

• Ταχύτητα ροής αζώτου στη στήλη: 1,4 ml/min 

• Στήλη: Γυάλινη κολώνα εσωτερικής διαµέτρου 6mm και µήκους 25cm 

• Υλικό πλήρωσης: 1,5gr silica gel (Merck 230-400 mesh), ενεργοποιηµένη 

στους 150 οC για τρεις ώρες 

• ∆ιαλύτης έκλουσης: Παίρνουµε το πρώτο κλάσµα, που περιέχει την οµόλογη 

σειρά των υδρογονανθράκων,  µε 15ml κ-εξάνιο 

Στη συνέχεια ακολουθεί εξάτµιση του διαλύτη στο rotavap µέχρι τελικού όγκου 1-2 

ml. Έπειτα µεταφέρουµε σε φιαλίδιο και εξατµίζουµε το διαλύτη έως ξηρού 

χρησιµοποιώντας ελαφρά ροή αζώτου. Τέλος, προσθέτουµε µια ποσότητα (80 µl) 

εσωτερικού προτύπου και κάνουµε την ένεση στο GC-MS.   
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Βέβαια, τα δείγµατα και τα υλικά µεταχειρίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα 

στάδια των αναλύσεων ενώ τα σκεύη καθαρίζονται µε µια σειρά διαλυτών (άπολους 

και πολικούς). 

 

Συµπύκνωση  των 300 ml κ-
εξανίου σε 2 ml 

Εκχύλιση (1h) µε 100 ml κ-εξάνιο 
σε εκχυλιστική χοάνη µε 

ανάδευση και συλλογή οργανικής 
φάσης (3 φορές) 

Εισαγωγή δείγµατος στο  G C / M S

Πρόσθεση 80µl 1-χλωροδεκαεξάνιο  (I.S.)

Εξάτµιση µε ρεύµα αζώτου έως 20µl

Συµπύκνωση έως 2 ml

Αποµόνωση οργανικού κλάσµατος
σε στήλη υγρής χρωµατογραφίας

Εξάτµιση µε ρεύµα αζώτου  έως 1 ml

Συµπύκνωση σε περιστροφικό αποστακτήρα

Εκχύλιση (24h) µε κ-εξάνιο

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΙΖΗΜΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.2: Προκατεργασία δείγµατος για χρωµατογραφική ανάλυση των LAB µε τη χρήση της GC-

MS 

 

Παρατήρηση: Πριν την ανάλυση των δειγµάτων έγινε, δοκιµαστικά, ένεση και του 

δεύτερου κλάσµατος ενός πρότυπου δείγµατος όπου διαπιστώθηκε ότι όλη η 

ποσότητα των LAB λαµβάνεται στο πρώτο κλάσµα του δείγµατος.  

 

2.1.2.3 Ποσοτικός προσδιορισµός 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός έγινε µε τη µέθοδο του εσωτερικού προτύπου (Ε.Π.) που 

ανήκει σε διαφορετική κατηγορία ενώσεων από αυτή των πρότυπων ενώσεων. Έτσι 
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για τα LAB που αναλύθηκαν χρησιµοποιήθηκε το 1-χλωροδεκαεξάνιο ως εσωτερικό 

πρότυπο. 

Η συγκέντρωση µιας ουσίας στο δείγµα υπολογίστηκε ως εξής: 

 

Ποσότητα (Χ)=[Επιφάνεια (Χ)/Επιφάνεια (Ε.Π.)] * Ποσότητα (Ε.Π.) * [RRF/RF] 

Συγκέντρωση (Χ)=Ποσότητα(Χ)/Όγκος δείγµατος 
 
Όπου: 
Χ: η προσδιοριζόµενη ένωση 

Ε.Π.: το εσωτερικό πρότυπο 

RRF: ο παράγοντας σχετικής απόκρισης (Relative Response Factor) 

RF: ο παράγοντας που εκφράζει το ποσό ανάκτησης της ένωσης (Recovery Factor) 

 

2.1.2.4 Οργανολογία 

Κατά την ανάλυση µε αέρια χρωµατογραφία µε GC–MS χρησιµοποιήθηκε ένας 

εκλεκτικός ανιχνευτής µάζας της Hewllet Packard (µοντέλο 5890), µε κατάλληλο 

πρόγραµµα δεδοµένων. Ο αέριος χρωµατογράφος διέθετε Grob-type Split-Splitless 

injector, ενώ η εισαγωγή των δειγµάτων γίνεται µε   splitless mode και άνοιγµα της 

βαλβίδας µετά από 35 δευτερόλεπτα. Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η εισαγωγή 

Splitless έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική σε ανάλυση 

ιχνοποσοτήτων σε τριχοειδείς στήλες στην αέριο χρωµατογραφία. Κατά την splitless 

injection επιτυγχάνεται καλύτερος ποσοτικός προσδιορισµός ουσιών που βρίσκονται 

σε ιχνοποσότητες (διότι όλη η ποσότητα του δείγµατος εισάγεται στην κολώνα) και 

παράλληλα είναι δυνατόν να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα του οργάνου 

(καλύτερος διαχωρισµός κορυφών) αν επιτύχουµε ένα solvent effect (µηχανισµός 

συµπύκνωσης του δείγµατος σε λεπτό στρώµα). 

Η τριχοειδής κολώνα που χρησιµοποιήθηκε ήταν η HP-5 MS (Cross – Linked 5% 

Phenylmethyl Silicone Gum Phase), µήκους 25m, διαµέτρου 0,33mm και 0,2 µm 

πάχος υλικού και κατέληγε απ΄ ευθείας στην πηγή ιόντων. 

Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε ήλιο (He) µε πίεση 55 kPa. 

Οι συνθήκες ηλεκτρονικού ιονισµού ήταν: 

-Ενέργεια ιονισµού: 70 eV, 

-Θερµοκρασία της πηγής ιόντων: 180 οC, 

-Πεδίο τιµών µάζας: 35-590 m/z 
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-Scan time 14/decade 

-Πολλαπλασιαστής δυναµικού ηλεκτρονίου: 1700-1800 mV  

Οι συνθήκες χρωµατογραφίας ήταν: 

-Injector: 270 οC 

-Αρχική θερµοκρασία φούρνου 70 οC για δύο λεπτά 

-Αύξηση στους 150 οC µε ρυθµό 10 οC/min για ένα λεπτό  

-Αύξηση ανά 5 οC/min ως τους 290 οC και παραµονή για 19 λεπτά. 
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2.2 ∆ειγµατοληψία 

  
∆είγµατα συλλέχθηκαν από: 

1. Τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ Ηρακλείου) που βρίσκεται στην 

περιοχή Φοινικιά του νοµού Ηρακλείου (σχήµα 2.1) και 

2. Την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοµού Ηρακλείου από όπου συλλέχθηκαν 

δείγµατα θάλασσας και ιζήµατα (χάρτης 2.1).  

 

Από τη ΜΕΛ Ηρακλείου συλλέχθηκαν δείγµατα από τέσσερα στάδια επεξεργασίας 

(Πίνακας 2.1) 

• την εισροή (ΕΣ), πριν να γίνει οποιαδήποτε µηχανική επεξεργασία  

• τη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης (ΠΚ) όπου µε χρήση µηχανικών και 

φυσικών λειτουργιών αποµακρύνεται ένα µεγάλο ποσοστό των στερεών 

(υπάρχουν δύο),  

• τη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης (∆Κ) όπου µε χρήση βιολογικών και 

φυσικοχηµικών διεργασιών αποµακρύνονται τα κολλοειδή και οι οργανικές 

ουσίες (υπάρχουν δύο) καθώς επίσης και από  

• το φρεάτιο χλωρίωσης που αποτελεί το τελικό στάδιο επεξεργασίας των 

λυµάτων και από το οποίο γίνεται η εκροή (ΕΚ). 

•  

 

 

 
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

 ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΡΟΗ 

 

 

 

 

  

  

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ  / 
ΕΚΡΟΗ  

   ΕΚΡΟΗ 

 

 

Σχήµα 2.1: Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Ηρακλείου 

 

Αµέσως µετά τη δειγµατοληψία στα δείγµατα προστέθηκε 3% φορµαλδεϋδη (37% 

στο νερό) και αποθηκεύτηκαν σε σκουρόχρωµες φιάλες στους 4ο C έως την ανάλυση. 
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Τα θαλάσσια δείγµατα συλλέχθηκαν από το ερευνητικό πλοίο <<ΦΙΛΙΑ>> του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) στις 06-03-2001. 

Συλλέχθηκαν οκτώ δείγµατα θαλασσινού νερού (Πίνακας 2.2) από τα τέσσερα 

σηµεία που φαίνονται στο χάρτη – δηλαδή δύο δείγµατα από κάθε σηµείο- και 

συγκεκριµένα από: α) Επιφάνεια (ΘΑΛ-Ε), δηλαδή ένα µέτρο κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας και από β) Πυθµένα (ΘΑΛ-Π), δηλαδή κάθετα κάτω από το 

σηµείο δειγµατοληψίας επιφάνειας και ένα µέτρο πάνω από τον πυθµένα. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για τα εξής σηµεία (Χάρτης 2.1): 

1. α)Έξοδος Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής 

(ΒΙΠΕ) Ηρακλείου (Επιφάνεια) 

β)Έξοδος Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής 

(ΒΙΠΕ) Ηρακλείου (Πυθµένας) 

2. α)Σηµείο Αναφοράς Εξόδου Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της 

Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου (Επιφάνεια) 

β)Σηµείο Αναφοράς Εξόδου Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της 

Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου (Πυθµένας) 

3. α)Έξοδος Αγωγού ΜΕΛ Ηρακλείου (Επιφάνεια) 

β)Έξοδος Αγωγού ΜΕΛ Ηρακλείου (Πυθµένας) 

4. α)Σηµείο Αναφοράς Εξόδου της ΜΕΛ Ηρακλείου (Επιφάνεια) 

β)Σηµείο Αναφοράς Εξόδου της ΜΕΛ Ηρακλείου (Πυθµένας) 

Αµέσως µετά τη δειγµατοληψία προστέθηκε στα δείγµατα 3% φορµαλδεϋδη (37% 

στο νερό) και αποθηκεύτηκαν στους 4ο C έως την ανάλυση. 

Επίσης συλλέχθηκαν (Πίνακας 2.2) τέσσερα επιφανειακά δείγµατα ιζήµατος (ΙΖ) από 

βάθος δύο εκατοστά από την επιφάνεια του πυθµένα, κάθετα κάτω από το σηµείο 

δειγµατοληψίας των δειγµάτων θαλασσινού νερού και συγκεκριµένα: 

1. Έξοδος Αγωγού ΜΕΛ Ηρακλείου 

2. Σηµείο Αναφοράς Εξόδου της ΜΕΛ Ηρακλείου 

3. Έξοδος Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) 

Ηρακλείου 

4. Σηµείο Αναφοράς Εξόδου Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής 

Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου 

Τα δείγµατα του ιζήµατος υπέστησαν λειοφιλοποίηση και φυλάχτηκαν στην 

κατάψυξη στους -20ο C έως την ανάλυση. 
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Τα σηµεία δειγµατοληψίας φαίνονται στο χάρτη 2.1 και οι συντοµεύσεις όλων των 

δειγµάτων που αναλύθηκαν φαίνονται στους πίνακες 2.1 και 2.2. 

 
Είδος δείγµατος Ηµεροµηνία Συµβολισµός 

ΕΙΣΡΟΗ   

 14-09-2000 ΕΣ-1 

 21-09-2000 ΕΣ-2 

 28-09-2000 ΕΣ-3 

 05-10-2000 ΕΣ-4 

 21-06-2002 ΕΣ-7 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

  

 14-09-2000 ΠΚ-1 

 21-09-2000 ΠΚ-2 

 28-09-2000 ΠΚ-3 

 05-10-2000 ΠΚ-4 

 25-10-2000 ΠΚ-5 

 01-11-2000 ΠΚ-6 

 21-06-2002 ΠΚ-7 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

  

 14-09-2000 ∆Κ-1 

 21-09-2000 ∆Κ-2 

 28-09-2000 ∆Κ-3 

 05-10-2000 ∆Κ-4 

 25-10-2000 ∆Κ-5 

 01-11-2000 ∆Κ-6 

 21-06-2002 ∆Κ-7 

ΕΚΡΟΗ   

 14-09-2000 ΕΚ-1 

 21-09-2000 ΕΚ-2 

 28-09-2000 ΕΚ-3 

 05-10-2000 ΕΚ-4 

 25-10-2000 ΕΚ-5 

 01-11-2000 ΕΚ-6 

 21-06-2002 ΕΚ-7 

Πίνακας 2.1: Σειρά δειγµατοληψιών από ΜΕΛ Ηρακλείου 
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Είδος ∆είγµατος Συµβολισµός 

Ίζηµα Βιολογικού ΒΙΠΕ ΙΖ-1 

Ίζηµα Αναφοράς Βιολογικού ΒΙΠΕ ΙΖ-2 

Ίζηµα ΜΕΛ Ηρακλείου ΙΖ-3 

Ίζηµα Αναφοράς ΜΕΛ Ηρακλείου ΙΖ-4 

Θαλασσινό νερό Βιολογικού ΒΙΠΕ (Επιφάνεια) ΘΑΛ-1Ε 

Θαλασσινό νερό Βιολογικού ΒΙΠΕ (Πυθµένας) ΘΑΛ-1Π 

Θαλασσινό νερό Αναφοράς Βιολογικού ΒΙΠΕ (Επιφάνεια) ΘΑΛ-2Ε 

Θαλασσινό νερό Αναφοράς Βιολογικού ΒΙΠΕ (Πυθµένας) ΘΑΛ-2Π 

Θαλασσινό νερό ΜΕΛ Ηρακλείου (Επιφάνεια) ΘΑΛ-3Ε 

Θαλασσινό νερό ΜΕΛ Ηρακλείου (Πυθµένας) ΘΑΛ-3Π 

Θαλασσινό νερό Αναφοράς ΜΕΛ Ηρακλείου Ε (Επιφάνεια) ΘΑΛ-4Ε 

Θαλασσινό νερό Αναφοράς ΜΕΛ Ηρακλείου (Πυθµένας) ΘΑΛ-4Π 

Πίνακας 2.2: Σειρά δειγµατοληψιών από το πλοίο ΄΄ΦΙΛΙΑ΄΄ στη Θαλάσσια Περιοχή Ηρακλείου 

στις 06-03-2001 
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Χάρτης 2.1:  Σηµεία δειγµατοληψίας δειγµάτων θαλασσινού νερού και ιζήµατος και συγκεκριµένα: 
1: Έξοδος Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου 
2: Σηµείο Αναφοράς Εξόδου Αγωγού Βιολογικού Καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου 
3: Έξοδος Αγωγού ΜΕΛ Ηρακλείου 
4: Σηµείο Αναφοράς Εξόδου της ΜΕΛ Ηρακλείου 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.1 Ανακτήσεις – Αναλυτική Μεθοδολογία 

 

3.1.1. Αποτελέσµατα LAS µε τη µέθοδο της HPLC 

Η ταυτοποίηση των κορυφών των LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonates) βασίστηκε 

στο χρόνο κατακράτησης των αντίστοιχων πρότυπων ενώσεων. Η ποσοτικοποίηση 

πραγµατοποιήθηκε µε χρήση καµπύλης αναφοράς εξωτερικού προτύπου. Το πρότυπο 

διάλυµα παρασκευάστηκε από µίξη των πρότυπων διαλυµάτων των οµολόγων LAS 

C12 και C13, το οποίο περιείχε επίσης και τα C11 και C14. Το εκατοστιαίο ποσοστό του 

κάθε ισοµερούς στο πρότυπο διάλυµα υπολογίστηκε µε χρωµατογραφική ανάλυση 

και τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:    C10: 9,99% 

       C11: 21,00% 

       C12: 23,65% 

       C13: 28,17% 

Επίσης, έπειτα από εννέα µετρήσεις πρότυπου διαλύµατος LAS συγκέντρωσης 0,5 

ppm (µόνο αραίωση του πρότυπου διαλύµατος και εισαγωγή δείγµατος στo HPLC) 

υπολογίσθηκαν τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης του οργάνου (HPLC) για 

µίγµα LAS, τα οποία φαίνονται στον πίνακα 3.1. 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ    LAS (ppb) C10 C11 C12 C13 
Όριο Ανίχνευσης 19 26 29 54 
Όριο Ποσοτικοποίησης 65 86 96 181 
Τυπική Απόκλιση 6 9 10 18 

Πίνακας 3.1: Τυπική απόκλιση, όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης σε πρότυπο δείγµα 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αναλυτικής µεθόδου που ακολουθήθηκε και 

περιγράφεται αναλυτικά στο Πειραµατικό Μέρος, τα ποσοστά ανάκτησης ήταν: 

C10:126 +/- 12%, C11:109 +/- 21%, C12:89 +/- 13%, και C13:81 +/- 13%,  Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά που αναφέρει ο Reemtsma T. (1996) 

για τυπική ανάκτηση µεγαλύτερη από 90% και παρατηρείται συγκεκριµένα µια 

αυξηµένη ανάκτηση των LAS για τα µικρότερα οµόλογα. Επίσης τα όρια ανίχνευσης 

των µετρήσεών µας κυµαίνονται από 19 έως 54 µg/l για κάθε οµόλογο LAS και 

σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Reemtsma T., 1996) τα όρια ανίχνευσης για 

τα συνολικά LAS κυµαίνονται από 0,8 έως 20 µg/l.  

 



3.1.2. Αποτελέσµατα LAB µε τη µέθοδο της GC-MS 

Προκειµένου να υπολογίσουµε τους συντελεστές ανάκτησης RF, επιλέχθηκε η 

πρότυπη αντιπροσωπευτική ένωση 3-φαινυλδωδεκάνιο (3-phenyldodecane) και 

παρασκευάστηκε ένα πρότυπο διάλυµα συγκέντρωσης 3,334 ng/µl µε διαλύτη 

τολουόλιο. Στη συνέχεια 500µl και 1500µl από αυτό χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου 

να υπολογιστούν οι συντελεστές ανάκτησης (RF) της µεθόδου για τις εκχυλίσεις των 

υγρών δειγµάτων (λύµατα) και των θαλάσσιων ιζηµάτων αντίστοιχα. Ακολουθήθηκε 

η µεθοδολογία για τις µετρήσεις των LAB που περιγράφηκαν αναλυτικά στο 

πειραµατικό µέρος. 

Ο συντελεστής ανάκτησης δίνεται από τη σχέση: 

 

RF(%) = [Τελικό ποσό (Χ)/Αρχικό ποσό (Χ)] * 100 

 

Ο σχετικός συντελεστής απόκρισης (RRF) συσχετίζει την ένωση µε τα 

χρωµατογραφικά στοιχεία ανάλυσης και µε το εσωτερικό πρότυπο (Ε.Π.) σύµφωνα  

µε τη σχέση: 

 

RRF = [Ποσότητα (Χ)/ Ποσότητα (Ε.Π.)]/ [Επιφάνεια (Χ)/ Επιφάνεια (Ε.Π.) 

 

Για τον υπολογισµό του RRF έγιναν - µε τη µέθοδο πλήρους σάρωσης (Full Scan)  -  

όπως αναφέρεται και στο πειραµατικό µέρος, ενέσεις δειγµάτων στο GC-MS τα οποία 

περιείχαν µια ποσότητα εσωτερικού προτύπου (1-χλωροδεκαεξάνιο) και µια 

ποσότητα εξωτερικού προτύπου (3-phenyldodecane). Το ίδιο εξωτερικό πρότυπο (3-

phenyldodecane) χρησιµοποιήθηκε –ελλείψει των αντιστοίχων πρότυπων ενώσεων-  

για τον υπολογισµό των ποσοτήτων όχι µόνο του C12 αλλά και των C10, C11 και C13 

στα LAB. Η χρησιµοποίηση ενός µόνο εξωτερικού προτύπου για τον υπολογισµό  

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΙΜΗ 

RRF 0,09 

RF (εκχύλιση υγρών δειγµάτων) 57 % 

RF (εκχύλιση ιζηµάτων) 71 % 

Πίνακας 3.2: Τιµές συντελεστών για τις αναλύσεις στο  GC-MS µε τη µέθοδο της πλήρους σάρωσης 
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όλων των ισοµερών και οµολόγων των LAB έχει αναφερθεί και στη βιβλιογραφία 

(Zeng & Yu, 1996). Οι συντελεστές σχετικής απόκρισης και οι συντελεστές 

ανάκτησης που υπολογίστηκαν φαίνονται στον πίνακα 3.2. 

 

Ισοµερή του 

οµολόγου: LAB-

C12   (M.B.=246) 

m/z 

2-C12: 

CH-CH 3

 

105 

3-C12: 

CH-CH2-CH3

 

119 

4-C12: 

CH-(CH2)2-CH3

 

133 

5-C12: 

CH-(CH2)3-CH3

 

147 

6-C12: 

CH-(CH2)4-CH3

 

161 

 
Πίνακας 3.3: Ισοµερή του οµολόγου LAB-C12 

 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην εισαγωγή (Eganhouse και 

Sherblom, 2001), τα ισοµερή του οµολόγου C12 (Πίνακας 3.3) διαιρούνται στα 

εξωτερικά ισοµερή (External): 2-C12, 3-C12 και 4-C12  και στα εσωτερικά (Internal) 

ισοµερή: 5-C12 και 6-C12. Στα αποτελέσµατά µας εκτός από τα LAB-C12, 

χρησιµοποιήσαµε τους ίδιους όρους (εσωτερικά και εξωτερικά ισοµερή) και για τα 

ισοµερή των οµολόγων LAB-C10, LAB-C11 και LAB-C13. Συγκεκριµένα για το 

οµόλογο LAB-C13 ανιχνεύτηκε επιπλέον το ισοµερές 7-C13 το οποίο και 

συµπεριλάβαµε στα εσωτερικά ισοµερή ενώ για το οµόλογο LAB-C10 το µοναδικό 

εσωτερικό ισοµερές είναι το 5-C10-LAB. 
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Με τη µέθοδο GC/MS ανιχνεύτηκαν δύο κυρίως θραύσµατα m/z: τα 91 και 105. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι για όλα τα LAB κυρίαρχο ιόν είναι το 91 (tropylium) εκτός 

από τα οµόλογα 2-CiLAB για τα οποία είναι το ιόν 105 (Zeng and Yu, 1996).   
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3.2. Παρουσίαση αποτελεσµάτων στις Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) 

3.2.1. Παρουσία LAS 

Η παρουσία των LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου και η µεγάλη βιοαποδοµησιµότητά τους 

στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας των λυµάτων στη ΜΕΛ φαίνονται καθαρά στα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων µας. Στην εικόνα 3.1 φαίνεται ένα χρωµατογράφηµα 

της HPLC, και είναι  ευδιάκριτες οι κορυφές που αντιστοιχούν στα οµόλογα C10, C11, 

C12, C13 καθώς επίσης και το C14 που περιέχεται στο πρότυπο µίγµα. 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0900\23SEP012.D)

Εικόνα 3.1:Χρωµατογράφηµα της Εισροής ΜΕΛ Ηρακλείου στις 21-09-2000 (κόκκινο) µε πρότυπο 
µίγµα LAS 45ppm (µπλε), που δείχνει το διαχωρισµό των οµολόγων µε µήκη αλυσίδας 10-14 άτοµα 
άνθρακα 
 
Στην εικόνα 3.2. όπου φαίνονται δύο χρωµατογραφήµατα της HPLC για δείγµατα 

από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας καθίζησης της ΜΕΛ Ηρακλείου 

παρατηρούµε τις µεγάλες διαφορές στις επιφάνειες ολοκλήρωσης των κορυφών που 

µας ενδιαφέρουν. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια πρώτη ένδειξη της αποµάκρυνσης 

των LAS στα διάφορα στάδια της ΜΕΛ και στο συγκεκριµένο παράδειγµα από την 

πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια καθίζηση.  

Από τον πίνακα 3.4, όπου καταγράφονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων όλων των 

δειγµατοληψιών από τη ΜΕΛ Ηρακλείου, φαίνεται καθαρά η σταδιακή µείωση των 

συγκεντρώσεων των LAS στα διάφορα στάδια επεξεργασίας. Αναλυτικότερα στον 

πίνακα 3.5 φαίνεται η ποσοστιαία αυτή µείωση η οποία κυµαίνεται από 96,70% έως 

99,94 % µε µέσο όρο 99,18% (στην πέµπτη και στην έκτη δειγµατοληψία δεν 

υπολογίστηκε το ποσοστό µείωσης εφόσον δεν υπήρχε δείγµα εισροής της ΜΕΛ). Τα 

αποτελέσµατά µας συµφωνούν µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα στα οποία αναφέρεται 

µείωση των LAS στις ΜΕΛ µεγαλύτερη από 95% και η οποία οφείλεται στη  

βιοαποδόµηση των LAS καθώς και στην  προσρόφησή τους στα στερεά (Castles et 
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al.,1989). Συγκεκριµένα, ο Cavalli και οι συνεργάτες του (1993), υπολόγισαν ότι 

µόνο το 1-2% των LAS παραµένει στην εκροή ενώ το 15-18% αποµακρύνονται µε 

την ιλύ των αποβλήτων.  
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Εικόνα 3.2: Χρωµατογράφηµα της Πρωτοβάθµιας (κόκκινο) & ∆ευτεροβάθµιας (µπλε) Καθίζησης της 
ΜΕΛ Ηρακλείου στις 21-09-2000 
 

Οι συγκεντρώσεις των LAS στην εκροή της ΜΕΛ όπως φαίνεται στον πίνακα 3.4 

κυµαίνονται από 16 έως 368 µg/l ( ή ppb) και βρίσκονται µέσα στα όρια που 

αναφέρουν ο Argese και οι συνεργάτες του (1994), οι οποίοι βρήκαν συγκεντρώσεις 

της τάξεως των  10-1000 µg/l σε δείγµατα µετά την µηχανική και βιολογική 

επεξεργασία. Επίσης, ο Matthijs και οι συνεργάτες του (1997) αναφέρουν µέσο όρο 

συγκεντρώσεων στην εισροή της ΜΕΛ 5,2mg/l και στην εκροή 39 µg/l µε µέσο 

ποσοστό αποµάκρυνσης LAS 99,2%, τιµές πολύ κοντά σε αυτές των πειραµάτων µας.  

Με τη βοήθεια του διαγράµµατος 3.1 διακρίνεται αµέσως η µεγάλη µείωση της 

συγκέντρωσης των συνολικών LAS (δειγµατοληψία 21-09-2000) στη ΜΕΛ 

Ηρακλείου καθώς και αντίστοιχη µείωση ανά οµόλογο LAS. Οι Verge και Moreno 

(1996) υποστηρίζουν ότι για τη σειρά οµολόγων LAS από C10 έως C14 όσο αυξάνει το 

µήκος της αλκυλικής αλυσίδας τόσο ταχύτερη είναι η κινητική της βιοαποδόµησης, 

το οποίο δε φαίνεται να ισχύει ξεκάθαρα στα πειράµατά µας  (διάγραµµα 3.2) όπου 

δεν παρατηρείται µείωση του ποσοστού των οµολόγων µε τη µεγαλύτερη αλκυλική 

αλυσίδα και αύξηση αυτών µε τη µικρότερη, προχωρώντας στα στάδια επεξεργασίας 

των λυµάτων .  
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LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου 

∆ΕΙΓΜΑ C10 C11 C12 C13 
ΣΥΝΟΛΟ 
LAS (ppb) 

ΕΣ-1 2.332 4.510 3.735 2.326 12.903 

ΕΣ-2 3.017 6.416 5.306 3.244 17.983 

ΕΣ-3 3.462 8.274 6.515 4.117 22.368 
ΕΣ-4 3.251 6.037 4.704 3.331 17.323 

ΕΣ-7 1.680 4.317 3.482 2.079 11.558 
ΠΚ-1 1.906 2.968 1.903 840 7.617 
ΠΚ-2 1.541 2.464 1.518 581 6.104 
ΠΚ-3 2.337 4.509 2.724 1.162 10.732 
ΠΚ-4 2.670 5.308 3.270 1.614 12.862 
ΠΚ-5 2.047 4.126 2.420 1.127 9.720 
ΠΚ-6 1.737 3.516 1.960 1 7.214 
ΠΚ-7 1.746 3.815 2.684 1.342 9.587 
∆Κ-1 5 4 5 2 16,00 
∆Κ-2 10 12 11 5 38 
∆Κ-3 6 0 2 0 8 
∆Κ-4 9 10 8 5 32 
∆Κ-5 12 10 10 5 37 
∆Κ-6 9 9 9 4 31 

∆Κ-7 10 37 45 21 113 
ΕΚ-1 9 6 1 0 16 
ΕΚ-2 14 23 26 16 79 
ΕΚ-3 7 1 5 1 14 
ΕΚ-4 17 20 11 3 51 
ΕΚ-5 10 11 12 4 37 
ΕΚ-6 7 8 8 4 27 
ΕΚ-7 51 124 128 65 368 

Πίνακας 3.4: Αποτελέσµατα αναλύσεων δειγµάτων της ΜΕΛ Ηρακλείου σε HPLC για LAS ( σε ppb) 

όπου: ΕΣ:Εισροή, ΠΚ:Πρωτοβάθµια Καθίζηση, ∆Κ:∆ευτεροβάθµια Καθίζηση, ΕΚ:Εκροή 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΜΕΡΩΝ LAS σε ppb 
∆είγµατα ΜΕΛ 14-09-2000 21-09-2000 28-09-2000 05-10-2000 25-10-2000 01-11-2000 21-06-2002 

ΕΣ 12.903 17.983 22.368 17.323   11.558 
ΠΚ 7.617 6.104 10.732 12.862 9.720 7.214 9.587 
∆Κ 16 38 8 32 37 31 113 
ΕΚ 16 79 14 51 37 27 368 
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Μείωση LAS 
(%) 99,87 99,57 99,94 99,7   96,82 99,18 

Πίνακας 3.5: Ποσοστό (%) µείωσης των LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου για όλες τις δειγµατοληψίες, 

όπου: ΕΣ:Εισροή, ΠΚ:Πρωτοβάθµια Καθίζηση, ∆Κ:∆ευτεροβάθµια Καθίζηση, ΕΚ:Εκροή 
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∆ιάγραµµα 3.1: Αποµάκρυνση των LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου (21-09-2000) 

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η παρουσία των LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου 

βρέθηκε να είναι η αναµενόµενη, µε ποσοστά µείωσης (βιοαποδόµηση και 

προσρόφηση) που πλησιάζουν το 100% για το σύνολο των LAS αλλά και για κάθε 

οµόλογο χωριστά.  
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 ∆ιάγραµµα 3.2:Ποσοστιαία αναλογία των LAS ανά οµόλογο στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της 

ΜΕΛ Ηρακλείου (21-09-2000) 

 

3.2.2. Παρουσία LAB 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεών µας έδειξαν την παρουσία των LAB σε όλα τα 

στάδια επεξεργασίας λυµάτων της ΜΕΛ Ηρακλείου. Με τη µέθοδο GC-MS που 

χρησιµοποιήθηκε, και όπως αναλυτικά παρουσιάζεται σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

ήταν εφικτός ο προσδιορισµός όχι µόνο των οµολόγων C10 έως C13 των LAB  αλλά 
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και όλων των ισοµερών τους. Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζεται το χρωµατογράφηµα 

πλήρους σάρωσης για το δείγµα της εισροής στη ΜΕΛ Ηρακλείου της 21-06-2002, 

ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η µοναδική δειγµατοληψία για τη µέτρηση  των 

LAB στη ΜΕΛ. Από αυτό το χρωµατογράφηµα πλήρους σάρωσης και µε εξαγωγή 

των ιόντων 91και 105, τα οποία και αποτελούν τα χαρακτηριστικά θραύσµατα για τα 

LAB, προκύπτει το χρωµατογράφηµα της εικόνας 3.4 που δείχνει καθαρά τις τριπλές 

και τετραπλές κορυφές των οµολόγων των LAB µε κάθε κορυφή να αντιστοιχεί σε 

ένα ισοµερές. Αναλύοντας τα φάσµατα µάζας κάθε κορυφής φαίνεται ότι στην αρχή 

εκλούονται τα εσωτερικά και µετά τα εξωτερικά ισοµερή και συγκεκριµένα µε τη 

σειρά που φαίνεται στον πίνακα 3.6. Στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των ολοκληρώσεων, βάση των οποίων υπολογίζονται οι 

συγκεντρώσεις των LAB, και επίσης φαίνεται η χρονική σειρά έκλουσης των 

διαφόρων ισοµερών. 

 

 
Εικόνα 3.3: Χαρακτηριστικό GC-MS χρωµατογράφηµα από εισροή ΜΕΛ Ηρακλείου (21-06-2002) 
 
Τα τελικά αποτελέσµατα των συγκεντρώσεων των διαφόρων ισοµερών των LAB 

καθώς και οι λόγοι Ι/Ε για κάθε οµόλογο και ανά στάδιο επεξεργασίας της ΜΕΛ 

φαίνονται στον πίνακα 3.7. Η µεγάλη µείωση του ποσού των LAB από την εισροή 

στην εκροή και συγκεκριµένα από 200,6 σε 3,8 ng/l δηλαδή ποσοστό 98 % σηµαίνει 

τη σηµαντική συµβολή της ΜΕΛ και στη µείωση των LAB, είτε αυτή οφείλεται 

καθαρά στη βιοαποδόµηση είτε στην προσρόφηση στα στερεά και στην επακόλουθη 

καθίζησή τους.  
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Εικόνα 3.4: Λεπτοµέρεια του GC-MS πλήρους σάρωσης χρωµατογραφήµατος της εισροής ΜΕΛ 
Ηρακλείου (21-06-2002) και µε εξαγωγή των ιόντων 91(µαύρο) και 105 (πράσινο). I.S.:κορυφή 
εσωτερικού προτύπου 

 
 

LAB 
Χρόνος (min) Περιοχή 

I.S. 21,010 7542500 
5-C10 14,109 525973 
4-C10 14,286 446460 
3-C10 14,645 368015 
2-C10 15,366 714884 
6-C11 15,983 934531 
5-C11 16,051 2187555 
4-C11 16,259 1611201 
3-C11 16,684 1332202 
2-C11 17,440 2541102 
6-C12 17,958 2615528 
5-C12 18,056 2558880 
4-C12 18,309 1863922 
3-C12 18,754 1567493 
2-C12 19,539 2812776 
6+7-C13 19,960 3396220 
5-C13 20,098 2124375 
4-C13 20,355 1361066 
3-C13 20,826 1291407 
2-C13 21,617 2511729 

Πίνακας 3.6: Πίνακας αποτελεσµάτων των ολοκληρώσεων των κορυφών του χρωµατογραφήµατος 

που παρουσιάζεται στο σχήµα 3.4  

 

Η βιοαποδόµηση στα ισοµερή µε µικρότερη αλκυλική αλυσίδα είναι µικρότερη 

επειδή οι µικροοργανισµοί προτιµούν τα ισοµερή µε τη µεγαλύτερη αλκυλική 

αλυσίδα και κυρίως τα εξωτερικά δηλαδή: 4C12, 3C12, 2C12, 4C13, 3C13, 2C13 και 
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φαίνεται ότι ισχύει η ΄΄αρχή της απόστασης΄΄ (Takada et al., 1992). Το γεγονός αυτό 

ισχύει και στα δικά µας πειράµατα και φαίνεται στο διάγραµµα 3.3 ότι ο λόγος Ι/Ε 

αυξάνει όσο µεγαλύτερη είναι η αλκυλική αλυσίδα στην εισροή και στην 

πρωτοβάθµια καθίζηση της ΜΕΛ. Στην δευτεροβάθµια καθίζηση όµως, παρατηρείται 

µείωση του λόγου Ι/Ε στο οµόλογο C13 και στην εκροή η µείωση για το συγκεκριµένο 

οµόλογο είναι ακόµη µεγαλύτερη. Παρατηρούµε επίσης ότι στο στάδιο της 

δευτεροβάθµιας καθίζησης ο δείκτης βιοαποδόµησης (Ι/Ε) είναι µειωµένος σε 

σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα στάδια ενώ θα αναµενόταν το αντίθετο.  

 

Αποτελέσµατα αναλύσεων των δειγµάτων σε ng/l δείγµατος 

ΙΣΟΜΕΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΜΕΛ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

ΜΕΛ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΜΕΛ ΕΚΡΟΗ ΜΕΛ 

5-C10 3,2 4,0   
4-C10 2,7 3,3   
3-C10 2,3 3,0   
2-C10 4,4 6,0   
I/E 0,3 0,3   
ΣΥΝΟΛΟ C10 12,6 16,2   
6-C11 5,7 8,4 0,1  
5-C11 13,4 16,7 0,2 0,2 
4-C11 9,9 12,9 0,2 0,1 
3-C11 8,2 10,6 0,1 0,1 
2-C11 15,6 20,1 0,4 0,0 
I/E 0,6 0,6 0,4 1,2 
ΣΥΝΟΛΟ C11 52,7 68,7 1,1 0,5 
6-C12 16,0 19,5 0,3 0,3 
5-C12 15,7 19,6 0,3 0,2 
4-C12 11,4 14,6 0,2 0,1 
3-C12 9,6 11,0 0,2 0,2 
2-C12 17,2 21,4 0,6  
I/E 0,8 0,8 0,6 1,4 
ΣΥΝΟΛΟ C12 69,9 86,1 1,7 0,8 
6+7-C13 20,8 24,2 0,4  
5-C13 13,0 14,9 0,3 0,2 
4-C13 8,3 10,1 0,2 0,2 
3-C13 7,9 7,9 0,3 0,3 
2-C13 15,4 18,5 2,1 1,8 
I/E 1,1 1,1 0,3 0,1 
ΣΥΝΟΛΟ C13 65,4 75,5 3,3 2,4 
ΣΥΝΟΛΟ LAB 200,6 246,6 6,1 3,8 
Πίνακας 3.7: Συγκεντρώσεις των  LAB και λόγοι Ι/Ε στη ΜΕΛ Ηρακλείου 
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∆ιάγραµµα 3.3:Λόγοι  Ι/Ε των LAB στα διάφορα στάδια της ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Στο ίδιο διάγραµµα (3.3) φαίνεται όµως ότι στα οµόλογα C11 και C12 ο λόγος Ι/Ε είναι 

πολύ αυξηµένος στην εκροή της ΜΕΛ σε σύγκριση µε αυτόν της εισροής και αυτό 

σηµαίνει ότι η βιοαποδόµηση είναι µεγαλύτερη στην εκροή της ΜΕΛ για τα 

συγκεκριµένα οµόλογα.  

Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ανά οµόλογο και οι ποσοστιαίες 

αναλογίες των LAS και LAB στη ΜΕΛ Ηρακλείου καθώς και ο λόγος LAS/LAB. Ο 

λόγος αυτός παρατηρούµε ότι µειώνεται προχωρώντας από τα οµόλογα µε τη 

µικρότερη αλκυλική αλυσίδα προς αυτά µε τη µεγαλύτερη και αυτό συµβαίνει σε όλα 

τα στάδια της ΜΕΛ. Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε το µεγαλύτερο ρυθµό 

βιοαποδόµησης των LAS για τα C12 και C13 παρά τα αντίστοιχα οµόλογα των  LAB 

είτε γενικά τη µεγαλύτερη συγκέντρωση στα οµόλογα C12 και C13 των  LAB. Τα 

παραπάνω συµφωνούν και µε το γεγονός ότι τα LAB είναι υδρόφοβα και θεωρητικά 

ανθεκτικά στη βιοαποδόµηση σε σύγκριση µε τα LAS που είναι υδρόφιλα και εύκολα 

βιοαποδοµήσιµα και κυρίως τα οµόλογα µε τη µεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα 

(Takada et al., 1992).  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της 

ΜΕΛ υπάρχει σηµαντική µείωση στη συγκέντρωση των LAB. Η µείωση αυτή 

οφείλεται στην προσρόφηση αλλά και στη βιοαποδόµηση (σύµφωνα µε το δείκτη Ι/Ε) 

η οποία φαίνεται να κυριαρχεί σε όλα τα στάδια δειγµατοληψίας της ΜΕΛ εκτός από 

τη δευτεροβάθµια καθίζηση. Στο στάδιο αυτό πιθανόν να έχει πραγµατοποιηθεί 

βιοαποδόµηση αλλά µε µηχανισµό µείωσης των εσωτερικών ισοµερών (ο οποίος µας 
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διαφεύγει) είτε µετακίνηση του βενζολικού δακτυλίου µετά από απόσπαση ενός Η+ 

(Gustaffson et al., 2001).  

 

∆ειγµατοληψία 21-06-2002 
  ΟΜΟΛΟΓΑ  LAS (ppb) LAS %  LAB (ppb) LAB % LAS/LAB

C10 1680 14,54 0,013 6,27 133523
C11 4317 37,35 0,053 26,27 81924
C12 3482 30,13 0,070 34,85 49809
C13 2079 17,99 0,065 32,61 31783

ΕΙΣΡΟΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 11559  0,201    
C10 1746 18,21 0,016 6,58 107608
C11 3815 39,79 0,069 27,88 55487
C12 2684 28,00 0,086 34,92 31171
C13 1342 14,00 0,075 30,61 17776

Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 9586  0,247    
C10 10 8,61 0,000 0,33   
C11 37 32,99 0,001 17,81 34357
C12 45 39,74 0,002 28,30 26038
C13 21 18,66 0,003 53,56 6461

Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 113  0,006    
C10 51 13,78      
C11 124 33,87 0,000 12,62 262363
C12 128 34,76 0,001 22,42 151580
C13 65 17,60 0,002 64,95 26503

ΕΚΡΟΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 367  0,004    
Πίνακας 3.8: Συγκεντρώσεις των LAS και LAB και λόγοι LAS/LAB ανά οµόλογο στη ΜΕΛ 

Ηρακλείου 
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3.3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 

3.3.1. Παρουσία LAS 

3.3.1.1. Θαλασσινό νερό 

Τα ποσοστά ανακτήσεων της µεθόδου µας σε HPLC ανάστροφης φάσης για το 

θαλασσινό νερό και για κάθε οµόλογο έχουν ως εξής: C10:77 +/- 8% , C11:101 +/-6%, 

C12:95 +/-10% και C13:77 +/-8 %. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των δειγµάτων 

θαλασσινού νερού που ελήφθησαν από τέσσερα σηµεία και συγκεκριµένα δύο 

δείγµατα για κάθε σηµείο: α)το πρώτο δείγµα ένα µέτρο κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας (ΘΑΛ-Ε) και  β)το δεύτερο δείγµα ένα µέτρο πάνω από τον πυθµένα 

(ΘΑΛ-Π), φαίνονται στον πίνακα 3.9. 

 

Συγκεντρώσεις LAS σε ppb (µg/l) 
ΟΜΟΛΟΓΑ 

LAS C10 C11 C12 C13 
ΣΥΝΟΛΟ 

LAS 
ΘΑΛ-1Ε 2 1 1 1 5 
ΘΑΛ-1Π 2 3 3 2 9 
ΘΑΛ-2Ε 2 1 1 0 4 
ΘΑΛ-2Π 2 1 1 1 4 
ΘΑΛ-3Ε 4 4 3 2 13 
ΘΑΛ-3Π 2 1 1 0 4 
ΘΑΛ-4Ε 2 1 1 1 5 
ΘΑΛ-4Π 2 1 1 0 4 

Πίνακας 3.9: Αποτελέσµατα αναλύσεων σε HPLC δειγµάτων Θαλασσινού Νερού 

 

Σύµφωνα µε τον Marcomini και τους συνεργάτες του (2000), υπάρχει µεγάλο εύρος 

τιµών για τις συγκεντρώσεις των συνολικών LAS στο θαλασσινό νερό (κοντά στην 

παραλία) και συγκεκριµένα αναφέρουν συγκεντρώσεις από 0,8 έως 500 µg/l. Κοντά 

στο κατώτατο όριο των τιµών αυτών κυµαίνονται και τα δικά µας αποτελέσµατα και 

συγκεκριµένα είναι  από 4 έως 13 µg/l (διάγραµµα 3.4). Ο Gonzalez-Mazo και οι 

συνεργάτες του (1998) αναφέρουν επίσης ένα εύρος τιµών από 10-30 µg/l για σηµείο 

στο οποίο απολήγουν ανεπεξέργαστα λύµατα µιας πόλης 100.000 κατοίκων µε 

µεγάλη, όµως, αραίωση.  

Τα θαλάσσια βακτήρια χρειάζονται µεγαλύτερο χρόνο προσαρµογής (Terzic et al., 

1992). Όµως, οι τιµές της συγκέντρωσης των LAS στο θαλασσινό νερό και στο ίζηµα 

δεν εξαρτώνται µόνο από τη βιοαποδόµηση, αλλά σχετίζονται άµεσα µε την 

απόσταση του σηµείου δειγµατοληψίας από τις πηγές των, επεξεργασµένων ή µη, 

αποβλήτων και µειώνονται εκθετικά µε την απόσταση λόγω: α)αραίωσης, 
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β)προσρόφησης σε αιωρούµενα σωµατίδια και ίζηµα, και γ)κατακρήµνισης αλάτων 

µε Ca ή Mg (Gonzalez-Mazο et al, 1997). 

Στα δείγµατα από σηµεία αναφοράς (ΘΑΛ-2 και ΘΑΛ-4) οι συγκεντρώσεις  των LAS 

είναι περίπου οι ίδιες στα δείγµατα της επιφάνειας και του πυθµένα γεγονός που µας 

δείχνει µια εξισορρόπηση της συγκέντρωσης  των LAS σε όλη τη µάζα του νερού.  

Στο σχήµα 3.4 παρατηρούµε ότι η µέγιστη συγκέντρωση LAS βρίσκεται στο 

επιφανειακό δείγµα ΘΑΛ-3Ε, 200µέτρα περίπου από την απόληξη του αγωγού της 

ΜΕΛ και φαίνεται λογική η τιµή αυτή διότι τα λύµατα διαχέονται προς τα πάνω. Στο 

δείγµα του πυθµένα στο σηµείο αυτό, η συγκέντρωση των LAS έχει µειωθεί στο 1/3 

της επιφανειακής συγκέντρωσης και η µείωση αυτή οφείλεται σε λόγους που έχουν 

προαναφερθεί (διάχυσης και ρευµάτων). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις  LAS  ανιχνεύτηκαν στο επιφανειακό µικροστρώµα και 

ήταν διπλάσιες σε σχέση µε αυτές από βαθύτερο στρώµα νερού, επαληθεύοντας το 

τυπικό κάθετο προφίλ ενός µορίου επιφανειοδραστικού (Leon et al., 2000). 

Αντίθετα, στην απόληξη του αγωγού της ΒΙΠΕ παρατηρείται αυξηµένη συγκέντρωση 

των LAS στο δείγµα θάλασσας του πυθµένα και είναι πιθανό τα επεξεργασµένα υγρά 

απόβλητα της ΒΙΠΕ να περιέχουν µεγαλύτερη συγκέντρωση βαρέων µετάλλων τα 

οποία συµπλοκοποιούνται µε τα LAS και µεταφέρονται, ως βαρύτερα, προς τον 

πυθµένα. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι συγκεντρώσεις των LAS στη θάλασσα 

κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα και είναι αναµενόµενο. Ισχύει µια αραίωση της τάξης 

του 1:30 περίπου συγκρίνοντας τη συγκέντρωση των LAS στην εκροή της ΜΕΛ µε 

τη συγκέντρωση στη θάλασσα και διαφαίνεται µια εξισορρόπηση των LAS σε όλη τη 

µάζα του νερού µετά από κάποια απόσταση από τις εξόδους των αγωγών των 

λυµάτων. 

 

3.3.1.2 Θαλάσσιο ίζηµα 

Τα ποσοστά ανακτήσεων της µεθόδου µας για το θαλάσσιο ίζηµα και για κάθε 

οµόλογο έχουν ως εξής: C10:85 +/- 7% , C11:81 +/- 17%, C12:88 +/- 13% και C13:81 

+/- 12%. Στον πίνακα 3.10 φαίνεται ότι οι συνολικές συγκεντρώσεις LAS στο 

θαλάσσιο ίζηµα κυµαίνονται µεταξύ 0,884 και 2,564 µg/g ιζήµατος (τιµές που 

συµφωνούν µε αποτελέσµατα ανάλογων µετρήσεων) και κατά οµόλογο οι 
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∆είγµατα Θάλασσας
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∆ιάγραµµα 3.4: Συγκεντρώσεις των LAS στα δείγµατα θαλασσινού νερού 

 

συγκεντρώσεις των LAS  απεικονίζονται στο διάγραµµα 3.5. Αποτελέσµατα 

µετρήσεων έχουν δείξει µεγάλο εύρος τιµών για τις συγκεντρώσεις των LAS στα 

ιζήµατα, ανάλογα µε τις συνθήκες της περιοχής και κυρίως το επίπεδο επεξεργασίας 

των λυµάτων που απολήγουν στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η θερµοκρασία του 

νερού, το οξειδοαναγωγικό δυναµικό και η συγκέντρωση  LAS µπορεί να επηρεάσει 

τη µεταβολική ικανότητα των µικροοργανισµών (Perales et al.,1999) και συνεπώς τη 

συγκέντρωση των LAS στο θαλάσσιο ίζηµα. Έτσι αναφέρονται αποτελέσµατα για 

ιζήµατα που κυµαίνονται από 0,01-600 µg/g ιζήµατος (Marcomini et al., 2000), ενώ 

σε επιφανειακά ιζήµατα ποταµού από σηµείο εκροής µετρήθηκαν συγκεντρώσεις 

µικρότερες ή και ίσες του 1 µg/g ιζήµατος (Waters and Feijtel, 1995). 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ C10 C11 C12 C13 ΣΥΝΟΛΟ LAS 
ΙΖ-1 0,03 0,29 0,39 0,25 0,96 
ΙΖ-2 0,16 0,29 0,29 0,15 0,88 
ΙΖ-3 0,16 0,87 0,88 0,66 2,56 
ΙΖ-4 0,11 0,62 0,65 0,48 1,87 

Πίνακας 3.10: Αποτελέσµατα αναλύσεων σε HPLC  για δείγµατα Θαλάσσιου Ιζήµατος (µg LAS/g 

ιζήµατος) 

 

Σύµφωνα µε τον Jensen J. (1999), οι λόγοι των συγκεντρώσεων LAS των ιζηµάτων 

προς τις συγκεντρώσεις LAS των αντιστοίχων υπερκειµένων υδάτων ανά οµόλογο 

φαίνεται να αυξάνουν εκθετικά µε την αύξηση των ατόµων άνθρακα της αλκυλικής 

αλυσίδας λόγω προσρόφησης των µακρύτερων οµολόγων στα ιζήµατα. Ανάλογο 
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αποτέλεσµα  εξάγεται και από τα δικά µας πειράµατα και κυρίως για τα σηµεία 

δειγµατοληψίας όπου απολήγουν οι αγωγοί της ΜΕΛ Ηρακλείου και του Βιολογικού 

καθαρισµού της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και όχι τόσο για τα δείγµατα των 

σηµείων αναφοράς (πίνακας 3.11). 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ    LAS C10 C11 C12 C13 
ΙΖ-1/ΘΑΛ-1Π 0,01 0,11 0,15 0,15 
ΙΖ-2/ΘΑΛ-2Π 0,08 0,34 0,44 0,27 
ΙΖ-3/ΘΑΛ-3Π 0,07 1,11 1,49 1,99 
ΙΖ-4/ΘΑΛ-4Π 0,05 0,84 0,63 1,77 

Πίνακας 3.11: Λόγοι συγκεντρώσεων LAS ιζηµάτων / LAS υπερκείµενων υδάτων 
 

Επίσης στο διάγραµµα 3.6 που παρουσιάζει τους λόγους των συγκεντρώσεων των 

LAS των ιζηµάτων προς το υπερκείµενο νερό ανά οµόλογο LAS δείχνει την 

µεγαλύτερη προσροφητικότητα στα ιζήµατα των ισοµερών LAS µε µεγαλύτερη 

ανθρακική αλυσίδα (C12+C13) απ΄ ότι αυτά µε µικρότερη (C10+C11) στα ιζήµατα 

(Rubio et al,1996). 

Τέλος, οι συγκεντρώσεις των LAS που βρέθηκαν στα ιζήµατα ήταν περίπου τρεις 

τάξεις µεγέθους µεγαλύτερες για όλα τα οµόλογα σε σύγκριση µε τις συγκεντρώσεις 

στην αντίστοιχη στήλη του νερού και τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά του Leon 

και των συνεργατών του (2000). 

Η αναλογία των οµολόγων των LAS C10:C11:C12:C13 αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

1:4:4:1 αντίστοιχα (Argese et al., 1994), παρατηρούµε όµως στα αποτελέσµατα των 

θαλάσσιων ιζηµάτων µας µια αύξηση των αναλογιών προς το C13 (1:5:5:6) λόγω 

µεγαλύτερης προσροφητικότητας των οµολόγων µε µακρύτερη αλυσίδα στα ιζήµατα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι οι συγκεντρώσεις των LAS στα 

θαλάσσια ιζήµατα είναι σχετικά χαµηλές, όµως πολύ υψηλότερες από αυτές της 

αντίστοιχης στήλης νερού και η κατανοµή των οµολόγων τους έχει µια αυξηµένη 

αναλογία προς τα οµόλογα LAS µε τη µεγαλύτερη αλκυλική αλυσίδα. 

 

 64



∆είγµατα θαλάσσιου ιζήµατος
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∆ιάγραµµα 3.5: Συγκεντρώσεις των LAS στα δείγµατα θαλάσσιου ιζήµατος 

 

Λόγοι συγκεντρώσεων LAS

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

C10 C11 C12 C13

[L
A

S]
 ιζ
ηµ

άτ
ω
ν 

/
[L

A
S]

 υ
π
ερ
κε
ίµ

. υ
δά

τω
ν

ΙΖ-1/ΘΑΛ-1Π
ΙΖ-2/ΘΑΛ-2Π
ΙΖ-3/ΘΑΛ-3Π
ΙΖ-4/ΘΑΛ-4Π

 
∆ιάγραµµα 3.6: Λόγοι  συγκεντρώσεων των LAS των ιζηµάτων προς τις συγκεντρώσεις LAS των 

υπερκείµενων υδάτων 

 

3.3.2. Παρουσία των Γραµµικών Αλκυλοβενζολίων (LAB) στο  Θαλάσσιο Ίζηµα 

Όταν εισέρχονται τα LAB στη θάλασσα υπάρχει πιθανότητα τµήµα τους να διαχυθεί 

στον αέρα, να αποθηκευτεί στο ίζηµα, να προσροφηθεί στα σωµατίδια και να 

αποδοµηθεί από τους µικροοργανισµούς. Επίσης, στο βυθό µπορεί να γίνει µεταφορά 

των  fine αιωρουµένων σωµατιδίων µε προσροφηµένα LAB από τη ζώνη διάθεσης σε 

αποµακρυσµένες περιοχές (Zeng et al., 2001). 

LAB µετρήθηκαν µόνο σε επιφανειακό θαλάσσιο ίζηµα (και όχι σε θαλασσινό νερό) 

βάθους έως δύο εκατοστά (0-2 cm). Σύµφωνα µε τον Eganhouse και τους συνεργάτες 

του (1983), στο επιφανειακό θαλάσσιο ίζηµα βρίσκεται το µέγιστο της συγκέντρωσης 

των LAB τα οποία όµως ανιχνεύονται σε βάθος έως και 18 cm.  
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Ο Hartman και οι συνεργάτες του (2000), βρήκαν συγκεντρώσεις των LAB στα 

επιφανειακά ιζήµατα (0-2cm) πολύ µικρές και µε µέσο όρο µικρότερο των 50 ng/g. 

Πολύ µικρές συγκεντρώσεις LAB και συγκεκριµένα από 1,72 έως και 20,92 ng/g 

ιζήµατος έδειξαν τα αποτελέσµατα και των δικών µας µετρήσων (πίνακας 3.12). 

Στο διάγραµµα 3.7, όπου παρουσιάζονται οι λόγοι Ι/Ε στα δείγµατα θαλάσσιου 

ιζήµατος φαίνεται ότι ο λόγος Ι/Ε αυξάνει όσο αυξάνει και το µήκος της  αλκυλικής 

αλυσίδας. Εξαίρεση αποτελεί το θαλάσσιο ίζηµα εξόδου ΒΙΠΕ όπου ο λόγος για το 

οµόλογο C11 είναι ο µεγαλύτερος, δηλαδή ισχύει µια προτίµηση στη βιοαποδόµηση 

του  C11 ή ότι και στα LAB της ΜΕΛ όπου υπήρχε προτίµηση στα C11 και C12 

οµόλογα. Eπίσης παρατηρούµε ότι ο λόγος Ι/Ε, µε εξαίρεση το Ι/Ε του C11 εξόδου 

ΒΙΠΕ, για  κάθε σηµείο δειγµατοληψίας κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα περίπου ανά 

οµόλογο LAB. 

Συγκρίνοντας τον λόγο Ι/Ε των  LAB του θαλάσσιου ιζήµατος στην έξοδο της ΜΕΛ  

µε τον αντίστοιχο λόγο Ι/Ε για τα επεξεργασµένα λύµατα στην εκροή της ΜΕΛ 

παρατηρούµε ότι ο λόγος, για κάθε οµόλογο, στην εκροή είναι αρκετά µεγαλύτερος 

που σηµαίνει ότι ο ρυθµός βιοαποδόµησης είναι µεγαλύτερος στην εκροή της ΜΕΛ 

αλλά η βιοαποδόµηση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια που τα λύµατα βρίσκονται 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Γενικά µπορούµε να συµπεράνουµε την ύπαρξη µικρών συγκεντρώσεων LAB στα 

θαλάσσια ιζήµατα, όπου συµβαίνει βιοαποδόµηση σε χαµηλότερους ρυθµούς σε 

σύγκριση µε τη βιοαποδόµηση των LAB στη ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Στον πίνακα 3.13 παρατηρούµε το λόγο LAS/LAB να µειώνεται προχωρώντας από τα 

οµόλογα µε τη µικρότερη αλκυλική αλυσίδα προς αυτά µε τη µεγαλύτερη και αυτό 

συµβαίνει σε όλα τα δείγµατα θαλάσσιου ιζήµατος. Το ίδιο επισηµάναµε παραπάνω 

ότι συµβαίνει για τους λόγους LAS/LAB και στα δείγµατα  από τη ΜΕΛ Ηρακλείου 

και είναι πολύ πιθανό να συµβαίνει και σε όλα τα περιβάλλοντα όπου ανιχνεύονται 

αυτά τα επιφανειοδραστικά. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει κάποια χηµική ή 

φυσική ιδιαιτερότητα που υποστηρίζει τη σχετικά αυξηµένη συγκέντρωση των LAB 
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Αποτελέσµατα αναλύσεωντων δειγµάτων σε ng/g ιζήµατος 
ΙΣΟΜΕΡΗ ΙΖ-1 ΙΖ-2 ΙΖ-3 ΙΖ-4 

5-C10     
4-C10     
3-C10     
2-C10     0,2 0,1
I/E     
ΣΥΝΟΛΟ C10     0,2 0,1
6-C11 0,3
5-C11 0,5 0,1 0,5 0,3
4-C11 0,1 0,4 0,2
3-C11 0,1 0,4 0,2
2-C11 0,1 0,2 1,7 0,7
I/E 5 0,3 0,3 0,3
ΣΥΝΟΛΟ C11 0,6 0,5 3,5 1,6
6-C12 0,1 0,2 1,5 1,0
5-C12 0,1 0,1 1,4 0,1
4-C12 0,1 0,1 1,2 0,4
3-C12 0,1 0,1 1,1 0,4
2-C12 0,3 0,3 3,2 1,2
I/E 0,4 0,6 0,5 0,5
ΣΥΝΟΛΟ C12 0,7 0,8 8,4
6+7-C13 0,2 0,2 2,3 0,8
5-C13 0,1 0,2 1,4 0,5
4-C13 0,1 0,1 1,1 0,4
3-C13 0,1 0,1 1,1 0,4
2-C13 0,3 0,4 3,3 1,2
I/E 0,6 0,7 0,7 0,7
ΣΥΝΟΛΟ C13 0,8 1,0 9,2 3,3
ΣΥΝΟΛΟ LAB 2,1 2,3 21,3 8,4

3,1

Πίνακας 3.12: Συγκεντρώσεις των LAB ανά οµόλογο και ισοµερές και λόγοι Ι/Ε των Θαλάσσιων 

Ιζηµάτων  

 

Λόγοι Ι/Ε θαλάσσιου ιζήµατος

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

 IZ-1  IZ-2  IZ-3  IZ-4

Ι/Ε

C11
C12
C13

 
∆ιάγραµµα 3.7:Λόγοι Ι/Ε στα διάφορα δείγµατα θαλάσσιου ιζήµατος 
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∆ειγµατοληψία ΙΘΑΒΙΚ 06-03-2001  

  ΟΜΟΛΟΓΑ 

LAS (µg 
LAS/g 

ιζήµατος) 

LAB (µg 
LAB/g 

ιζήµατος) LAS/LAB 
C10 0,03    
C11 0,29 0,0006 483,33
C12 0,39 0,0007 557,14

ΙΖ-1 

C13 0,25 0,0006 416,67
C10 0,16    
C11 0,29 0,0005 580,00
C12 0,29 0,0008 362,50

ΙΖ-2 

C13 0,15 0,0007 214,29
C10 0,16 0,0002 800,00
C11 0,87 0,0035 248,57
C12 0,88 0,0084 104,76

ΙΖ-3 

C13 0,66 0,0092 71,74
C10 0,11 0,0001 1100,00
C11 0,62 0,0016 387,50
C12 0,65 0,0031 209,68

ΙΖ-4 

C13 0,48 0,0033 145,45
 

Πίνακας 3.13: Συγκεντρώσεις των LAS και LAB και λόγοι LAS/LAB ανά οµόλογο στα θαλάσσια 

ιζήµατα 

 

των οµολόγων µε τη µεγαλύτερη αλκυλική αλυσίδα σε σύγκριση µε αυτήν των  

αντίστοιχων LAS. Σύµφωνα µε τους Takada και Ishiwatari (1990) οι οποίοι 

παρατήρησαν τη µείωση του λόγου ΣLAS/ΣLAB µε το χρόνο, απέδωσαν το γεγονός 

στη µεγαλύτερη βιοαποδόµηση των LAS καθώς και στην υψηλότερη διαλυτότητά 

τους στο νερό.  

Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν, λόγω της µεγαλύτερης βιοαποδοµησιµότητας των LAS µε 

τη µεγαλύτερη αλκυλική αλυσίδα καθώς και στη µεγαλύτερη πολικότητα των LAS σε 

σχέση µε τα LAB να παρατηρούµε στα αποτελέσµατά µας την προαναφερθείσα 

µείωση των λόγων LAS/LAB. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από τη µελέτη αυτή γίνεται προφανές ότι τα γραµµικά αλκυλοβενζοσουλφονικά 

άλατα (LAS) και τα γραµµικά αλκυλοβενζόλια (LAB) που φθάνουν δια µέσω των 

λυµάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Ηρακλείου, στο θαλασσινό νερό και 

στο θαλάσσιο ίζηµα στον κόλπο του Ηρακλείου, εµφανίζονται σε συγκεντρώσεις 

σχετικά χαµηλές συγκρινόµενες µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. Επίσης, η 

βιοαποδόµηση τόσο στη ΜΕΛ όσο και στη θάλασσα διαπιστώνεται ικανοποιητική 

και µέτρησή της επιτεύχθηκε µε τον υπολογισµό της συγκέντρωσης των ισοµερών 

των διαφόρων οµολόγων των LAB τα οποία ταυτοποιήθηκαν βάσει των φασµάτων 

µάζας που προέκυψαν χρησιµοποιώντας τη µέθοδο πλήρους σάρωσης GC/MS. 

Ειδικότερα εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 

• Οι συγκεντρώσεις των LAS στα λύµατα που εισέρχονται στη ΜΕΛ 

Ηρακλείου δεν παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις 

• Η αποµάκρυνση των LAS στη ΜΕΛ Ηρακλείου είναι πολύ υψηλή, αγγίζοντας 

κατά µέσο όρο το 99,2% 

• Η µεγάλη συµβολή της  ΜΕΛ Ηρακλείου και στη µείωση των LAB σε 

ποσοστό 98% περίπου ενισχύει την υπόθεση για βιοαποδόµηση ή/ και 

προσρόφηση στα στερεά και επακόλουθη καθίζησή τους 

• Ενισχύεται η άποψη για την ΄΄αρχή της απόστασης΄΄ στη βιοαποδόµηση των 

LAB εφόσον οι µικροοργανισµοί φαίνεται να προτιµούν τα ισοµερή µε τη 

µεγαλύτερη αλκυλική αλυσίδα και κυρίως τα εξωτερικά 

• Οι συγκεντρώσεις των LAS στη θάλασσα κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα και 

το γεγονός αποδίδεται αφενός στις ήδη µικρές συγκεντρώσεις στην εκροή της 

ΜΕΛ και αφετέρου στη µεγάλη αραίωση που υπόκεινται στον όγκο του 

θαλασσινού νερού 

• Οι συγκεντρώσεις των LAS στα θαλάσσια ιζήµατα είναι σχετικά χαµηλές, 

όµως πολύ υψηλότερες από αυτές της αντίστοιχης στήλης νερού και η 

κατανοµή των οµολόγων τους έχει µια αυξηµένη αναλογία προς τα οµόλογα 

LAS µε τη µεγαλύτερη αλκυλική αλυσίδα. 

• Ο ρυθµός βιοαποδόµησης των LAB είναι µεγαλύτερος στην εκροή της ΜΕΛ 

συγκρινόµενος µε αυτόν του θαλάσσιου ιζήµατος στην έξοδο του αγωγού της 

ΜΕΛ  

 69



• Ο λόγος LAS/LAB µειώνεται προχωρώντας από τα οµόλογα µε τη µικρότερη 

αλκυλική αλυσίδα προς αυτά µε τη µεγαλύτερη τόσο στα δείγµατα της ΜΕΛ 

Ηρακλείου όσο και στα δείγµατα θαλάσσιου ιζήµατος. Το γεγονός δηλώνει 

µάλλον τη µεγαλύτερη βιοαποδόµηση των LAS σε σύγκριση µε τα LAB 

καθώς και την πιθανότητα µετατροπής των LAS σε LAB τόσο στη ΜΕΛ όσο 

και στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ HPLC 
 

1. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛ 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0004.D)
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0007.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0005.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0008.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0006.D)

 
∆ειγµατοληψία 05-10-2000: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 45 ppm, Κόκκινο:∆είγµα από πρωτοβάθµια καθίζηση της ΜΕΛ,  
Πράσινο: ∆είγµα από εισροή της ΜΕΛ, 
 
 

min0 2 4 6 8 10 12

mAU

-15

-10

-5

0

5

10

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC1200\12DC0000.D)
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∆ειγµατοληψία 05-10-2000: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 5 ppm, Κόκκινο:∆είγµα από εκροή της ΜΕΛ,  
Πράσινο: ∆είγµα από δευτεροβάθµια καθίζηση της ΜΕΛ, 
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2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0101.D)
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0107.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0109.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0108.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0110.D)

 
∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 1 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΘΑΛ-2Ε, Πράσινο: ∆είγµα ΘΑΛ-2Π 
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 C10

 C11

 C12
 C13

 
 
∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 3 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΘΑΛ-1Ε, Πράσινο: ∆είγµα ΘΑΛ-1Π 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0111.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0113.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0112.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0114.D)

 
∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 5 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΘΑΛ-4Ε, Πράσινο: ∆είγµα ΘΑΛ-4Π 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0501\07MA0105.D)
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∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 5 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΘΑΛ-3Ε, Πράσινο: ∆είγµα ΘΑΛ-3Π 
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3. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ 
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 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0901\15SP0105.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0901\15SP0108.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0901\15SP0107.D)

 DAD1 B, Sig=224,16 Ref=360,100 (C:\HPCHEM\LC0901\15SP0109.D)

 
∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 5 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΙΖ-1, Πράσινο: ∆είγµα ΙΖ-2 
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∆ειγµατοληψία 06-03-2001: 
Μπλε:Πρότυπο δείγµα 15 ppm, Κόκκινο:∆είγµα ΙΖ-3, Πράσινο: ∆είγµα ΙΖ-4 
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Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ GC/MS 
 
 

Χρωµατογραφήµατα Πλήρους Σάρωσης µε εξαγωγή των ιόντων: α) 91(µαύρο) και 
β)105 (πράσινο) 

 
1. RRF 
 
 

 
∆είγµα:RRF 
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2. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ 
 

 
         Ι.S. 

 
∆είγµα:ΙΖ-1     
      
      
   

 
       I.S.  

 
∆είγµα:ΙΖ-2 
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∆είγµα:ΙΖ-3 
 
 
 
 
 

 
∆είγµα:ΙΖ-4 
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∆είγµα:Πρωτοβάθµια Καθίζηση ΜΕΛ Ηρακλείου 
 
 
 
 
 

 
 

∆είγµα:Εκροή ΜΕΛ Ηρακλείου 
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