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Περίληψη  

 
Οι καρβονυλικές ενώσεις αποτελούν τα πρώτα σταθερά παράγωγα οξείδωσης των 

υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα. Η φωτοοξείδωση των καρβονυλικών ενώσεων 

είναι μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικών ελεύθερων ριζών στην ατμόσφαιρα. Επίσης 

είναι γνωστή η συμμετοχή των καρβονυλικών ενώσεων στην παραγωγή του 

τροποσφαιρικού όζοντος και των πέροξυ-ακετυλονιτρικών (ΡΑΝ).   

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια αναλυτική τεχνική για τον 

προσδιορισμό της φορμαλδεΰδης και άλλων καρβονυλικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. 

Σε αυτήν την μέθοδο, οι καρβονυλικές ενώσεις του ατμοσφαιρικού αέρα, παγιδεύονται  

μέσα σε ένα ειδικό φίλτρο που περιέχει silica gel, ως προσροφητικό υλικό, επικαλυμμένο 

με 2,4-δίνιτροφαίνυλο-υδραζίνη (DNPH), παρουσία ισχυρού οξέος.. αποτέλεσμα αυτής 

της αντίδρασης είναι ο σχηματισμός μιας σταθερής υδραζόνης, η οποία εκχυλίζεται με  

ακετονιτρίλιο και αναλύεται με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και 

ανιχνεύεται με φασματοσκοπία  UV. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, εκτελέστηκαν διάφορες δοκιμές 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές στήλες και παρουσιάζονται οι καλύτερες συνθήκες ώστε 

να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των καρβονυλικών ενώσεων που μας ενδιαφέρουν. Επίσης  

μελετήθηκαν και  παρουσιάζονται η σταθερότητα των δειγμάτων και των προτύπων 

διαλυμάτων, καθώς επίσης η επαναληψιμότητα και το όριο ανίχνευσης της τεχνικής .   
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Abstract 

 
Carbonyl compounds are the first stable oxidation products of hydrocarbons in the 

atmosphere. The photooxidation of carbonyl compounds is a major source of atmospheric 

free radicals. The influence of carbonyl compounds on tropospheric ozone and 

peroxyacylnitrate ( PAN)  production, which affect both human health and plant growth, 

is well known. 

In this study we present an analytical technique for determination of 

formaldehyde and other carbonyls in the atmosphere. In this method air is drawn through 

a prepacked silica gel filter coated with 2,4 dinitrophenylhydrazine (DNPH) and 

phosphoric acid as stabilizer. A stable hydrazone is then formed, which is desorbed with 

acetonitrile and analysed by high performance liquid chromatography (HPLC) with 

ultraviolet detector (UV). 

During this work several tests have been performed using various columns and 

the best conditions to achieve separation between the studied carbonyls are presented.  In 

addition stability of samples and standards, reproducibility of the analysis and detection 

limit of the technique are also presented.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ατμοσφαιρικοί ρύποι 

Το αέριο τμήμα που περιβάλει τη γη και την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών 

της ονομάζεται ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα εκτείνεται μέχρι και αρκετές εκατοντάδες 

χιλιόμετρα πάνω από τη γη, εντούτοις το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα βρίσκεται στα 

πρώτα 40 Κm. Η σύσταση και η θερμοκρασία του αέριου αυτού μίγματος δεν 

παραμένουν σταθερές, αλλά μεταβάλλονται σημαντικά με το ύψος. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίδεται η σύσταση του αέρα κάτω των 80 Κm.  

Αέριο % κ.ο. Αέριο ppm Αέριο Ppm 
Άζωτο 78.09 Νέο 18 Υποξείδιο του 

αζώτου 
0.5 

Οξυγόνο 20.94 Ήλιο 5.2 Υδρογόνο 0.5 
Αργό 0.93 Μεθάνιο 1.5 Ξένο 0.08 

Διοξείδιο του 
άνθρακα 

0.032 Κρυπτό 1 Όζον 0.01-0.04 

Πίνακας 1 Σύσταση της ατμόσφαιρας 

Κάθε αέριο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, και δεν περιέχετε στον παραπάνω 

πίνακα ή η περιεκτικότητά του είναι μεγαλύτερη από αυτή που δίνεται, θεωρείται ως 

ατμοσφαιρικός ρύπος. 

Επίσης, ως ατμοσφαιρικοί ρύποι θεωρούνται τα στερεά ή υγρά αιωρούμενα 

σωματίδια στην ατμόσφαιρα, εκτός του καθαρού ύδατος.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ως ατμοσφαιρική ρύπανση 

ορίζεται η ύπαρξη ουσιών στην ατμόσφαιρα για αρκετό χρονικό διάστημα και σε τέτοια 

συγκέντρωση, ώστε να προκαλούν βλαβερές συνέπειες στους ζωντανούς οργανισμούς 

(ανθρώπους, ζώα, φυτά), τις υλικές κατασκευές, ή ακόμα να επηρεάζουν δυσμενώς τις 

συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου.  
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Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι δίνονται στον πίνακα 

CO: Μονοξείδιο του Άνθρακα SO 2 , SOx: Διοξείδιο του Θείου, Οξείδια 
του Θείου 

Pb: Μόλυβδος PFCs: Υπερφθοροϋδρογονάνθρακες 
NO2 , NOx: Διοξείδιο του Αζώτου, Οξείδια 
το Αζώτου 

TSP,PM10,PM2.5: Αιωρούμενα σωματίδια 
(ολικά, διαμέτρου < 10μm, διαμέτρου < 
2.5μm) 

O 3: Όζον N 2 O: Οξείδιο του Αζώτου 
CO 2:Διοξείδιο του Άνθρακα VOC:Πτητικές (ασταθείς) οργανικές ενώσεις
CFCs: Χλωροφθοράνθρακες HFCs:(πολύ)Φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες 
CH 4:Μεθάνιο  

Πίνακας 2 Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής τους, μπορούν να 

διακριθούν σε πρωτογενείς και δευτερογενείς.  

Πρωτογενείς ονομάζονται οι ρύποι που σχηματίζονται στις πηγές ρύπανσης. 

Τέτοιοι είναι κυρίως το Διοξείδιο του Θείου, το Υδρόθειο, Υδρογονάνθρακες, Οξείδια 

του Αζώτου, Μονοξείδιο του Άνθρακα, Μόλυβδος, Αμίαντος, Αιωρούμενα Σωματίδια, 

Καπνός.  

Δευτερογενείς καλούνται οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από τους 

πρωτογενείς, μέσω χημικών αντιδράσεων. Οι δευτερογενείς ρύποι παράγονται από 

πολύπλοκες αντιδράσεις μεταξύ οξειδίων του αζώτου, οξυγόνου και υδρογονανθράκων 

με την επίδραση του ηλιακού φωτός. Οι σημαντικότεροι δευτερογενείς ρύποι είναι το 

όζον, τα οξείδια του αζώτου, διάφορες αλδεΰδες και κετόνες, καθώς και  πολύπλοκα 

προϊόντα γνωστά ως PAN (Νιτρικά Υπεροξυακετύλια) πολλά από τα οποία είναι 

καρκινογόνα. 
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Οι πηγές εκπομπής των ρύπων χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, στις 

φυσικές πηγές και στις ανθρωπογενείς πηγές.  

Φυσικές πηγές των καρβονυλικών ενώσεων αποτελούν: το έδαφος, τα 

ηφαίστεια, οι πυρκαγιές και οι ωκεανοί. Ενώ λόγω της ανθρώπινης διεργασίας 

μπορούν να προέρχονται από την βιομηχανία, την θέρμανση, την παραγωγή 

ενέργειας κ.α. 

Στην ατμόσφαιρα εκπέμπονται πολλά τοξικά αέρια τόσο από φυσικές πηγές 

(εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών), όσο και από ανθρωπογενείς πηγές, που 

αποτελούν και το κυριότερο ποσοστό αυτών (π.χ. αυτοκίνητα, βιομηχανίες). 

Ως τοξικοί αέριοι ρύποι θεωρούνται εκείνοι που προκαλούν καρκίνο ή άλλα 

σοβαρά νοσήματα, επιπτώσεις στην αναπαραγωγικότητα και στην υγεία εμβρύων, 

καθώς επίσης και οι ρύποι που δημιουργούν εχθρικά προς το περιβάλλον και τα 

οικοσυστήματα, φαινόμενα.  

Επίσης κάθε αέριος ρύπος χαρακτηρίζεται από το χρόνο παραμονής του στην 

ατμόσφαιρα ή την ημιπερίοδο ζωής του, η οποία εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής 

η καταστροφής του και από την συνολική κατά μέσο όρο μάζα του στην ατμόσφαιρα  
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1.2 Καρβονυλικές ενώσεις 

Οι αλδεΰδες (RCHO) και οι κετόνες (R1COR2) βρίσκονται παντού στη φύση 

και τις συναντάμε συνεχώς στην καθημερινή μας ζωή. Η χημική τους δραστικότητα 

επηρεάζεται από την πόλωση του δεσμού C=O. 

Oι καρβονυλικές ενώσεις αποτελούν τα πρώτα σταθερά παράγωγα της 

οξείδωσης των υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα. Είναι προϊόντα των καυσαερίων 

των οχημάτων και της αιθαλομίχλης. 

Οι καρβονυλικές ενώσεις συμμετέχουν σε πλήθος αντιδράσεων, αλλάζοντας 

τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας με άμεση συνέπεια την αλλαγή του κλίματος. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν στη χημεία της τροπόσφαιρας καθώς συμμετέχουν 

στην παραγωγή ριζών και του όζοντος. Επίσης, παίζουν σημαντικό ρόλο στο 

σχηματισμό της φωτοχημικής ομίχλης και των πέροξυ-ακετυλονιτρικών (ΡΑΝ). Ο 

ατμοσφαιρικός τους ρόλος ποικίλει ανάλογα με το είδος της καρβονυλικής ένωσης 

και από τις συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα. Οι συγκεντρώσεις τους, 

εξαρτώνται από το χρόνο παραμονής τους στην ατμόσφαιρα, δηλαδή από τους 

μηχανισμούς παραγωγής και απομάκρυνσης τους αλλά και από τις αλληλεπιδράσεις 

τους με τα άλλα συστατικά της ατμόσφαιρας. 

Ένας ακόμα λόγος έρευνας των καρβονυλικών ενώσεων είναι η επίδραση 

τους στον ανθρώπινο οργανισμό και στην φύση. Έκθεση σε υψηλά ποσοστά 

συγκέντρωσης των καρβονυλικών ενώσεων μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στα 

μάτια, στο δέρμα, στις βλεννογόνους μεμβράνες και στο ανώτερο αναπνευστικό 

σύστημα του ανθρώπου (USEPA, 1999). Οι συνέπειες στα φυτά και στα ζώα είναι 

εξίσου καταστροφικές, αφού μπορούν να προκαλέσουν θάνατο στα φυτά και να 

βλάψουν τον πνεύμονα και άλλα ζωτικά όργανα στα ζώα. 
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1.3 Προέλευση καρβονυλικών ενώσεων  

Οι καρβονυλικές ενώσεις εκπέμπονται στην  ατμόσφαιρα από φυσικές αλλά 

και από ανθρωπογενείς πηγές ( Guenther A. et al. ). 

Οι καρβονυλικές ενώσεις εκπέμπονται φυσικά από τη βλάστηση, τη βιομάζα 

και άλλους οργανισμούς (π.χ. η ακεταλδεύδη εμφανίζεται ως παραπροϊόν της 

αλκοολικής ζύμωσης). Οι ενώσεις που προέρχονται από φυσικές πηγές, δεν 

θεωρούνται ως ρυπαντές αφού δεν φαίνονται να συμβάλλουν στην ρύπανση της 

ατμόσφαιρας. 

Ως δευτερογενείς προϊόντα μπορούν να προέρχονται από την ατμοσφαιρική 

οξείδωση υδρογονανθράκων, αιθέρων, αλκοολών και άλλων οργανικών ενώσεων.  

Παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων από αλκάνια 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι αντιδράσεις σχηματισμού της φορμαλδεΰδης 

μετά από οξείδωση ενός αλκανίου, του μεθανίου (Levy H. 1971). 

Αρχικά, ρίζες υδροξυλίου αντιδρούν με το μεθάνιο δίνοντας ρίζες μεθυλίου 

(1). Οι ρίζες μεθυλίου αντιδρούν ακαριαία με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, 

σχηματίζοντας μέθυλ–πέροξυ ρίζα, CH3O2
. (2). Η οποία στη συνέχεια αντιδράει με 

την υδροπερόξυ ρίζα σχηματίζοντας μέθυλο-υδρουπέπεροξείδιο, CH3OOH (3). Η 

φωτόλυση του μέθυλο-υδρουπέπεροξείδιου (4) ή η αντίδραση του με ρίζες 

υδροξυλίου(5) παράγουν την φορμαλδεΰδη. 

1. CH4 + OH.  CH3
. + H2O 

2. CH3
. + O2  CH3O2

. + M 

3. CH3O2
. + HO2

.  CH3OOH + O2 

4. CH3OOH + hv  CH3O. + OH. 

 CH3O. + O2  HCHO + HO2
. 

5. CH3OOH + OH.  CH3O2
. + H2O (67%) 

 CH3OOH + OH.  CH2OOH. + H2O  HCHO + HO. ( 33%) 
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Σε συνθήκες όπου τα επίπεδα των οξειδίων του αζώτου είναι αυξημένα, τότε 

η αντίδραση που επικρατεί είναι η αντίδραση των ριζών CH3O2
.  με το μονοξείδιο 

του αζώτου. Με αποτέλεσμα η πορεία των αντιδράσεων να πραγματοποιείται με την 

παρακάτω σειρά: 

CH4 + OH.   CH3O2
.  + H2O 

CH3O2
.  + NO  CH3O. + NO2 

CH3O. + O2 HCHO + HO2 

HO2
. +NO   OH.  + NO2 

2 (NO2 + hv NO +O ) 

2 ( O + O2 + M  O3 + M ) 

Όπου συνολικά αντιδρούν / παράγονται : CH4 + 4O2 +  2hv  HCHO + 2O3+ H2O 

 

Το κύριο προϊόν της οξείδωσης του μεθανίου είναι η φορμαλδεΰδη, η οποία 

μπορεί περαιτέρω να αντιδράσει με ρίζες υδροξυλίου και να φωτολυθεί, παράγοντας 

μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα ως τελικά προϊόντα. 

Παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων από αλκένια 

Οι καρβονυλικές  ενώσεις μπορούν επίσης να προέρχονται από την αντίδραση 

των αλκενίων με ρίζες υδροξυλίου, με το όζον και με τα νιτρικά ιόντα κατά την 

διάρκεια της νύχτας.  

Τα αλκένια εκπέμπονται άμεσα στην ατμόσφαιρα μέσω των καυσαερίων που 

εκπέμπουν τα οχήματα αλλά και από την φυσική τους εκπομπή από την βλάστηση 

και τους ωκεανούς. 
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Ο μηχανισμός αντίδρασης των αλκενίων με τις ρίζες υδροξυλίου βασίζεται 

στην προσθήκη της ρίζας υδροξυλίου στον διπλό δεσμό. 

C2H4 + OH.  HOCH2CH2
. 

HOCH2CH2
. + O2  HOCH2CH2O2

. 

HOCH2CH2O2
. + NO  HOCH2CH2O. + NO2 

HOCH2CH2O.  HCHO + CH2OH. 

CH2OH. + O2  HCHO +HO2
. 

 

Κατά την διάρκεια της νύχτας, όπου οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων 

είναι αυξημένες αφού δεν μπορούν να φωτοοξειδωθούν, η απομάκρυνση των 

καρβονυλικών ενώσεων από την ατμόσφαιρα πραγματοποιείται με προσθήκη των 

νιτρικών ριζών στον διπλό δεσμό των αλκενίων. Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία 

αντίδρασης του προπενίου με τις νιτρικές ρίζες παράγοντας ένα μόριο HCHO.  

 

 

 15 
 



Παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων από το όζον 

Ένα ακόμα σημαντικό συστατικό της ατμόσφαιρας είναι το όζον, το οποίο 

λόγω της δραστικότητας του συμμετέχει στον κύκλο ζωής πολλών συστατικών της 

ατμόσφαιρας. Το όζον έχει την δυνατότητα να αντιδρά με τα αλκένια της 

ατμόσφαιρας και να παράγει καρβονυλικές ενώσεις. Η αντίδραση του όζοντος με τα 

αλκένια ονομάζεται οζονόλυση και πραγματοποιείται με ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη 

του όζοντος στο διπλό δεσμό του αλκενίου σχηματίζοντας ένα οζονίδιο. Το οζονίδιο 

στην συνέχεια υδρολύεται και παράγεται η αντίστοιχη καρβονυλική ένωση. Η 

συνολική διαδικασία παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων από αλκοόλες 

Οι αλκοόλες είναι μια άλλη κατηγορία υδρογονανθράκων, που συμβάλουν 

στην παραγωγή καρβονυλικών ενώσεων μετά από την οξείδωση τους, παρουσία 

ριζών υδροξυλίου. 

Η φορμαλδεΰδη παράγεται από την οξείδωση της μεθανόλης από τις ρίζες 

υδροξυλίου σύμφωνα με τον παρακάτω μηχανισμό. 

 

CH3OH + OH.  H2O + CH2OH.  (85 %)  HCHO + HO2
. 

CH3OH + OH.  H2O + CH3O.  (15%)  HCHO + HO2
. 
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Παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων λόγω ανθρώπινων διεργασιών 

Βιομηχανικά παράγονται από την ατελή καύση των πετρελαιοειδών. Οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια προέρχονται από 

τη χρήση τους στη βιομηχανία ως χημικές ενώσεις, διαλύτες. Επίσης προέρχονται 

από τα απόβλητα, την οικιακή θέρμανση, τα καυσαέρια κ.τ.λ. 

Σημαντικό ρόλο στις αυξημένες συγκεντρώσεις των καρβονυλικών ενώσεων 

παίζουν και τα καυσαέρια που προέρχονται από τα οχήματα. Τα οχήματα εκπέμπουν 

ενεργούς υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι υποβάλλονται σε 

φωτοοξείδωση, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται φορμαλδεΰδη και άλλες 

καρβονυλικές ενώσεις. 

Οι καρβονυλικές ενώσεις σε μεγάλες συγκεντρώσεις, είτε προέρχονται από 

φυσικές πηγές, είτε από σχηματισμό μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων και την 

βιομηχανία, αποτελούν ρυπαντές της ατμόσφαιρας. 

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των αντιδράσεων σχηματισμού των 

καρβονυλικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. 
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1.4 Μηχανισμοί απομάκρυνσης καρβονυλικών ενώσεων από την ατμόσφαιρα 

Η απομάκρυνση των χημικών ενώσεων από την ατμόσφαιρα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με χημική μετατροπή, είτε με εναπόθεση. 

Η χημική μετατροπή των καρβονυλικών ενώσεων επιτυγχάνεται μετά από τη 

φωτοξείδωση τους και την περαιτέρω αντίδραση τους με τις παραγόμενες ρίζες.  Η 

φωτοξείδωση των καρβονυλικών ενώσεων αποτελεί σημαντική πηγή ελεύθερων 

ριζών OH και ΟΗ2, στην χαμηλότερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να επιδρούν στην 

οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Οι σχηματιζόμενες ρίζες συμμετέχουν σε 

πολλές ατμοσφαιρικές αντιδράσεις και εμπλέκονται και σε άλλους καταλυτικούς 

κύκλους. 

RCHO + hv  R + CHO. →

O3 + hv  O2 + O ( 1D ) →

O ( 1D ) + M →  O ( 3P ) + M 

O ( 1D ) + H2O  → 2 OH. 

 

Οι καρβονυλικές ενώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας οξειδώνονται από τις 

ρίζες υδροξυλίου ενώ κατά τη διάρκεια της νύκτας από τις νιτρικές ρίζες.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μηχανισμοί αντίδρασεις της φορμαλδεύδης με 

τις ρίζες OH., OH2
. και NO3

.. 

Αντίδραση HCHO με ρίζες OH. 

ΗCHO + OH.  HCO. + H2O 

HCHO + OH.  HO2
. + CO + H2O ⎯→⎯ 2O

Σύμφωνα με την τελευταία αντίδραση, η φορμαλδεύδη εμφανίζεται ως 

σημαντική πηγή ελεύθερων ριζών OH2
.  στην τροπόσφαιρα. 
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Η οξείδωση από τις νιτρικές ρίζες πραγματοποιείται με απόσπαση πρωτονίου 

από την κορεσμένη καρβονυλική ένωση. Μελέτες έχουν δείξει ότι αντίδραση 

ακόρεστων αλδευδών με νιτρικές ρίζες έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ριζών 

υδροξυλίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. (E. Martínez et al.). 

Οι νιτρικές ρίζες στην ατμόσφαιρα παράγονται μετά από αντίδραση των ΝΟ2 

με το Ο3 σύμφωνα με την αντίδραση : ΝΟ2 + Ο3  ΝΟ3
. + Ο2 

Οι νιτρικές ρίζες με τη σειράς τους, κατά την διάρκεια της ημέρας 

φωτολύονται πολύ εύκολα παράγοντας εκ νέου ΝΟ2. 

ΝΟ3
. + hv  ΝΟ2 + Ο. 

Κατά την διάρκεια της νύχτας, οι νιτρικές ρίζες δεν μπορούν να φωτολυθούν 

με αποτέλεσμα να αποσπούν το αλδεϋδικό υδρογόνο της HCHO και παράγουν 

νιτρικό οξύ και φόρμυλο- ρίζα. 

ΝΟ3
. + HCHO  HΝΟ3 + HCΟ. 

 

Οι καρβονυλικές ενώσεις σχηματίζονται και δευτερογενώς, από 

φωτοοξείδωση των VOCs με τα οξείδια του αζώτου. Όταν τα VOCs με τα οξείδια 

του αζώτου ακτινοβοληθούν από την ηλιακή ακτινοβολία η κατάσταση ισορροπίας 

τους μεταβάλλεται. Η ισορροπία μεταξύ των οξειδίων του αζώτου και του όζοντος 

διατηρείται μέχρι όμως να παραχθούν τα  VOCs. Τα VOCs αντιδρούν με τις ρίζες 

υδροξυλίου και παράγουν ρίζες RO2. Με τη σειρά τους, οι ρίζες RO2 οξειδώνουν τα 

οξείδια του αζώτου και έτσι η ισορροπία μεταβάλλεται. 
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1.5 Επιπτώσεις των καρβονυλικών ενώσεων  

Άνθρωποι που εκτίθενται σε σημαντικές συγκεντρώσεις καρβονυλικών 

ενώσεων και για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουν αυξημένες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν καρκίνο, σοβαρή βλάβη του ανοσοποιητικού συστήματος, 

νευρολογικής φύσεως ασθένειες, προβλήματα γονιμότητας, έως και στειρότητα, 

μειωμένη ανάπτυξη, αναπνευστικά προβλήματα και πληθώρα άλλων νοσημάτων. 

Η αρνητική επίδραση των καρβονυλικών ενώσεων στον οργανισμό μπορεί να 

εκδηλωθεί άμεσα. Μπορεί ωστόσο να αναπτυχθεί σταδιακά και να μην εμφανιστεί 

ακόμη και αρκετούς μήνες ή χρόνια μετά την αρχική έκθεση.  

Οι καρβονυλικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα ή εναποτιθέμενες στο έδαφος ή 

σε επιφανειακά ύδατα, ασκούν μεγάλο αριθμό αρνητικών επιδράσεων στο 

περιβάλλον. Τα ζώα εμφανίζουν αντίστοιχα με τους ανθρώπους προβλήματα υγείας, 

εάν εκτεθούν σε σημαντικές συγκεντρώσεις με την πάροδο του χρόνου. 

Επίσης, όταν οι καρβονυλικές ενώσεις εναποτίθενται σε υδροβιοτόπους, 

συσσωρεύονται στα φυτά και στους οργανισμούς, και μέσω της τροφικής αλυσίδας 

περνούν στους ανθρώπους σε μεγαλύτερες ποσότητες.  
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1.6 Σκοπός της  παρούσας μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην ανάλυση των καρβονυλικών ενώσεων 

του ατμοσφαιρικού αέρα, με παγίδευση σε 2,4DNPH – cartridges και 

ποσοτικοποίηση τους με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης.. Σκοπός της 

εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή της μεθόδου και η διεξαγωγή συμπερασμάτων για 

τις τεχνικές δυσκολίες της. 

Από παλαιότερες μελέτες, παρατηρείται δυσκολία στον διαχωρισμό των 

καρβονυλικών ενώσεων με μικρό μοριακό βάρος με αποτέλεσμα η πραγματοποίηση 

δοκιμών με διάφορες κολώνες της HPLC είναι απαραίτητο, ώστε να βρεθεί η 

καταλληλότερη κολώνα για τις ενώσεις που μας ενδιαφέρουν. 

Η μέθοδος αυτή, στηρίζεται πολύ σε υλικά και αντιδραστήρια που 

παρασκευάζει ο ίδιος ο αναλυτής, με συνέπεια  ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της 

επαναληψιμότητας τους είναι  απαραίτητος, ώστε τα αποτελέσματα της μεθόδου να 

είναι αξιόπιστα. 

Τα υλικά που παρασκευάζονται από τον αναλυτή κατά την δειγματοληψία 

είναι οι στήλες παγίδευσης των καρβονυλικών ενώσεων (cartridges), τα διαλύματα 

πλήρωσης τους καθώς επίσης και την συσκευή απομάκρυνσης του όζοντος (  ozone 

scrubber). Κατά την ανάλυση των δειγμάτων τα αντιδραστήρια που παρασκευάζει ο 

αναλυτής είναι τα πρότυπα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση 

των ενώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

2.1.Εισαγωγή 

Για την ανάλυση των καρβονυλικών ενώσεων, κατά καιρούς, έχουν 

χρησιμοποιηθεί διάφοροι μέθοδοι. Οι πρώτες μέθοδοι αφορούσαν κυρίως τον 

προσδιορισμό της φορμαλδεΰδης, λόγω της σπουδαιότητας της στη χημεία της 

ατμόσφαιρας. Οι μέθοδοι αυτοί βασιζόταν στον χρωματισμό του δείγματος σε 

περίπτωση παρουσίας καρβονυλικής ένωσης. Κάποιες από αυτές τις μεθόδους είναι: 

η μέθοδος του χρωμοτροπικού οξέος, του 3 – μέθυλο – 2 βενζοτριαζολίνη, του 2,4-

δίνιτροφαίνυλο-υδραζίνη κ.τ.λ (Ferrari et all.). 

Η καλύτερη και αποδοτικότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως τα 

τελευταία χρόνια είναι η παγίδευση της καρβονυλικής ένωσης, σε υγρή μορφή, με 

2,4-δίνιτροφαίνυλο-υδραζίνη, γνωστό ως 2,4-DNPH, παρουσία ισχυρού οξέος, ως 

καταλύτη (Agnés Roche et al., Arnts. R. R. et al., Konrad Muller.1997, Konrad 

Muller et al., S. François et al., Samar G. et al., Tejada S. B. 1986, Tejada S. B. et al, 

USEPA). 

Η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης – HPLC και η ανίχνευση των καρβονυλικών 

ενώσεων πραγματοποιείται με φασματοσκοπία UV στα 360 nm, χαρακτηριστικό 

μήκος κύματος όπου απορροφούν οι καρβονυλικές ενώσεις (Grosjean, D. et al.1990). 
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2.2 Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη στηρίζεται στην 

αντίδραση των καρβονυλικών ενώσεων με την 2,4-δίνιτροφαίνυλο-υδραζίνη. Τα 

προϊόντα που σχηματίζονται κατά την πραγματοποίηση της αντίδρασης είναι 

σταθερά παράγωγα υδραζόνης (Agnés Roche et all.). Η σχηματιζόμενη υδραζόνη 

εμφανίζεται με χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Η αντίδραση που πραγματοποιείται 

είναι η εξής : 

όόDNPHέή ί νερνηυδραζνωσηκαρβονυλικ νησηοξ +⎯⎯⎯ →⎯+  

Η αντίδραση πραγματοποιείται με ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη στο καρβονύλιο 

και 1,2 αποβολή νερού προς σχηματισμό της 2,4- δυφαίνυλο υδραζόνης. Στην 

παραπάνω αντίδραση στην καρβονυλική ένωση οι μεθυλικές ομάδες R και R1 μπορεί 

να είναι αλκυλομάδες ή αρωματικές ομάδες για τις κετόνες, ή ακόμα και υδρογόνα 

για τις αλδεύδες.  
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2.2.1 Δειγματοληπτικός εξοπλισμός 

Οι καρβονυλικές ενώσεις παγιδεύονται σε ειδικές στήλες cartridge που έχουν 

την ικανότητα να τις δεσμεύουν στο φίλτρο τους. Στην παρούσα μελέτη οι cartridges 

κατασκευάζονται από τον αναλυτή, χρησιμοποιώντας ως προσροφητή Silica Gel. Η 

προσροφητική του ικανότητα οφείλεται στην πολικότητα του, λόγω, του άμορφου 

διοξείδιο του πυριτίου (SiO ) που περιέχει, με επιφανειακές ομάδες OH2. 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται ο δειγματοληπτικός εξοπλισμός για τη 

συλλογή δείγματος από μια cartridge. Όπως παρουσιάζεται, το βασικό τμήμα του 

εξοπλισμού αποτελείται από μια θερμαινόμενη αντλία εισροής αέρα, από μια 

συσκευή απομάκρυνσης του όζοντος (denuder), και την ειδική στήλη cartridge. 

 

Εικόνα 3 Απεικόνιση δειγματοληπτικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας DNPH 

- cartridge. 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται από τη αντλία και κινείται προς την 

cartridge. Σε όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας η ροή του αέρα καταγράφεται. 

Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας λόγω καθίζησης 

αέριων σωματιδίων. Σε περίπτωση που η ροή στην αρχή και στο τέλος του 

πειράματος διαφέρει κατά 15% το δείγμα θεωρείται ύποπτο. Στην παρούσα μελέτη η 

ροή του αέρα παρέμενε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας. 
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Για την διατήρηση του όζοντος σε επιθυμητά επίπεδα και την αποφυγή 

παρεμποδίσεων, πριν από την cartridge τοποθετείται συσκευή (denuder) 

κατακράτησης του όζοντος ώστε να μην πραγματοποιείται αποικοδόμηση των 

ενώσεων. Η συσκευή αυτή, περιέχει κορεσμένο υδατικό διάλυμα ιωδιούχου καλίου 

και τοποθετείται περίπου σε ένα μέτρο απόσταση μπροστά από την cartridge. 

O ατμοσφαιρικός αέρας φτάνει στην επικαλυμμένη με DNPH cartridge, οι 

καρβονυλικές ενώσεις που περιέχονται σε αυτόν αντιδρούν με το DNPH, 

σχηματίζοντας υδραζόνες με αποτέλεσμα να κατακρατούνται στο προσροφητικό 

υλικό.  

Στην συνέχεια ο ατμοσφαιρικός αέρας απογυμνωμένος από τις καρβονυλικές 

ενώσεις απομακρύνεται από το σύστημα.  

 

Οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν σε κάθε δειγματοληψία παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Συνθήκες δειγματοληψίας 

Ροή αέρα 2 L / min 

Όγκος αέρα 300 L 

Χρόνος δειγματοληψίας 2,5 ώρες 

Πίνακας 3 Συνθήκες δειγματοληψίας 

Η δειγματοληπτική συσκευή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει έως και 16 

δείγματα με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα να λαμβάνουμε δείγματα σε 

ημερήσια βάση. 

Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι κατάλληλη και ακριβής και παρουσιάζει τις 

λιγότερες παρεμποδίσεις. Λαμβάνει υπόψη τις παρεμποδίσεις λόγω παρουσίας 

όζοντος. 
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2.2.2 Συνθήκες δειγματοληψίας 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης συλλέχτηκαν δείγματα από το χώρο του 

πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη αστική πόλη, η Πέμπτη 

σε πληθυσμό πόλη στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται στην ύπαιθρο αλλά σε 

πολύ μικρή απόσταση από το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης καθώς επίσης απέχει 

μερικά χιλιόμετρα από το σταθμό ηλεκτροδότησης που τροφοδοτεί την πόλη. 

Κατά την περίοδο λήψης των δειγμάτων για την παρούσα μελέτη, η 

ηλιοφάνεια ήταν περιορισμένη και η ατμόσφαιρα συνεχώς ανανεωνόταν από τις 

συνεχείς εναποθέσεις (χειμερινή περίοδος).  
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2.3 Ανάλυση δειγμάτων 

Με το πέρας της δειγματοληψίας, τα δείγματα που συλλέγονται, 

μεταφέρονται προσεκτικά στο εργαστήριο. 

Έπειτα, εκλούονται με 5ml καθαρού ακετονιτριλίου. Τα λαμβανόμενα 

εκλούσματα φιλτράρονται με φίλτρο ώστε να μην περιέχουν σωματίδια και 

δημιουργήσουν προβλήματα στην χρωματογραφική στήλη.  

Μετά από την έκλουση των δειγμάτων με ακετονιτρίλιο αποθηκεύονται έως 

την ανάλυση τους 

Για την ανάλυση του δείγματος, λαμβάνονται 10 μL από αυτό και εισάγονται 

στην χρωματογραφική συσκευή. Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε ειδικό σύστημα 

εισαγωγής, το οποίο έχει την δυνατότητα εισαγωγής του δείγματος χωρίς να 

υπάρχουν ανωμαλίες στις συνθήκες της χρωματογραφικής στήλης. Επίσης, εισάγεται 

μόνο η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος για ανάλυση και το εναπομείναν διάλυμα 

μεταφέρεται στα απόβλητα.  

Η συνολική πειραματική διαδικασία που λαμβάνει χώρα για τον 

προσδιορισμό των καρβονυλικών ενώσεων εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα.  
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Ο διαχωρισμός των ενώσεων πραγματοποιείται μέσω των διαφορετικών 

χρόνων κατακράτησης τους μέσα στη χρωματογραφική στήλη. Κάθε ένωση 

παρουσιάζει και διαφορετικό χρόνο κατακράτησης. Έτσι ενώσεις που δεν κρατούνται 

ισχυρά στην στήλη έχουν μικρό χρόνο κατακράτησης, ενώ, ενώσεις που 

κατακρατούνται ισχυρότερα εμφανίζουν μεγαλύτερους χρόνους ανάλυσης. 

Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των καρβονυλικών ενώσεων 

χρησιμοποιήθηκε πρότυπο διάλυμα, μείγμα δεκαπέντε καρβονυλικών ενώσεων σε 

ακετονιτρίλιο TO11/IP6A Carbonyl-DNPH Mix( Catalof Nos. 47285-U and 

4M7285-U ), συγκέντρωσης 15 ppm για όλες τις ενώσεις. 

Παρακάτω δίδεται το χρωματογράφημα που λαμβάνουμε μετά από την 

ανάλυση πρότυπου διαλύματος συγκέντρωσης 500 ppb. Και οι δεκαπέντε ενώσεις 

είναι ευδιάκριτες και διαχωρίζονται έτσι ώστε να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. 

Οι ενώσεις εξέρχονται από την στήλη με την εξής σειρά: Φορμαλδεΰδη, 

Ακεταλδεύδη, Ακρολείνη, Ακετόνη, Προπιοναλδεύδη, Κροτοναλδεύδη, 

Βουτυραλδεύδη, Βενζαλδεύδη, Ισοβαλεραλδεύδη, Βαλεραλδεύδη, Ο-Τολουαλδεύδη, 

Μ-Τολουαλδεύδη, p-Τολουαλδεύδη, Εξαλδεύδη, 2,5Διμέθυλοβενζαλδεύδη. 

 

Χρωματογράφημα 1 Πρότυπο διάλυμα TO11/IP6A Carbonyl-DNPH Mix 
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2.3.1 Επιλογή κατάλληλης χρωματογραφικής κολώνας 

Κατά την ανάλυση των δειγμάτων, οι καρβονυλικές ενώσεις διαχωρίζονται 

στην χρωματογραφική στήλη λόγω της διαφορετικής τους πολικότητα. Ο αναλυτής 

για να επιλέξει την καταλληλότερη στήλη για τον διαχωρισμό των ενώσεων που 

μελέτησε και στις συνθήκες που πραγματοποιήθηκε το πείραμα, σύγκρινε τα 

αποτελέσματα από 3 διαφορετικές κολώνες. 

 Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε : 

1. C8 Hypersil BDS 5μm, 250 x 4 mm 

2. C18 MZ – PAH, Hypersil ODS 5 μm. 250 x 4 mm 

3. C18 Hypersil ODS 5μm, 250 x 4.6 mm. 

 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η κολώνα C18 MZ – PAH, 250 x 4 mm, Hypersil 

ODS 5μm. Η κολώνα αυτή περιέχει ενεργοποιημένες υδροξυλομάδες και έχει την 

δυνατότητα να διαχωρίζει ενώσεις με διαφορετική πολικότητα. Με την κολώνα αυτή 

και με το πρόγραμμα των διαλυτών που επιλέχτηκε, διαχωριζόταν καλά οι ενώσεις με 

μεγάλο μοριακό βάρος. Αντιθέτως, δεν μπορούσε να διαχωρίσει καλά τις ενώσεις με 

μικρό μοριακό βάρος. 

Λόγω της παλαιότητας της στήλης παρατηρούταν ολίσθηση στην baseline και 

τα αποτελέσματα μας δεν ήταν επαναλήψιμα. Σε πολλές περιπτώσεις ίδια δείγματα 

με ανάλυση σε ίδιες συνθήκες έδιναν διαφορετικά χρωματογραφήματα. 

Για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις και με δεύτερη κολώνα. Την C8 Hypersil BDS 5μm, 250 x 4 mm. Η 

κολώνα αυτή είναι λιγότερη πολική από την πρώτη και το προσροφητικό της υλικό 

περιέχει απενεργοποιημένες ομάδες υδροξυλίου ( BDS base deactivated silica). Αυτό  

έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατεί να συγκρατήσει τις ενώσεις μέσα στην στήλη και να 

τις εκλούει σε διαφορετικό χρόνο με αποτέλεσμα οι ενώσεις να βγαίνουν όλες μαζί 

στην ίδια χρονική στιγμή.  
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Η τρίτη κολώνα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η C18 Hypersil ODS 5μm, 250 x 

4.6 mm. Το προσροφητικό υλικό της κολώνας δε διαφέρει πολύ με αυτό της πρώτης 

στήλης αλλά είναι μια σχετικά καινούργια κολώνα και το υλικό της δεν έχει 

καταστραφεί, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κορυφές των ενώσεων είναι περισσότερο 

ευδιάκριτες με μικρό ποσοστό αλληλεπικάλυψης και το εύρος τους να είναι πολύ 

μικρό. Έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει καλύτερα τις ενώσεις με μικρά μοριακά 

βάρη. Επιπλέον είναι πολύ σταθερή στήλη λόγω της επαναληψιμότητα ς των 

αποτελεσμάτων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα που λαμβάνονται για το 

ίδιο πρότυπο διάλυμα σε ίδιες συνθήκες και στις τρεις διαφορετικές κολώνες.  

 

Χρωματογράφημα 2  Στήλη C18 MZ – PAH, Hypersil ODS 5mm, 250 x 4 mm 
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 DAD1 A, Sig=368,10 Ref=600,10 (EMMH\101107\10110701.D)

Χρωματογράφημα 3 Στήλη C8 Hypersil BDS 5μm, 250 x 4 mm 
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 DAD1 A, Sig=360,10 Ref=600,10 (EMMH\11120707.D)

Χρωματογράφημα 4 Στήλη C18 Hypersil ODS 5μm, 250 x 4.6 mm 

 

Μετά από ανάλυση δειγμάτων του ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο του 

πανεπιστημίου διαπιστώθηκε ότι οι ενώσεις που υπάρχουν σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις είναι οι ενώσεις με μικρά μοριακά βάρη. 

Συγκεκριμένα, οι ενώσεις: 

1. Φορμαλδεΰδη 

2. Ακεταλδεΰδη 

3. Ακρολεΐνη 

4. Ακετόνη 

Έτσι η καταλληλότερη κολώνα κρίθηκε η : Hypersil ODS 5μm, 250 x 4.6 mm 

Παρακάτω παρουσιάζεται το χρωματογράφημα που λαμβάνεται κατά την 

δειγματοληψία στο χώρο του Πανεπιστημίου. Οι κορυφές που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερους χρόνους, οφείλονται σε επιμολύνσεις του τυφλού διαλύματος που 

παρασκευάζει ο αναλυτής για αυτό και δεν παρατηρείται αύξηση του εμβαδού τους 

μετά από την επαφή του δείγματος με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
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2.3.2 Επιλογή κατάλληλων συνθηκών για την ανάλυση 

Η κινητή φάση ρέει με ταχύτητα 2ml/min και αποτελείται από ακετονιτρίλιο, 

και νερό. Στην βιβλιογραφία αναφέρετε ότι για τον καλύτερο διαχωρισμό των 

καρβονυλικών ενώσεων απαιτείται η έκλουση τους να πραγματοποιείται βαθμιδωτά 

(Agnés Roche et al., Arnts. R. R. et al., Konrad Muller.1997, Konrad Muller et al., S. 

François et al., Samar G. et al., Tejada S. B. 1986, Tejada S. B. et al, USEPA). 

Στην μελέτη αυτή μετά από εφαρμογή πολλών διαφορετικών προγραμμάτων 

ανάμιξης των διαλυτών συμπεράναμε ότι η έκλουση των διαλυτών πρέπει να 

πραγματοποιείται ισοκρατικά. Συγκεκριμένα ακολουθήθηκε το παρακάτω 

πρόγραμμα ανάμιξης των διαλυτών. 

Χρόνος(min) Ακετονιτρίλιο Νερό 

0 - 8 70% 30% 

Ο χρόνος ανάλυσης κάθε δείγματος είναι 8 λεπτά με αποτέλεσμα να μας 

δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης πολλών δειγμάτων την ίδια αναλυτική ημέρα. 

Το παραπάνω πρόγραμμα θεωρήθηκε το καταλληλότερο για την ανάλυση των 

ενώσεων λόγω των συμπερασμάτων που διεξήχθηκαν από την πειραματική εμπειρία. 

Στις περιπτώσεις που η έκλουση των ενώσεων πραγματοποιούταν βαθμιδωτά 

η baseline δεν παράμενε σταθερή με αποτέλεσμα όταν αναλυόταν πραγματικά 

δείγματα η ποσοτικοποίηση τους να είναι αδύνατη (ανικανότητα στις ολοκληρώσεις). 

Επίσης η ισοκρατική έκλουση σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο ποσοστό ανάμιξης 

των διαλυτών ήταν κατάλληλο για τον εμφανή διαχωρισμό των ενώσεων με μικρά 

μοριακά βάρη, συγκεκριμένα η διάκριση μεταξύ της ακρολεΐνης με της ακετόνης 

έγινε δυνατή. 
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Επίσης παρατηρήθηκε ότι ο διαχωρισμός των κορυφών των ενώσεων με 

μεγαλύτερα μοριακά βάρη πραγματοποιούταν καλύτερα όταν η έκλουση 

πραγματοποιούταν βαθμιδωτά αφού οι πρώτες κορυφές είχαν εκλουστεί και σε 

αυξημένο ποσοστό ως προς το ακετονιτρίλιο (80%). 

Μετά από ανάλυση πραγματικών δειγμάτων παρατηρήσαμε ότι οι ενώσεις 

που μας ενδιαφέρει να διαχωρίσουμε καλύτερα είναι αυτές με μικρό μοριακό βάρος. 

Έτσι για την εξάλειψη των σφαλμάτων επιλέχτηκε το παραπάνω πρόγραμμα. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του πρότυπου διαλύματος με 

πρόγραμμα ανάμιξης διαλυτών:  

1. 0-4 sec : 60% ΑCN – 40% H2O 

2. 5-15 sec : 50% ΑCN – 50% H2O 

3. 16-20 sec : 80% ΑCN – 80% H2O 

Ο θόρυβος στην baseline είναι προφανής και η ποσοτικοποίηση των ενώσεων 

είναι αδύνατη. 

 

Χρωματογράφημα 6  Πρότυπο διάλυμα με διαφορετικές συνθήκες ανάλυσης 
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 DAD1 A, Sig=368,10 Ref=600,10 (EMMH\051007\7.D)

40
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2.4 Ταυτοποίηση ενώσεων 

Από το χρωματογράφημα που λαμβάνεται για το πρότυπο διάλυμα 

παρατηρείται ότι διαχωρίζονται μόνο 13 από τις 15 ενώσεις του προτύπου. Επίσης, οι 

ενώσεις που αντιστοιχούν στις κορυφές 3 και 4, δεν διαχωρίζονται αρκετά καθώς 

επίσης και οι ενώσεις με μεγαλύτερα μοριακά βάρη. Λόγω των παραπάνω 

δεδομένων, η ταυτοποίηση των ενώσεων είναι αναγκαία ώστε τα αποτελέσματα της 

μεθόδου να είναι   αξιόπιστα. 
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 DAD1 A, Sig=360,10 Ref=600,10 (EMMH\11120707.D)

Χρωματογράφημα 7 Πρότυπο διάλυμα TO11/IP6A Carbonyl-DNPH Mix 

Για την επαλήθευση στην ποιοτική ανάλυση, παρασκευάστηκαν πρότυπα 

διαλύματα από τον αναλυτή για κάθε ένωση ξεχωριστά και έγινε προσθήκη σε 

πραγματικά δείγματα. Κάθε φορά στο χρωματογράφημα παρατηρούταν και 

διαφορετική κορυφή με αυξημένο ύψος ανάλογα με ποιο πρότυπο διάλυμα είχε 

αναλυθεί, με αποτέλεσμα να πιστοποιήσουμε ποια κορυφή αντιστοιχεί σε κάθε 

ένωση. 
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Τα πρότυπα διαλύματα που παρασκευάζονται από τον αναλυτή είναι 

κατάλληλα μόνο για την ποιοτική ανάλυση. Στην ουσία σχηματίζετε η υδραζόνη 

κάθε ένωσης με το 2,4 δινιτροφαίνυλο υδραζίνη. Η διαδικασία παρασκευής τους 

όμως, ακολουθεί μια σειρά από κρυσταλλώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

αναξιοπιστία στην ποσοτική τους ανάλυση, λόγω ανεξέλεγκτων απωλειών. Επίσης τα 

πρότυπα διαλύματα δεν διατηρούνται στο χρόνο αλλά αποικοδομούνται και 

εμφανίζονται νέες κορυφές στο χρωματογράφημα 

Στα δείγματα που λαμβάνονται, μετά την ανάλυση τους στην HPLC 

παρατηρείται ότι η πρώτη ένωση που εκλούεται αντιστοιχεί σε μια κορυφή με πάρα 

πολύ μεγάλο εμβαδόν σε σχέση με των άλλων κορυφών. Η κορυφή αυτή οφείλετε 

στην αντίδραση του διαλύτη με το 2,4 – δινιτρο φαινυλο υδραζίνη. Έτσι θα 

προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ποιοτικά τις υπόλοιπες κορυφές που 

εμφανίζονται στα χρωματογραφήματα των δειγμάτων. 

 

Χρωματογράφημα 8 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος με δείγμα 
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Στο παρακάτω χρωματογράφημα σε δείγμα (κόκκινο χρώμα) που λήφθηκε 

στο χώρο του πανεπιστημίου, έγινε προσθήκη πρότυπου διαλύματος φορμαλδεΰδης 

(μπλε χρώμα). Με την προσθήκη αυτή, παρακολουθήσαμε την αύξηση του εμβαδού 

της δεύτερης κορυφής έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη κορυφή είναι 

η φορμαλδεΰδη.  

 

Χρωματογράφημα 9 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος φορμαλδεΰδης σε δείγμα 

Στο παρακάτω χρωματογράφημα σε δείγμα (κόκκινο χρώμα) που λήφθηκε 

στο χώρο του πανεπιστημίου, έγινε προσθήκη πρότυπου διαλύματος ακεταλδεΰδης 

(μπλε χρώμα). Με την προσθήκη αυτή, παρακολουθήσαμε την αύξηση του εμβαδού 

της τρίτης κορυφής έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η τρίτη κορυφή είναι η 

ακεταλδεΰδη.  
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Χρωματογράφημα 10 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος ακεταλδεύδης σε δείγμα  

Στα πραγματικά δείγματα που έχουν έλθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό 

αέρα παρατηρούνται 4 κορυφές. Σύμφωνα με τις παραπάνω προσθήκες γνωστών 

ενώσεων ταυτοποιήθηκαν οι 3 πρώτες κορυφές. Στην τέταρτη ένωση αντιστοιχεί μια 

κορυφή με μεγάλο εύρος και εκλούεται στον ίδιο χρόνο έκλουσης που εκλούονται οι 

κορυφές 3 και 4 του πρότυπου διαλύματος (αφού στο πρότυπο διάλυμα δεν 

εμφανίζεται η κορυφή του DNPH-ακετονιτρίλιου). 

Για λόγους απλούστευση των γραφημάτων στα παρακάτω 

χρωματογραφήματα έχει παραληφθεί η πρώτη κορυφή του DNPH- ακετονιτριλίου.  

Για την ταυτοποίηση της ένωσης που αντιστοιχεί η τρίτη κορυφή του 

δείγματος (μπλε χρωματογράφημα) πραγματοποιήθηκε προσθήκη πρότυπου 

διαλύματος ακρολεΐνης (κόκκινο χρωματογράφημα). Όπως παρουσιάζεται και στα 

παρακάτω χρωματογραφήματα, παρατηρήθηκε ότι με μικρή ποσότητα ακρολεΐνης η 

κορυφή εμφανίζεται να διαχωρίζεται από την κορυφή του δείγματος αλλά και ότι ένα 

μέρος της συμβάλλει στην κορυφή αυτή. 
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Για να διαπιστωθεί καλύτερα αν η ακρολεΐνη συμβάλει στην τρίτη κορυφή 

του δείγματος προστέθηκε μεγαλύτερης συγκέντρωσης διάλυμα ακρολεΐνης (πράσινο 

χρωματογράφημα). Με την προσθήκη αυτή διαπιστώθηκε ότι όταν η ένωση 

περιέχεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις τότε εμφανίζεται να είναι αυτή η ένωση που 

αντιστοιχεί στην τρίτη κορυφή του δείγματος. 

 

 

Χρωματογραφήματα 11 & 12 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος ακρολεΐνης σε 

δείγμα. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσθήκης ποσότητας ακρολεΐνης στο 

δείγμα, εμφανίζεται ότι και κάποια άλλη ένωση συμβάλλει στην τρίτη κορυφή του 

δείγματος. Έτσι μελετήθηκε και η ακετόνη αφού σύμφωνα με το πρότυπο διάλυμα 

είναι η ένωση που εκλούεται αμέσως μετά την ακρολεΐνη. Σε δείγμα που λήφθηκε 

πραγματοποιήθηκε προσθήκη διαλύματος ακετόνης.  

Τα χρωματογραφήματα που λήφθηκαν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που 

έδωσε η ακρολεΐνη. Σε μικρές συγκεντρώσεις, η ακετόνη φαίνεται ότι συμβάλλει 

στην κορυφή του δείγματος ενώ σε μεγαλύτερες εμφανίζεται ότι είναι η κύρια ένωση 

του δείγματος. 

 

Χρωματογραφήμα 13 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος ακετόνης σε δείγμα. 

 

Για την εξάλειψη κάθε αμφιβολίας για την ταυτοποίηση των ενώσεων έγινε 

προσθήκη γνωστού διαλύματος ακετόνης, σε πρότυπο διάλυμα. Το χρωματογράφημα 

που λήφθηκε παρουσιάζει καθαρά ότι η τέταρτη κορυφή του προτύπου αντιστοιχεί 

στην ακετόνη και ότι σε μεγάλες συγκεντρώσεις τείνει να αποκρύψει την κορυφή της 

ακρολεΐνης. 

 40 
 



 

Χρωματογραφήμα 14 Σύγκριση χρωματογραφημάτων πρότυπου διαλύματος ακετόνης σε πρότυπα 
διαλύματα  

Όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν μπορούμε να 

προσδιορίσουμε ποσοτικά, ξεχωριστά την ακετόνη από την ακρολεΐνη. Η τέταρτη 

κορυφή που εμφανίζεται στα δείγματα που λήφθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της 

μελέτης οφείλετε ένα μέρος στην ακετόνη και ένα μέρος στην ακρολεΐνη. 

Η αδυναμία διαχωρισμού των δύο ενώσεων πιθανότητα να οφείλετε στις 

δομές τους. Τα μοριακά βάρη των δύο ενώσεων διαφέρουν κατά μόνο δύο υδρογόνα 

με αποτέλεσμα ο ανιχνευτής να μην μπορεί να τις διαχωρίζει.  

Η αδυναμία διαχωρισμού των δύο ενώσεων εμφανίζεται και σε άλλες μελέτες 

που έχουν πραγματοποιηθεί. Είτε δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός των ενώσεων 

και θεωρούνται ως μια ένωση (Bakeas et al.),είτε αλλάζουν τις συνθήκες με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αλλάζει η σειρά έκλουσης των ενώσεων (εκλούεται πρώτα η ακετόνη 

και μετά η ακρολεΐνη) αλλά οι συνθήκες που επικρατούν αυξάνουν κατά πολύ τον 

χρόνο ανάλυσης των δειγμάτων. 
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2.5 Επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή της μεθόδου και η 

διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τις τεχνικές δυσκολίες που συναντά ο 

αναλυτής κατά την εφαρμογή της. Άλλος ένας σημαντικός τομέας που μελετήθηκε 

είναι η σχετική ακρίβεια των αποτελεσμάτων, επειδή δεδομένα με άγνωστη 

αξιοπιστία δεν έχουν καμία πρακτική αξία. 

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της 

επαναληψιμότητας και της ευαισθησίας της μεθόδου. 

Η ευαισθησία προσδιορίζει το μέτρο της ικανότητας της μεθόδου να 

διακρίνει μικρές διαφορές στη συγκέντρωση του αναλύτη. Για τον προσδιορισμό της 

ευαισθησίας ελέγχτηκε η σταθερότητα του σήματος του ανιχνευτή και η 

γραμμικότητα στις καμπύλες βαθμονόμησης.. 

Επαναληψιμότητα (repeatability) είναι το μέτρο της διασποράς των 

αποτελεσμάτων διαδοχικών ελέγχων στο ίδιο δείγμα κάτω από τις ίδιες συνθήκες ( 

ίδιο όργανο, ίδιος αναλυτής, σε σύντομο χρονικό διάστημα). Η επαναληψιμότητα 

αποτελεί μέτρο του τυχαίου ή του απροσδιόριστου σφάλματος της ανάλυσης. 

Η επαναληψιμότητα περιγράφεται από την απόλυτη τυπική απόκλιση 

(standard deviation), την σχετική τυπική απόκλιση (relative standard deviation, 

RSD), τη διακύμανση (variance) και από τον συντελεστής διακύμανσης (coefficient 

of variation). 

Απόλυτη τυπική απόκλιση     s = 
1
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Σχετική τυπική απόκλιση       RSD = 
−

x

s  
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Διακύμανση                            
2

s

Συντελεστής μεταβλητότητας CV     CV= 0
0100×

x
s  

xi είναι η αριθμητική τιμή της μέτρησης  

x  η μέση τιμή Ν μετρήσεων  x = 
N

x
N

i
i∑

=1  

 

Η έννοια της τυπικής απόκλισης s είναι ότι σε σειρά μετρήσεων για τις οποίες 

ισχύει η κανονική κατανομή, ισχύει: 

 Το 68% των μετρήσεων περιέχονται στη περιοχή sx ± . 

 To 95% των μετρήσεων περιέχονται στη περιοχή sx 2± . 

 To 99.7% των μετρήσεων περιέχονται στη περιοχή sx 3± .  

 

Mια άλλη αναλυτική παράμετρος που μελετήθηκε είναι η εξειδίκευση της 

μεθόδου. H εξειδίκευση αφορά την ικανότητα της μεθόδου να διακρίνει ένα αναλύτη 

από τους υπόλοιπους αναλύτες, ή από γνωστές προσμίξεις, μεταβολίτες, προϊόντα 

διάσπασης και συστατικά του μητρικού υλικού του δείγματος. 

Στην χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, η εξειδίκευση ελέγχεται με τη 

διαχωριστικότητα Rs δύο συστατικών Α και Β, που εκλούονται το ένα πλησίον του 

άλλου.H διαχωριστικότητα Rs να έχει τιμή μεγαλύτερη από 0.8 ώστε οι δύο ενώσεις 

να διαχωρίζονται ικανοποιητικά μεταξύ τους. 

)(*5.0 BA

RBRA

WW
tt

Rs
+

−
=  

Επιπλέον ο έλεγχος της εξειδίκευσης πρέπει επιπλέον να αποδεικνύει την 

καθαρότητα της χρωματογραφικής κορυφής, ότι δηλαδή η κορυφή αυτή προέρχεται 

από ένα μόνο συστατικό. 
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Ως όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD) ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα 

του αναλύτη στο δείγμα, που μπορεί να ανιχνευθεί αξιόπιστα, ενώ ως όριο 

ποσοτικοποίησης (limit of quantitation, LOQ) θεωρείται η ελάχιστη συγκέντρωση 

που μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τα όρια αυτά εξαρτώνται από τον αναλυτή 

το υπόστρωμα και τον ανιχνευτή. Το LOQ υπολογίζεται από το LOD από τη σχέση 

που τα συνδέει: LOQ=3* LOD. 
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 2.5.1 Σταθερότητα του Ανιχνευτή 

Για να διαπιστωθεί η σταθερότητα του σήματος του ανιχνευτή του 

συστήματος και κατά επέκταση για να ελέγξουμε την αξιοπιστία του σήματος του σε 

κάθε αναλυτική ημέρα, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του σήματος του για 

συγκεκριμένο πρότυπο διάλυμα. 

Συγκεκριμένα, συγκρίθηκαν για 10 αναλυτικές ημέρες τα αντίστοιχα σήματα 

που λήφθηκαν από τον ανιχνευτή για πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 500 ppb. 

Όπως διαπιστώθηκε για όλες τις ενώσεις τα RSD % είναι πολύ μικρά της 

τάξης 10 %, το οποίο μπορεί να οφείλεται στο τυχαίο σφάλμα του αναλυτή κατά την 

παρασκευή του πρότυπου διαλύματος. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσης μελέτης ως σήμα ανιχνευτή προς 

χρόνο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

. n=10 

  Πίνακας 4 Δεδομένα για την επαναληψιμότητα του ανιχνευτή 

ΕΝΩΣΗ Μ.ΟΡΟΣ S RSD% 

Φορμαλδεΰδη 393 16,11 4,10 
Ακεταλδεΰδη 292 29,29 10,04 

Ακρολεΐνη - Ακετόνη 344 36,15 10,51 
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2.5.2 Γραμμικότητα 

Προκειμένου να ελέγχεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων με κάθε σειρά 

δειγμάτων πραγματοποιούνταν παράλληλη ανάλυση προτύπων διαλυμάτων με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις, με εύρος συγκεντρώσεων από 10-1000 ppb. 

Λόγω της σταθερότητας του ανιχνευτή του συστήματος, δεν απαιτείται 

καθημερινή ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων. Επιπροσθέτως, επιτρέπεται η χρήση 

ίδιας καμπύλης αναφοράς για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ενώσεων, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Για να υπάρχει γραμμική συσχέτιση των αποτελεσμάτων και να είναι 

επιτρεπτή η χρήση της καμπύλης αναφοράς, απαιτείται: ο συντελεστής συσχέτισης 

να είναι R> 0,98 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΥ∆ΗΣ
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R2 = 0,9985
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΕΤΑΛ∆ΕΥ∆ΗΣ

y = 1,7506x + 27,509
R2 = 0,9963
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΚΡΟΛΕΙΝΗΣ - ΑΚΕΤΟΝΗΣ

y = 1,2714x + 28,54
R2 = 0,992
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2.5.3 Επαναληψιμότητα της μεθόδου 

Για τον υπολογισμό της επαναληψιμότητας, αναλύθηκε ένα δείγμα δέκα 

φορές ( n =10) από τον ίδιο αναλυτή, στο ίδιο όργανο, μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάσημα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ένωση Μ. όρος 
μg/m3 

Sr RSD % LOD LOQ 

Φορμαλδεΰδη 6 0,068 1,139 0,205 0,615 

Ακεταλδεΰδη 0,003 0,00017 5,229 0,0005 0,002 

Ακρολεΐνη - 
Ακετόνη 

0,002 0,00023 9,889 0,0007 0,002 

Πίνακας 5 Δεδομένα επαναληψιμότητας της μεθόδου 
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2.5.4 Εξειδίκευση (Specificity)  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται μόνο μια κολώνα, έτσι για την 

απόδειξη της εξειδίκευσης θα πρέπει σε κατάλληλο επίπεδο συγκεντρώσεων των δυο 

ουσιών η διαχωριστικότητα Rs να έχει τιμή μεγαλύτερη από 1.5. 

 

)(*5.0 BA

RBRA

WW
tt

Rs
+

−
=  

Από το χρωματογράφημα του πρότυπου διαλύματος παρατηρούμε ότι οι 

κορυφές 3 και 4 δεν διαχωρίζονται καλά και έτσι η διαχωριστικότητα αναμένεται να 

έχει μικρή τιμή. 

 

 

 

 DAD1 A, Sig=360,10 Ref=600,10 (EMMH\11120707.D)

mAU

Χρωματογραφήμα 15 Πρότυπο διάλυμα  
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Κορυφές tR W 

1 2.185 0.0869 
2 2.510 0.0924 
3 2.875 0.1291 
4 2.953 0.1260 
5 3.123 0.1045 

Πίνακας 6 Πειραματικά δεδομένα σε δείγματα με συγκεντρώση 500 ppb 

 

 

Κορυφές Rs 

1-2 3.60 

2-3 3.29 

3-4 0.61 

4-5 1.47 
Πίνακας 7 Διαχωριστικότητα των κορυφών  
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2.5.5 Όριο ανίχνευσης 

Από την παράγραφο επαναληψιμότητα της μεθόδου συμπεραίνεται ότι το 

όριο ανίχνευσης για κάθε ένωση είναι πολύ μικρό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η ευαισθησία της μεθόδου. 

Αναλύθηκαν πρότυπα διαλύματα συγκέντρωσης 20 ppb, 10 ppb και 2 ppb για 

να διαπιστωθεί το όριο της συγκέντρωσης, στην οποία μπορεί να επιτευχθεί 

ποσοτικός προσδιορισμός με μικρό συστηματικό σφάλμα από τον αναλυτή. Όπως 

εμφανίζονται στα παρακάτω χρωματογραφήματα όταν οι συγκεντρώσεις των 

ενώσεων κυμαίνονται στα 20 ppb οι ενώσεις μπορούν να ταυτοποιηθούν αλλά και να 

ποσοτικοποιηθούν (ολοκληρώσεις με μικρό συστηματικό σφάλμα από τον 

ανιχνευτή). 

Στο χρωματογράφημα που καταγράφηκε για συγκέντρωση 10 ppb, 

παρατηρείται ότι η baseline δεν παραμένει σταθερή στους χρόνους έκλουσης των 

καρβονυλικών ενώσεων με μεγάλο μοριακό βάρος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός των ενώσεων, ενώ παραμένει εφικτή η 

ταυτοποίηση των ενώσεων. Οι ενώσεις με μικρό μοριακό βάρος μπορούν να 

προσδιοριστούν και σε αυτές τις συγκεντρώσεις. 
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 DAD1 A, Sig=360,10 Ref=600,10 (EMMH\070108\07010805.D)

Χρωματογράφημα 16 Πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 20 ppb 
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Χρωματογράφημα 17 Πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 10 ppb 

  

 min0 1 2 3 4 5 6 7

mAU

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
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Χρωματογράφημα 18 Πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 2 ppb    
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2.6 Παρεμποδίσεις στην ανάλυση 

Ο ποσοτικός και ο ποιοτικός προσδιορισμός των καρβονυλικών ενώσεων 

βασίζεται στη μορφή του χρωματογραφήματος του δείγματος, δηλαδή στο χρόνο 

εμφάνισης των κορυφών και στο ύψος τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται 

από τον χρόνο συγκράτησης των ενώσεων στην στήλη και από τις συγκεντρώσεις της 

ένωσης, αντίστοιχα. Έτσι ενώσεις που έχουν ίδιο ή παραπλήσιο χρόνο συγκράτησης 

δρουν ως παρεμποδιστές στην ανάλυση. 

Ως παρεμποδιστικές ενώσεις μπορεί να δράσουν το όζον, το νερό (υγρασία) 

και τα παραπροϊόντα αντίδρασης με το DNPH. 

Το όζον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οξειδωτικά  της τροπόσφαιρας. 

Παρουσία όζοντος, σε υψηλές συγκεντρώσεις, οι υδραζόνες μετατρέπονται σε 

υδραζίνη (κύριο προϊόν) ή ακόμα σχηματίζονται και νέες υδραζόνες, με αποτέλεσμα 

να παρατηρούνται νέες κορυφές στα χρωματογραφήματα τους (Ferrari et all.). Οι 

ενώσεις αυτές παρουσιάζουν μικρότερο χρόνο κατακράτησης, με συνέπεια οι 

κορυφές τους να εμφανίζονται ταχύτερα στο χρωματογράφημα. 

Η αντίδραση του όζοντος με το DNPH και το καρβονύλιο πραγματοποιείται 

ανάλογα με την περίοδο της δειγματοληψίας και τις εποχικές διακυμάνσεις του 

όζοντος και των καρβονυλικών ενώσεων. Για την αποφυγή σφαλμάτων η 

πειραματική διαδικασία πραγματοποιείται μακριά από φωτοτυπικά μηχανήματα ή 

σκούπες ηλεκτροστατικού αέρα. 

Ένας άλλος παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας είναι η υγρασία. Οι υδραζόνες υδρολύονται με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η συγκέντρωση τους στο δείγμα και να παρατηρούνται χαμηλότερες 

κορυφές στα χρωματογραφήματα τους. Η υγρασία αποτελεί σοβαρότερο πρόβλημα 

στην ανάλυση των κετονών. 
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Αρνητικές επιδράσεις εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια έκθεσης του 

δείγματος στην ηλιακή ακτινοβολία.  

Σημαντική παρεμπόδιση, επίσης, προκαλείται από την μη καθαρότητα των 

αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται ( DNPH και ακετονιτρίλιο). Συγκεκριμένα, 

μη καθαρό DNPH περιέχει σε μικρές ποσότητες φορμαλδεΰδη, ακετόνη και 2,4 

δινιτροανιλίνη, με άμεση συνέπεια να λαμβάνονται μη αληθή χρωματογραφήματα με 

αυξημένες κορυφές. 

Στην πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι ειδικές στήλες cartridges 

παρασκευάστηκαν από τον αναλυτή. Για την αποφυγή τυχών παρεμποδίσεων λόγω 

μη καθαρότητας του DNPH ακολουθείται πολλαπλή ανακρυστάλλωση του DNPH με 

εξάτμιση του διαλύτη για να ληφθεί το επιθυμητό μέγεθος των κρυστάλλων. Τα 

επίπεδα μη επιθυμητών ενώσεων στο DNPH καθορίζονται σε 0.15 Fg/cartridge 

(USEPA). 

Επίσης, το ακετονιτρίλιο είναι πιθανόν να περιέχει τις προσδιοριζόμενες 

ενώσεις σε μικρά ποσοστά, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν υδραζόνες και να 

επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις αυτών των ενώσεων στα τυφλά διαλύματα. 
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2.6.1 Εξέταση παρεμπόδισης του όζοντος στην ανάλυση 

Το όζον όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης έχει 

την ικανότητα να αποικοδομεί τα παράγωγα της υδραζόνης. Για τον λόγο αυτό στον 

δειγματοληπτικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ozone scrubber. Για να διαπιστωθεί 

η αποτελεσματικότητα του, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δειγματοληψίες 

παρουσία και απουσία αυτού. 

Συγκεκριμένα, λήφθηκαν δείγματα αέρα την ίδια χρονική περίοδο με ή χωρίς 

ozone scrubber και αναλύθηκαν αμέσως και συγκρίθηκαν οι συγκεντρώσεις τους. 

Μετά από την σύγκριση των δυο δειγμάτων λήφθηκε το παρακάτω 

χρωματογράφημα. Η αλλοίωση των αποτελεσμάτων παρουσία του όζοντος είναι 

προφανής σε όλες τις ενώσεις.  

 

Χρωματογράφημα 19 Σύγκριση ίδιων δειγμάτων παρουσία και απουσία ozone scrubber 

 

Τρόπος δειγματοληψίας Συγκέντρωση Φορμαλδεΰδης 

μg/m3 

Παρουσία ozone scrubber 1,35 

Απουσία ozone scrubber 0,35 

Πίνακας 8 Συγκεντρώσεις Φορμαλδεΰδης σε δείγματα παρουσία ή μη ozone scrubber 
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Μετά από τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των ενώσεων προσπαθήσαμε 

να υπολογίσουμε την απώλεια των ενώσεων στις συγκεκριμένες συνθήκες ανάλυσης. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Ένωση Ένωση που μένει % Απώλεια% 
Φορμαλδεΰδη 26% 74% 
Ακεταλδεΰδη 19% 81% 

Ακρολεΐνη - Ακετόνη 6% 94% 

Πίνακας 9 Ποσοστά απώλειας στις συγκεντρώσεις των ενώσεων λόγω απουσίας ozone scrubber 
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2.7. Συντήρηση δειγμάτων και πρότυπων διαλυμάτων 

Βασικό τμήμα της ανάλυσης των καρβονυλικών ενώσεων είναι η συντήρηση 

των δειγμάτων. Ανεπαρκής συντήρηση των δειγμάτων μπορεί να αποτελέσει πηγή 

σφαλμάτων στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Σε μη σταθερά δείγματα, οι 

σχηματιζόμενες υδραζόνες αποικοδομούνται με συνέπεια να σχηματίζονται νέες 

ενώσεις καθώς επίσης και οι συγκεντρώσεις των ενώσεων που μας ενδιαφέρουν να 

μειώνονται. 

Οι αλλοιώσεις αυτές απεικονίζονται στα χρωματογραφήματα με εμφάνιση 

νέων κορυφών, εξαφάνιση αναμενόμενων κορυφών καθώς και με μείωση της 

έντασης των κορυφών. Συνεπώς σωστή συντήρηση των δειγμάτων συνεισφέρει στην 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μελέτης. 

Για τη σωστή συντήρηση των δειγμάτων, τα λαμβανόμενα  δείγματα 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε θερμοκρασία –4˚C, πριν την πραγματοποίηση 

της εκχύλισης με ακετονιτρίλιο. Η εκχύλιση πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Το λαμβανόμενο έκλουσμα πρέπει να αναλύεται αμέσως, 

σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -21˚C μέχρι την 

ανάλυση. 
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2.7.1. Εξέταση της συντήρησης των δειγμάτων 

Για να εξακριβωθεί η σωστή συντήρηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση ίδιων δειγμάτων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, μετά 

από την εκχύλιση ενός δείγματος με ακετονιτρίλιο, το χωρίζουμε σε 4 δοχεία. Τα 

δοχεία στην συνέχεια αποθηκεύονται στους -4 ˚C μέχρι την ανάλυση τους. Κάθε 

δείγμα αναλύεται σε διαφορετικές ημέρες.  

Μετά από το πέρας μιας μόλις ημέρας, παρατηρήθηκε αλλοίωση των 

συγκεντρώσεων όλων των ενώσεων που περιέχονται στο δείγμα. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ενώσεων Ακρολεΐνης- Ακετόνης ενός 

δείγματος με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης υπολογίστηκε η απώλεια στις 

συγκεντρώσεις των ενώσεων με το πέρασμα του χρόνου. 

Χρόνος ανάλυσης Συγκέντρωση Ακρολεΐνης – Ακετόνης 
(μg/m3) 

Μέρα δειγματοληψίας – πρώτη 
ημέρα 0,14 

Δεύτερη ημέρα 0,209 
Τρίτη ημέρα 0,213 

Πίνακας10 Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων ανάλογα με τον χρόνο ανάλυσης  
 
 

 
Χρωμματογράφημα 20 Ανάλυση δειγμάτων σε διαφορετική ημέρα 
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Από τον πίνακα 4 και το παρακάτω χρωμματογράφημα (21) παρατηρείται, ότι 

μετά από το πέρας μιας ημέρας, η συγκέντρωση των καρβονυλικών ενώσεων τείνει 

να σταθεροποιηθεί αλλά ο χρόνος έκλουσης των ενώσεων μεταβάλλεται ελάχιστα . 

 

Χρωμματογράφημα 21 Ανάλυση δειγμάτων σε διαφορετική ημέρα. 

 

Για να διαπιστωθεί ο κατάλληλος χρόνος εκχύλισης των δειγμάτων με 

ακετονιτρίλιο πραγματοποιήθηκε παράλληλη δειγματοληψία 4 δειγμάτων. Κάθε 

δείγμα εκχυλίστηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και έπειτα αναλύθηκαν με την 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά οι συγκεντρώσεις των 

Ακρολεΐνης-Ακετόνης σε σχέση με την ώρα εκχύλισης του δείγματος. 

Χρόνος εκχύλισης Συγκέντρωση Ακρολεΐνης-
Ακετόνης (μg/m3) 

Αμέσως μετά την δειγματοληψία 0,009 
Μετά από μια ώρα 0,01 
Μετά από δύο ώρες 0,012 

Πίνακας 11 Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων ανάλογα με τον χρόνο εκχύλισης  
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 Αμέσως Μετά από 1h Μετά από 2 h 

Ένωση Εμβαδόν Εμβαδόν Εμβαδόν 

Φορμαλδεΰδη 10,9 21,2 32,9 

Ακεταλδεΰδη 6,2 3,5 4,7 

Ακρολεΐνη / Ακετόνη 58,5 70,6 96,3 

Πίνακας 12 Οι επιφάνειες των κορυφών ανάλογα με τον χρόνο εκχύλισης  
 

 

 

Χρωματογράφηματα 22 & 23 Ανάλυση δειγμάτων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 
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2.7.2 Εξέταση της συντήρησης πρότυπων διαλυμάτων 

Κατά την διάρκεια της παρούσης μελέτης πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 

πρότυπων διαλυμάτων σε διαφορετικές αναλυτικές ημέρες για να διαπιστωθεί αν 

συντηρούνται κατά την διάρκεια του χρόνου. Για τον σκοπό αυτό αναλύθηκε το ίδιο 

πρότυπο διάλυμα σε τέσσερις διαφορετικές ημέρες και έγινε προσπάθεια 

υπολογισμού της αποικοδόμησης όλων των ενώσεων σε αυτό. 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ενώσεων 

στο πρότυπο διάλυμα με το πέρασμα του χρόνου. Από τα γραφήματα εύκολα 

διαπιστώνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου τα πρότυπα διαλύματα δεν παραμένουν 

σταθερά. Συνεπώς καθημερινά πρέπει να παρασκευάζονται νέα πρότυπα διαλύματα 

για την αποφυγή απωλειών.  

 

Αλλοίωση Πρότυπων ∆ιαλυμάτων

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6 8

Ημέρες Ανάλυσης

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 ∆
ια
λύ
μα

Φορμαλδεΰδη

Ακεταλδεΰδη
Ακρολεΐνη- Ακετόνη

 

 61 
 



ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
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            Για τον υπολογισμό της αλλοίωσης των πρότυπων διαλυμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος: 

%100×
ήή
ήή

τιμθεωρητικ
τιμπειραματικ

 

Όπου η θεωρητική τιμή είναι οι συγκεντρώσεις των ενώσεων των πρότυπων 

διαλυμάτων που αναλύθηκαν την ίδια μέρα με την μέρα παρασκευής τους. 

Ως πειραματική τιμή, θεωρήθηκαν οι τιμές των συγκεντρώσεων των ενώσεων 

όταν αναλύθηκαν σε διαφορετικές ημέρες από τη μέρα παρασκευής τους. 

Τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό της αλλοίωσης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα καθώς και  η γραφική απεικόνιση της αλλοίωσης των πρότυπων 

διαλυμάτων και στις τέσσερις διαφορετικές ημέρες. 

 

Σύγκριση 10/12 με 11/12 10/12 με 13/12 10/12 με 15/12 

Ένωση που παραμένει 
στο δείγμα. (%) 

90,92 71,48 37,52 

Ένωση που έχει 
αλλοιωθεί στο δείγμα. 

(%) 

9.08 28,52 62,48 

Πίνακας 13 Αλλοίωση των πρότυπων διαλυμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3.1 Εφαρμογή της μεθόδου 

Η παρούσα μελέτη, είχε σκοπό την ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό 

των καρβονυλικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις 

παρεμποδίσεις από την επίδραση του όζοντος, της υγρασίας καθώς και της ηλιακής 

ακτινοβολίας στις καρβονυλικές ενώσεις. 

Στα πειράματα που πραγματοποιηθήκαν οι συγκεντρώσεις των τεσσάρων 

ενώσεων που ανιχνεύθηκαν κυμαινόταν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Ένωση Φορμαλδεΰδη Ακεταλδεΰδη Ακρολεΐνη - Ακετόνη
Συγκέντρωση μg/m3 0,48 - 4,2 0,06 - 2,49 0,55 - 2,16 

Οι συγκεντρώσεις αυτές αντιστοιχούν σε δείγματα, τα οποία λήφθηκαν κατά 

τη διάρκεια χειμερινών μηνών. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες αναμένονται να είναι αυξημένες και πιθανότατα να 

ανιχνευθούν και άλλες ενώσεις. 
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3.2 Μελλοντική εργασία 

Η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να βοηθήσει στην διεξαγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων για την συμπεριφορά των καρβονυλικών ενώσεων. 

Ως μελλοντική εργασία προτείνεται η μελέτη των καρβονυλίων σε 

διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλον. Συγκεκριμένα θα ήταν ενδιαφέρον να 

μελετηθούν σε διαφορετικές ώρες της ημέρας (σε ώρες με διαφορετικά επίπεδα 

ηλιοφάνειας) ώστε να εξακριβωθεί η ημερήσια διακύμανση τους. Επίσης, θα ήταν 

ενδιαφέρον να αναλυθούν σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες ώστε να εξακριβωθεί η 

εποχιακή τους διακύμανση και κατά πόσο επηρεάζονται οι συγκεντρώσεις τους από 

την ηλιοφάνεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας 

κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα συμπεράσματα από την ημερήσια και εποχιακή 

διακύμανση, θα βοηθήσουν στην μελέτη και άλλων ενώσεων που ο κύκλος ζωής τους 

επηρεάζεται από τον κύκλο ζωής των καρβονυλίων. 

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν οι διακυμάνσεις στις 

συγκεντρώσεις των καρβονυλικών ενώσεων μεταξύ δυο εντελώς διαφορετικών 

περιοχών, για παράδειγμα σε μια αστική πόλη με επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από την 

ρύπανση και σε μια υπαίθρια περιοχή χωρίς ανθρώπινες παρεμβολές. 

Η μέθοδος είναι κατάλληλη ώστε να εφαρμοστεί και σε δείγματα εσωτερικού 

χώρου. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να διεξαχθουν σημαντικα συμπεράσματα για τις 

συγκεντρώσεις των καρβονυλικών ενώσεων που εκπέμπονται από τον οικιακό 

εξοπλισμό. 

Ένας άλλος τομέας που θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω, είναι να 

επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός μεταξύ των ενώσεων που έχουν πολύ μικρή 

διαφορά στον χρόνο έκλουσης τους, την ακετόνη με την ακρολείνης. Επειδή όμως η 

μέθοδος δεν έχει εφαρμοστεί σε πραγματικά δείγματα με αυξημένες συγκεντρώσεις, 

δεν γνωρίζουμε αν ο διαχωρισμός τους δεν είναι εμφανής. 
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