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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντιμόνιο (Sb) εντοπίζεται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα φυσικών 

διεργασιών αλλά και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σε μη ρυπασμένα ύδατα, η 

συνήθης συγκέντρωση του διαλυμένου αντιμονίου είναι μικρότερη από 1 μg/l. 

Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις στο υδατικό 

περιβάλλον κοντά σε πηγές ρύπανσης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού του 

αντιμονίου και των ειδών του σε υδατικά δείγματα με τη χρήση Φασματομετρίας 

Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-MS). Η εισαγωγή του δείγματος 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση α) του συστήματος αέριας εκνέφωσης και β) του 

συστήματος παραγωγής πτητικών υδριδίων αντιμονίου, για τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά οι διαδικασίες ανάπτυξης και βελτιστοποίησής τους ώστε να 

επιτυγχάνονται χαμηλά όρια ανίχνευσης και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

μεθόδων.  

Επιπλέον, παρατίθενται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μεθόδων σε 

δείγματα θαλάσσιου νερού, δείγματα λιμνών και ποταμών, νερό βροχής, δείγματα 

αστικών απορροών, νερό βρύσης και δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ηρακλείου. 
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Abstract  
 

Antimony (Sb) is present at relative low levels in unpolluted seawater (less than 

1μg l-1). Its appearance in seawater is due to weathering of rocks and related soil 

runoff, runoff from mining or smelting areas, or local emission from for instance 

power-stations. Hence, local hot-spots with elevated Sb concentrations may occur in 

seawater. In small doses, Sb causes headache, dizziness and depression. Larger doses 

cause violent and frequent vomiting, and may lead to death in few days.  

In this study we have developed two ultra sensitive analytical methods for the 

determination of Sb in seawater using inductively coupled mass spectrometry (ICP-

MS) detection. Seawater comprises a complex matrix for analysis by ICP-MS due to 

its high salt and chloride content. By introducing a hydride generation (HG) system 

prior to the ICP-MS, suppression of signals due to the complex matrix of the seawater 

samples was overcome. The limit of detection for Sb and Sb(V), Sb(III) were 0.006 

μg/l, 0.013 μg/l and 0.005 μg/l respectively and the optimum conditions are 

presented. As the geo-chemistry, bio-chemistry and toxicity of Sb are very species 

specific, methods were developed for the speciation of Sb. High performance liquid 

chromatography (HPLC) was coupled to the HG-ICP-MS and the conditions were 

optimized for the separation of Sb-species using a strong anion-exchange column 

(Hamilton PRP-X100). For separation of antimony species (Sb(V)/Sb(III)) a 

complexating agent (ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)) was used in the mobile 

phase. Data for quality assurance will be presented together with results of 

measurements on water samples collected around Greece. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντιμόνιο(Sb), με ατομικό αριθμό 51 ανήκει στη 15η ομάδα, στην 5η περίοδο 

του περιοδικού πίνακα. Κατατάσσεται στην κατηγορία των μεταλλοειδών στοιχείων 

μεταξύ των στοιχείων αρσενικό (As) και βισμούθιο (Bi). Εντοπίζεται στο περιβάλλον 

ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών αλλά και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Απαντάται σε μια σειρά οξειδωτικών καταστάσεων (-ΙΙΙ, 0, ΙΙΙ,V), ωστόσο στη φύση, 

στα βιολογικά και γεωχημικά δείγματα απαντάται σε δύο κυρίως οξειδωτικές 

καταστάσεις (ΙΙΙ και V). Σε μη ρυπασμένα ύδατα, η συνήθης συγκέντρωση του 

διαλυμένου αντιμονίου είναι μικρότερη από 1 μg/l1. 

Το αντιμόνιο ήταν γνωστό στους αρχαίους Αιγυπτίους, οι οποίοι το 

χρησιμοποιούσαν κυρίως σε καλλυντικά.  Η πρώτη επιστημονική αναφορά έγινε από 

τον Γερμανό αλχημιστή Johann Tholden2 στο βιβλίο The Triumphal Chariot of 

Antimony  το 1450, ενώ ως μέταλλο έγινε γνωστό από το 17ο αιώνα.  Ετυμολογικά, 

το όνομα «αντιμόνιο» φαίνεται να προέρχεται είτε από τις ελληνικές λέξεις «αντί» 

και «μόνος», καταμαρτυρώντας τη θεώρηση ότι δεν βρισκόταν ποτέ στην καθαρή του 

μορφή, ή από την αραβική έκφραση "Antos Ammon", άνθος του θεού Άμμωνα.  

Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία χρωμάτων, υαλικών, εξαρτημάτων 

αυτοκινήτων και μπαταριών καθώς και στη φαρμακευτική στην καταπολέμηση 

τροπικών κυρίως ασθενειών. Ωστόσο, καθώς ολοένα διαπιστώνεται η τοξικότητα του 

στοιχείου και ιδιαιτέρως της τρισθενούς μορφής του, αυξάνεται η ανάγκη ενδελεχούς 

μελέτης των επιδράσεων του αντιμονίου και των παραγώγων του. 
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1.1 Παρουσία του αντιμονίου στο περιβάλλον   

1.1.1 Πηγές και χρήση αντιμονίου 

Το αντιμόνιο και τα προϊόντα του απαντώνται στο φλοιό της γης σε μικρά 

ποσοστά καθώς κατέχει την 63η θέση στη σειρά κατάταξης αφθονίας των στοιχείων 

στο φλοιό της γης3. Η παρουσία του στο περιβάλλον δικαιολογείται, όπως 

προαναφέρθηκε, τόσο από φυσικές διεργασίες όπως η μεταφορά σε ποταμούς κατά τη 

διάβρωση εδαφών, η μεταφορά σκόνης μέσω του ανέμου, η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα και η καύση δασών, καθώς επίσης από βιολογικές διεργασίες όσο και 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

Η μεγαλύτερη ποσότητα αντιμονίου που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από 

ανθρωπογενείς πηγές προέρχεται από επεξεργασία και καθαρισμό μετάλλων, καύση 

ορυκτών καυσίμων και απορριμμάτων. 

Γνωστό από την αρχαιότητα, το αντιμόνιο χρησιμοποιήθηκε ευρέως μέχρι τον 18ο 

αιώνα για τον καθαρισμό του χρυσού από το χαλκό και το σίδηρο, λόγω της ιδιότητας 

του να διαλύει πολλά άλλα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χρυσού. Επιπλέον, 

ήδη κατά την αρχαιότητα, πέραν από τη χρήση του σε καλλυντικές βαφές, 

αξιοποιήθηκε ως φάρμακο για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών. 

Στη σύγχρονη εποχή το αντιμόνιο χρησιμοποιείται για την κατασκευή υπέρυθρων 

ανιχνευτών και διόδων. Η παρουσία αντιμονίου αυξάνει σημαντικά τη σκληρότητα 

και τη μηχανική αντοχή του μολύβδου. Έτσι, κύρια προϊόντα που περιέχουν 

αντιμόνιο είναι οι μπαταρίες, κράματα μετάλλων, σφαίρες και μικρά όπλα καθώς και 

οι επικαλύψεις καλωδίων, ενώ χρήση αντιμονίου γίνεται και κατά την κατασκευή των 

φρένων οχημάτων4. Επιπρόσθετα, το τριοξείδιο του αντιμονίου, Sb2O3, 

χρησιμοποιείται ως επιβραδυντικό φλόγας υφασμάτων, χαρτικών και πλαστικών. Οι 
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χρήσεις του επίσης επεκτείνονται στη βιομηχανία χρωμάτων και κεραμικών, σε 

καταλύτες και αποχρωματιστές γυαλιών. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το αντιμόνιο άρχισε να χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία τροπικών ασθενειών όπως της σχιστοσωμίασης, της ασκαρίασης, της 

τρυπανοσωμίασης, της μπιλαρζίασης και κυρίως της λεϊσμανίασης,  μιας 

θανατηφόρου παρασιτικής λοίμωξης που απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους.  Σύμφωνα 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας5, εκτιμάται ότι 2 εκατομμύρια ασθενείς 

θεραπεύονται ετησίως και παρά το γεγονός ότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης του 

αντιμονίου κατά του παρασίτου δεν είναι ξεκάθαρος, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί 

πολλές θεραπευτικές αγωγές χρησιμοποιώντας φαρμακευτικά σκευάσματα όπως τα 

Pentostam και Glucantime που περιέχουν πεντασθενές αντιμόνιο6. Επιπλέον, 

πρόσφατες μελέτες εξετάζουν την επίδραση των ειδών του αντιμονίου κατά την 

καταπολέμηση μορφών λευχαιμίας7.   

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται γραφικά η εκτιμώμενη κατανάλωση  αντιμονίου8  

στις διάφορες χρήσεις του. 

 
 

Σχήμα 1. Εκτιμώμενη κατανάλωση αντιμονίου στις ΗΠΑ (1999) 
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1.1.2 Κατανομή αντιμονίου στα περιβαλλοντικά συστήματα 

 
Το αντιμόνιο εντοπίζεται τόσο στον αέρα, το έδαφος και τα υδατικά συστήματα 

όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς. 

1.1.2.1 Αντιμόνιο στον αέρα 

Το αντιμόνιο και τα παράγωγά του απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από 

φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 41% των εκπομπών 

στην ατμόσφαιρα προέρχεται από φυσικές πηγές9 (μεταφορά σκόνης από το έδαφος 

32,5%, ηφαίστεια 29,6%, θαλάσσια αερολύματα 23,3%, πυρκαγιές δασών 9,2%, 

βιολογικές πηγές 12,1%). 

Οι ανθρωπογενείς πηγές εκπομπής αντιμονίου στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνουν 

διεργασίες εξόρυξης και τήξης μετάλλων που συνεισφέρουν περισσότερο καθώς και 

καύση ορυκτών καυσίμων και απορριμμάτων που φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο 

τα τροποσφαιρικά επίπεδα αντιμονίου. Επιπλέον, καθώς το αντιμόνιο 

χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά, η χρήση τους συνεισφέρει σημαντικά στην 

περιεκτικότητα αντιμονίου στον αέρα σε τοπικό επίπεδο9,10. Τέλος, πτητικά υδρίδια 

αντιμονίου είναι δυνατό να ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα από τις μονάδες 

παραγωγής ή ανακύκλωσης μπαταριών. 

1.1.2.2 Αντιμόνιο στο έδαφος 

Το αντιμόνιο εισέρχεται στο έδαφος μέσω υγρής και ξηρής εναπόθεσης, εξόρυξης 

πετρωμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και κατά την προσθήκη 

εδαφοβελτιωτικών ουσιών, όπως χημικών λιπασμάτων.   Στο έδαφος και τα ιζήματα 

βρίσκεται σε συγκέντρωση μερικών μg/g1,10. Υψηλότερες συγκεντρώσεις αποδίδονται 

σε ανθρωπογενείς πηγές και κυρίως στις μονάδες επεξεργασίας μετάλλων και 

λυμάτων11,12. Οι γνώσεις σχετικά με την κινητικότητα του αντιμονίου στο έδαφος, 
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είναι περιορισμένες. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με τη συσσώρευση του 

στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία ακολουθείται από σταδιακή μείωση καθώς 

αυξάνει το βάθος. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι η πιθανότερη πηγή είναι η 

ατμοσφαιρική ενώ το αντιμόνιο είναι αδρανές στο έδαφος. Οι υψηλές συγκεντρώσεις  

αντιμονίου σχετίζονται, εν γένει, με υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού σε σουλφιδικά 

ορυκτά καθώς και με την περιεκτικότητα του εδάφους και των ιζημάτων  σε σίδηρο, 

μαγγάνιο και αργίλιο10,11. Χαρακτηριστικά ορυκτά που περιέχουν αντιμόνιο είναι ο  

στιµπικονίτης (Sb3O6(O,OH)), µπιντχαϊµίτης (Pb2Sb2O6OH), µιµετίτης 

((Pb,Ca)5(AsO4)3Cl) και γκαρτρελλίτης (Pb(Cu,Fe+3)2(AsO4)2(OH,H2O)2, τα οποία 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα δευτερογενούς μεταλλοφορίας13. 

 1.1.2.3 Αντιμόνιο στα υδατικά συστήματα 

Το αντιμόνιο εντοπίζεται στο υδατικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα της διάβρωσης 

πετρωμάτων, έκπλυσης του εδάφους και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι τυπικές 

συγκεντρώσεις διαλυμένου αντιμονίου σε μη ρυπασμένα ύδατα είναι μικρότερες από 

1μg/l αλλά είναι δυνατό να αυξάνουν ως και 100 φορές σε σχέση με τα φυσιολογικά 

επίπεδα όσο μικραίνει η απόσταση από τις ανθρωπογενείς πηγές.  

Οι μορφές αντιμονίου αλλά και οι χημικές και βιοχημικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα στο υδατικό περιβάλλον δεν είναι πλήρως κατανοητές. Ωστόσο, υπό 

αερόβιες συνθήκες η επικρατούσα  μορφή είναι η πεντασθενής χωρίς όμως να 

απουσιάζει και η τρισθενής μορφή. Υπό αναερόβιες συνθήκες, η κύρια μορφή είναι η 

τρισθενής14. Το αντιμόνιο μπορεί να αναχθεί και να μεθυλιωθεί από τους 

μικροοργανισμούς των αναερόβιων ιζημάτων, απελευθερώνοντας στο νερό πτητικά 

προϊόντα μεθυλιωμένου αντιμονίου.  

Η κατανομή και τα είδη αντιμονίου σε φυσικά νερά (ποτάμια, λίμνες) δεν έχει 

μελετηθεί εκτεταμένα. Οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από μερικά ng/l ως μερικά 
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μg/l, ανάλογα με τη γεωγραφία, ανακλώντας το εύρος των φυσικών και χημικών 

συνθηκών και την απόσταση από την πηγή ρύπανσης1,15. 

Στους ωκεανούς, η τυπική συγκέντρωση αντιμονίου είναι 200ng/l. Η 

συμπεριφορά του αντιμονίου στους ανοιχτούς ωκεανούς δεν θεωρείται έντονα 

δραστική ενώ η συγκέντρωσή του μαρτυρά τα τοπικά γεωχημικά χαρακτηριστικά των 

παράκτιων περιοχών. Σύγκριση του περιεχομένου σε αντιμόνιο των βαθιών νερών 

διαφορετικών ωκεανών δείχνει ότι δεν παρατηρείται συσσώρευση αντιμονίου κατά 

την κυκλοφορία των βαθέων υδάτων των ωκεανών1,14. 

1.1.2.4 Αντιμόνιο στη χλωρίδα  

Η παρουσία του αντιμονίου στα φυτά είναι περιορισμένη. Ωστόσο, όταν 

βρίσκεται σε ευδιάλυτη μορφή στο έδαφος, μεταφέρεται στα φυτά μέσω των ριζών 

τους1,11. Έτσι, είναι δυνατό να εντοπίζεται ως κύριος ρυπαντής στη βλάστηση γύρω 

από ορυχεία και βιομηχανικές περιοχές. Η συγκέντρωσή του κυμαίνεται από 0,2 ως 

50 mg/Kg σε μη ρυπασμένες περιοχές μέχρι 900 mg/Kg σε περιοχές κοντά σε 

μεταλλεία. Επιπλέον, κάποια είδη βλάστησης παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση 

της συγκέντρωσης αντιμονίου, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να σημειώνονται 

κατά τη φθινοπωρινή περίοδο ανάπτυξης του φυτού. Μελέτες σε ορυζώνες, έχουν 

δείξει ότι η παρουσία αντιμονίου αλλά και το είδος (Sb(V), Sb(III)) επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των ριζών και του βλαστού του φυτού16. Επιπλέον, η συγκέντρωση 

αντιμονίου στο φυτό συσχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα αντιμονίου στο έδαφος.  

Οργανικές μορφές αντιμονίου έχουν εντοπιστεί σε θαλάσσια φυτά. Σύμφωνα με 

προηγούμενη μελέτη17, υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία οργανικών μορφών 

αντιμονίου σε δείγματα βιολογικής προέλευσης ενώ ο περιορισμένος προσδιορισμός 

τους ενδεχομένως οφείλεται στις πολύ μικρές συγκεντρώσεις με τις οποίες 

εντοπίζονται στα συστήματα αυτά.  

 14



1.1.2.5 Αντιμόνιο στον άνθρωπο 

Στον ανθρώπινο οργανισμό, το αντιμόνιο είναι παρόν σε συγκέντρωση μικρότερη 

από 1 μg/g σε όλους τους ιστούς. Η μεγαλύτερη ποσότητα εντοπίζεται στους 

πνεύμονες, τους λεμφαδένες και τα μαλλιά. Το αντιμόνιο εισέρχεται στον οργανισμό 

μέσω της αναπνευστικής οδού ή  της γαστρεντερικής οδού18. Στον άνθρωπο, το 

τρισθενές αντιμόνιο συσσωρεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και το συκώτι ενώ το 

πεντασθενές αντιμόνιο εντοπίζεται κυρίως στο πλάσμα. Και τα δύο είδη 

απεκκρίνονται μέσω περιττωμάτων και ούρων με το Sb(III) να αποβάλλεται κυρίως 

μέσω των ούρων και το Sb(V) να ακολουθεί γαστρεντερική απομάκρυνση. Tο Sb (V) 

αποβάλλεται γρηγορότερα από τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με το Sb(III) ,7 20.  

Στον άνθρωπο και τα τρωκτικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό πεντασθενούς αντιμονίου 

ανάγεται στο τρισθενές. Επιπλέον, το Sb(III), μετά την εισαγωγή του στον οργανισμό 

φαίνεται να οξειδώνεται σε Sb(V).  

Περιορισμένες, είναι οι ενδείξεις για μεταφορά του αντιμονίου στην τροφική 

αλυσίδα μέσω της διαδρομής έδαφος – χλωρίδα - ασπόνδυλοι οργανισμοί – 

εντομοφάγοι οργανισμοί και η συσσώρευση σε χορτοφάγα θηλαστικά. 

 

1.2 Τοξικότητα των ενώσεων του αντιμονίου 

Το αντιμόνιο χαρακτηρίζεται από άγνωστες βιολογικές λειτουργίες και όπως και 

το αρσενικό είναι τοξικό, με τα τρισθενή του είδη να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

τοξικότητα από τα πεντασθενή και τις ανόργανες μορφές να είναι περισσότερο 

τοξικές από τις οργανικές. Το Sb(III) είναι περίπου 10 φορές πιο τοξικό από το 

Sb(V). Επιπλέον,  αν και στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περισσότερες από 3000 

οργανικές ενώσεις αντιμονίου, μόνο δύο οργανικά είδη είναι παρόντα στα φυσικά 
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ύδατα (methylstibonic acid, di-methylstibinic acid ) τα οποία είναι λιγότερο τοξικά 

από τις ανόργανες μορφές.19

 Το αντιμόνιο και οι ενώσεις του θεωρούνται πλέον ρυπαντές κύριου 

ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής (US EPA) οι οποίες έχουν θεσπίσει ανώτατα όρια 

επιτρεπόμενης συγκέντρωσης αντιμονίου στο πόσιμο νερό τα 6μg Sb/l. 

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τις τοξικές επιδράσεις του αντιμονίου 

επικεντρώνονται στην χρήση του στις θεραπευτικές αγωγές καθώς και στην έκθεση 

του ανθρώπου στο αντιμόνιο στα πλαίσια της εργασίας του. Πρέπει να αναφερθεί, 

ωστόσο ότι καθώς δεν υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες σχετικά με την τοξικότητα του 

αντιμονίου, είναι περιορισμένες οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δράσης του στον 

ανθρώπινο οργανισμό5,20.  

 

1.2.1 Επιπτώσεις στην υγεία κατά την έκθεση του ανθρώπου σε αντιμόνιο 

Στον άνθρωπο, δηλητηρίαση από αντιμόνιο έχει παρατηρηθεί κατόπιν εισπνοής 

βιομηχανικής σκόνης, κατανάλωσης μολυσμένων υδάτων ή λήψης υπερβολικής 

δόσης φαρμάκων που περιέχουν αντιμόνιο21. Ερεθισμός του δέρματος και των 

βλεννογόνων μεμβρανών είναι δυνατό να προκληθεί κατά την επαφή με υψηλές 

συγκεντρώσεις αλάτων αντιμονίου. Επιπλέον, η λήψη αντιμονίου μπορεί να 

προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές και εμετό. Στο παρελθόν, οι εργάτες σε 

χυτήρια αντιμονίου συχνά παρουσίαζαν συμπτώματα πνευμονοκονίασης. 

Η κατ’ επιλογή χορήγηση αντιμονίου μπορεί να επιφέρει μεταβολικές διαταραχές 

και εκφυλιστικές μεταβολές στο συκώτι και την καρδιά. Η καρδιακή δηλητηρίαση 

αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου ασθενών στους οποίους χορηγούνται φάρμακα 

αντιμονίου.  
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Αναφορικά με τα είδη αντιμονίου, η τρισθενής μορφή αντιμονίου (antimony 

potassium tartrate, C8H4K2O12Sb2·3 H20), η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως,  μπορεί να προκαλέσει φθορά στο συκώτι και την καρδιά και σπανιότερα 

ακόμα και θάνατο. Τα πεντασθενή είδη, όπως τα sodium stibogluconate 

(C6H8NaO7Sb)  και meglumin antimoniate (C7H18NO8Sb), αν και λιγότερο τοξικά 

από τα αντίστοιχα τρισθενή, μπορούν να βλάψουν την καρδιά και τους νεφρούς.  

Επιπρόσθετα, αν και υπάρχουν πλέον αποδείξεις για την συνεισφορά του σε 

καρκινογενέσεις σε θηλαστικά, στον άνθρωπο οι υφιστάμενες  ενδείξεις για 

πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα, κατατάσσουν το αντιμόνιο ως πιθανώς 

καρκινογόνο στοιχείο22,23.    

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κύριες μορφές αντιμονίου που απαντώνται. 
 
 
Πίνακας 1. Κύριες μορφές αντιμονίου και η οξειδωτική τους κατάσταση 
 
 

Ονομασία Μοριακός τύπος 

Πεντασθενές αντιμόνιο – Sb(V) Sb(OH)  −
6

Τρισθενές αντιμόνιο – Sb(ΙΙΙ) Sb(OH)3  
Πεντασθενές θειούχο αντιμόνιο 

– antimony pentasulfide S5Sb2

Πεντοξείδιο αντιμονίου –
antimony pentoxide O5Sb2

Antimony potassium tartrate 
(tartar emetic) C8H4K2O12Sb2·3 H20 

Τριχλωριούχο αντιμόνιο –
antimony trichloride Cl3Sb 

Τριοξείδιο αντιμονίου – 
antimony trioxide O3Sb2

Τρισθενές θειούχο αντιμόνιο –
antimony τριsulfide S3Sb2

Υδρίδιο Αντιμονίου-Stibine H3Sb 
Monomethylstibonic acid CH3SbO(OH)2

dimethylstibinic acid (CH3)2SbO(OH) 
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1.3 Σκοπός της εργασίας 

Στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 

αναλυτικών μεθόδων για τον ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου σε υδατικά 

δείγματα καθώς επίσης και η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αναλυτικής μεθόδου για 

τον διαχωρισμό και ποσοτικό προσδιορισμό των ανόργανων μορφών αντιμονίου σε 

υδατικά δείγματα. 

Στα πλαίσια αυτά, έμφαση δόθηκε στην επίτευξη χαμηλών ορίων ανίχνευσης του 

υπό μελέτη στοιχείου και των μορφών του, στην αύξηση της ευαισθησίας και τη 

μείωση παρεμποδίσεων προερχόμενων από τη μήτρα θαλάσσιου νερού. Επίσης 

σκοπός ήταν η μείωση των χρόνων ανάλυσης των αναλυτικών μεθόδων καθώς και η 

μείωση της απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για τον προσδιορισμό του αντιμονίου. 

Τέλος, βασική επιδίωξη της εργασίας ήταν η επιτυχής εφαρμογή των 

αναπτυσσόμενων μεθόδων σε περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα διαφόρων 

κατηγοριών και από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.  

 

1.4 Χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό του 

αντιμονίου στο περιβάλλον 

Ο προσδιορισμός του αντιμονίου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς 

αναγνωρίζεται η τοξικότητα και η επικινδυνότητα του στοιχείου. Έτσι, τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πλήθος αναλυτικών μεθόδων για τον αξιόπιστο και 

ακριβή προσδιορισμό του στα περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα.  

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναλυτικές τεχνικές 

που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για τον ολικό προσδιορισμό και την 

ειδοταυτοποίηση του αντιμονίου σε υδατικά δείγματα. 
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1.4.1 Ολικός προσδιορισμός 

1.4.1.1. Τεχνικές  σχηματισμού υδριδίων (Hydride Generation, HG) 

Η μέθοδος σχηματισμού υδριδίων χρησιμοποιείται ευρύτατα κατά τον 

προσδιορισμό του αντιμονίου, σε συνδυασμό με πλήθος τεχνικών ανίχνευσης. 

Οι τεχνικές παραγωγής υδριδίων αποτελούν τρόπο εισαγωγής των δειγμάτων 

στον ατομοποιητή αφού μετατραπούν σε αέριες ενώσεις. Ταχεία παραγωγή πτητικών 

υδριδίων αντιμονίου (SbH3) μπορεί να επιτευχθεί με προσθήκη οξινισμένου υδατικού 

διαλύματος του δείγματος σε μικρό όγκο υδατικού διαλύματος τετραϋδροβορικού 

νατρίου. Το πτητικό υδρίδιο μεταφέρεται, με τη βοήθεια αδρανούς αερίου, συνήθως 

σε θάλαμο ατομοποίησης όπου το υδρίδιο διασπάται με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

των ατόμων του αντιμονίου26,27. Μέτρηση των ατόμων συνήθως γίνεται με ατομική 

απορρόφηση.  

Η συγκεκριμένη τεχνική παρέχει υψηλή ευαισθησία κατά τον προσδιορισμό του 

αναλύτη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στη μείωση των παρεμποδίσεων που 

προκαλούνται από τη μήτρα του δείγματος. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι κατά 

τον ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου είναι απαραίτητη η πλήρης αναγωγή του 

Sb(V) σε Sb(ΙΙΙ) πριν την ανάλυση, καθώς μόνο η τρισθενής μορφή αντιμονίου είναι 

δυνατό να σχηματίσει πτητικά υδρίδια. 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου HG έχουν δώσει ώθηση στη σύζευξή της με 

αρκετές αναλυτικές τεχνικές όπως της ατομικής απορρόφησης (HG-AAS), ατομικού 

φθορισμού (HG-AFS), ατομικής εκπομπής (HG-ΙCP-AES) και τη φασματομετρία 

μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (HG-ICP-MS). Ενδεικτικά, τα όρια 

ανίχνευσης αντιμονίου που έχουν επιτευχθεί με τις τεχνικές HG-AAS24, HG-AFS25, 

HG-ΙCP-AES και HG-ICP-MS είναι αντίστοιχα 0,005 ng/ml, 0,014 ng/ml, 0,41ng/ml 

και 0,0022ng/ml. 
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1.4.1.2 Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φλόγα (Flame atomic 

absorption spectrometry, FAAS) 

Μια από τις τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ολικό προσδιορισμό του 

αντιμονίου είναι η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φλόγα, στην οποία  το 

διάλυμα του δείγματος εκνεφώνεται σε μια ροή οξειδωτικού αερίου, αναμιγνύεται με 

ένα καύσιμο αέριο και μεταφέρεται στη φλόγα όπου και ατομοποιείται. Κατόπιν, τα 

άτομα απορροφούν ακτινοβολία από την πηγή ακτινοβολίας η οποία είναι είτε λυχνία 

κοίλης καθόδου ή λυχνία εκκένωσης χωρίς ηλεκτρόδια26,40. 

1.4.1.3 Ατομική απορρόφηση σε ηλεκτροθερμικό φούρνο από γραφίτη (Graphite 

furnace atomic absorption spectrometry, GF-AΑS) 

Στην τεχνική αυτή δείγμα μερικών μL εισάγεται σε ηλεκτρικά θερμαινόμενο 

σωλήνα από γραφίτη. Αρχικά εξατμίζεται ο διαλύτης και αποτεφρώνεται ενώ 

ακολουθεί απότομη αύξηση της έντασης του ρεύματος και της θερμοκρασίας με 

αποτέλεσμα την ατομοποίηση του δείγματος. Τα ατομοποιηθέντα σωματίδια 

απορροφούν ακτινοβολία η οποία και μετράται.  

Με τη χρήση της τεχνικής αυτή έχουν αναλυθεί κυρίως υδατικά διαλύματα για 

τον προσδιορισμό του αντιμονίου και τα όρια ανίχνευσης τα οποία έχουν επιτευχθεί 

είναι 0,0029ng/ml27. Η τεχνική δεν επιτρέπει απ’ ευθείας σύνδεση με υγρή 

χρωματογραφία, άρα παρουσιάζει μειονέκτημα στην περίπτωση της 

ειδοταυτοποίησης. 
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1.4.1.4 Φασματομετρία ατομικού φθορισμού (Atomic fluorescence spectrometry, 

AFS)   

Η τεχνική της φασματομετρίας ατομικού φθορισμού βασίζεται στη διέγερση 

ατόμων με απορρόφηση δέσμης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την επιστροφή 

στη θεμελιώδη κατάσταση, με εκπομπή ακτινοβολίας από τα διεγερμένα άτομα26,28. 

Η περισσότερο χρησιμοποιούμενη πηγή ακτινοβολίας της μεθόδου είναι η λυχνία 

εκκένωσης άνευ ηλεκτροδίων ενώ χρησιμοποιείται σπανιότερα και η λυχνία κοίλης 

καθόδου. Η παράμετρος που επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό του αναλύτη είναι 

η ένταση της ακτινοβολίας φθορισμού καθώς είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των 

ατόμων του αναλύτη. 

Η τεχνική φθορισμού βρίσκει περιορισμένο αριθμό εφαρμογών καθώς 

παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία και καλύπτει μικρότερες περιοχές συγκέντρωσης. 

Η φασματομετρία ατομικού φθορισμού έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε 

συνδυασμό με την τεχνική σχηματισμού υδριδίων (HG-AFS) για τον προσδιορισμό 

του αντιμονίου σε υδατικά διαλύματα. 

 

1.4.1.5 Φασματομετρία ατομικής εκπομπής (Atomic emission spectrometry, 

AES) 

Η φασματομετρία ατομικής εκπομπής βασίζει τη λειτουργία της στη μέτρηση της 

ακτινοβολίας η οποία εκπέμπεται από τα άτομα του αναλύτη, μετά τη διέγερσή τους 

από φλόγα, σπινθήρα ή με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES)26,40. Για τον 

προσδιορισμό του αντιμονίου, συχνότερα έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ICP-

AES.  
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1.4.1.6 Ανάλυση νετρονικής ενεργοποίησης (Neutron activation analysis, ΝΑΑ) 

Η αναλυτική αυτή μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση ραδιενέργειας, η οποία 

επάγεται σε δείγματα μετά την ακτινοβόλησή τους με νετρόνια ή φορτισμένα 

σωματίδια26,28. Λαμβάνει χώρα σύλληψη νετρονίου από τον πυρήνα του αναλύτη και 

παράγεται ισότοπο με τον ίδιο ατομικό αριθμό και με αυξημένο κατά μία μονάδα τον 

μαζικό αριθμό. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μικρή ποσότητα δείγματος που 

απαιτείται καθώς επίσης και το γεγονός ότι το δείγμα δεν καταστρέφεται μετά την 

ανάλυση. Ωστόσο, η τεχνική δεν χρησιμοποιείται εκτεταμένα καθώς υπάρχει 

δυσκολία στην πρόσβαση και χρήση πηγής νετρονίων29.    

 

1.4.1.7. Τεχνικές επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (Ιnductively Coupled 

Plasma, ICP) 

Οι τεχνικές ICP βασίζονται στην ατομοποίηση του δείγματος από επαγωγικά 

συζευγμένο πλάσμα που δημιουργείται από ιόντα αδρανούς αερίου αργού, τα οποία 

παράγονται υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου επαγωγικού πηνίου ραδιοκυμάτων. 

Στο πλάσμα, όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (5000-10000 Κ), το δείγμα 

εξαερώνεται, ατομοποιείται και διεγείρεται ή ιοντίζεται26, ,40 41.  

Οι τεχνικές που αποσκοπούν στον προσδιορισμό του αντιμονίου και 

εκμεταλλεύονται τη μέθοδο του ICP, είναι η φασματομετρία ατομικής εκπομπής 

επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES) και η φασματομετρία μάζας 

επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS).  
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1.4.1.8. Ηλεκτροχημικές τεχνικές 

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ηλεκτροχημικές τεχνικές για τον προσδιορισμό 

του αντιμονίου σε υδατικά δείγματα είναι οι ανοδικές αναδιαλυτικές μέθοδοι (anodic 

stripping voltammetry ,ASV) και οι καθοδικές (cathodic stripping voltammetry, CSV) 

καθώς και η διαφορική παλμική πολαρογραφία (differential pulse polarography, 

DPP). 

Ένα πειραματικό ηλεκτροχημικό σύστημα αποτελείται από τον ηλεκτρολύτη, που 

άγει το ρεύμα, τα ηλεκτρόδια και από το κύκλωμα μέτρησης που χρησιμοποιείται για 

την εφαρμογή και μέτρηση ηλεκτρικών σημάτων.  

Στις αναδιαλυτικές τεχνικές, ο αναλύτης αποτίθεται πρώτα σε ένα 

μικροηλεκτρόδιο, συνήθως από αναδευόμενο διάλυμα. Μετά από συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, η ηλεκτρόλυση και η ανάδευση του διαλύματος διακόπτονται και ο 

αναλύτης που έχει εναποτεθεί στο ηλεκτρόδιο εργασίας προσδιορίζεται. Κατόπιν 

επαναδιαλύεται και επιστρέφει από το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα.  

Κατά την εφαρμογή της DPP κατά τη διάρκεια ζωής της σταγόνας υδραργύρου 

(μικροηλεκτρόδιο εργασίας) εφαρμόζονται παλμοί σταθερού εύρους και 

καταγράφεται η διαφορά στο ρεύμα ανά παλμό ως συνάρτηση του γραμμικώς 

μεταβαλλόμενου δυναμικού. 

Όρια ανίχνευσης του αντιμονίου που έχουν επιτευχθεί είναι 0,02 ng/ml με την 

ASV και 20 ng/ ml με την DPP. 

 

1.4.2. Ειδοταυτοποίηση αντιμονίου σε υδατικά δείγματα 

Ο διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών του αντιμονίου 

παρουσιάζει μια σειρά δυσκολιών που προκύπτουν από το γεγονός ότι η συνολική 
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συγκέντρωση του αντιμονίου, και επομένως και των επιμέρους ειδών του, στα 

περιβαλλοντικά συστήματα είναι πολύ χαμηλή. 

Οι κυριότερες αναλυτικές μέθοδοι30 που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται  

ταξινομούνται σε  

 Χημικές μεθόδους βασισμένες σε τεχνικές εκχύλισης, αναγωγής υδριδίων, 

 Μεθόδους βασισμένες σε ηλεκτροχημικές τεχνικές, 

 Μεθόδους βασισμένες σε χρωματογραφικές τεχνικές, 

 

1.4.2.1. Χημικές μέθοδοι 

Ο διαχωρισμός των ειδών του αντιμονίου χρησιμοποιώντας εκχύλιση 

υγρού/υγρού εκχύλιση βασίζεται κυρίως στο σχηματισμό σύμπλοκων ιόντων είτε με 

ένα από τα είδη Sb(V), Sb(III) ή και με τα δύο σε διαφορετικούς διαλύτες. 

Συμπλοκοποιητές που χρησιμοποιούνται είναι οι ουσίες Rhodamine B, Methylviolet, 

Brillant Green που εκχυλίζονται σε διάφορους οργανικούς διαλύτες όπως βενζόλιο, 

χλωροφόρμιο και διχλωροεθάνιο. Η χρήση ανιχνευτών όπως AAS, HG-AAS, 

GFAAS, ICP-AES βελτιώνουν τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου.  

Η μέθοδος εκχύλισης υγρού/υγρού έχει σταδιακά αντικατασταθεί από την 

εκχύλιση υγρού/στερεού για το διαχωρισμό των ειδών του αντιμονίου. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται η χρήση διάφορων στερεών προσροφητικών υλικών κατά 

την εφαρμογή της τεχνικής, με την οποία αποφεύγεται η χρήση οργανικών διαλυτών 

ενώ απαιτούνται μικρότεροι όγκοι δειγμάτων και αντιδραστηρίων.  

Η ειδοταυτοποίηση του αντιμονίου, για τα ανόργανα είδη, με τη μέθοδο 

αναγωγής υδριδίων (HG) και την ανίχνευση με AAS, ICP-AES, ICP-ΜS, AFS έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ωστόσο, πολλές δυσκολίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η 

αποτελεσματική παραγωγή πτητικών υδριδίων εξαρτάται τόσο από τις πειραματικές 
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συνθήκες, όσο και από το σύστημα αναγωγής υδριδίων το οποίο χρησιμοποιείται. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι πτητικά υδρίδια σχηματίζονται από την τρισθενή μορφή 

αντιμονίου, ένα στάδιο προαναγωγής του Sb(V) σε Sb(III) είναι απαραίτητο. Πολλές 

εφαρμογές της τεχνικής αυτής βασίζονται στον προσδιορισμό της συνολικής 

συγκέντρωσης αντιμονίου και της συγκέντρωσης του Sb(III), ενώ η συγκέντρωση του 

Sb(V) υπολογίζεται από τη διαφορά των δύο, γεγονός που επιφέρει μεγάλα 

σφάλματα.  

Ενδεικτικά, κατά την εφαρμογή των μεθόδων HG-AFS31, HG-GFAAS32 έχει 

επιτευχθεί όριο ανίχνευσης του Sb(III) 80ng/l, 5ng/l, αντίστοιχα 

 

1.4.2.2. Ηλεκτροχημικές τεχνικές 

Μεταξύ των ηλεκτροαναλυτικών τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

διαχωρισμό και προσδιορισμό των ειδών αντιμονίου, οι πιο διαδεδομένες είναι οι 

βολταμετρικές μέθοδοι. Κατά τη χρήση της τεχνικής διαφορικής παλμικής ανοδικής 

βολταμετρίας (DPASV)33 έχει καταγραφεί όριο ανίχνευσης του Sb(III) 11ng/l. 

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή καθοδικής βολταμετρίας (CSV)34 έχει καταγραφεί ως 

χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση Sb(III) σε υδατικό δείγμα 0,16nmol/l. 

 

1.4.2.3. Χρωματογραφικές τεχνικές 

Οι χρωματογραφικές τεχνικές βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στο διαχωρισμό των 

ειδών του αντιμονίου σε υδατικά δείγματα27,35. Η υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική για την ειδοταυτοποίηση σε υδατικά διαλύματα, ενώ αρκετά συχνά 

αναφέρεται ο προσδιορισμός των ειδών του αντιμονίου με χρήση 
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ανιονανταλλακτικών στηλών, υποδηλώνοντας την παρουσία ανιονικών ειδών 

αντιμονίου στα υδατικά συστήματα. Οι τεχνικές κατιονανταλλακτικής στήλης και 

αντίστροφης φάσης έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του Sb(V) και 

μεθυλιωμένων μορφών χωρίς όμως ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. 

Για την επιτυχία του χρωματογραφικού διαχωρισμού, οι υδατικές μορφές του 

αναλύτη πρέπει να παρουσιάζουν συγγένεια προς τη στατική φάση και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι χημικές δομές τόσο της υπό ανάλυση ένωσης όσο και της 

στατικής φάσης. Επιπλέον, κρίσιμοι παράγοντες είναι η σύνθεση του δείγματος και 

της κινητής φάσης, οι διαστάσεις της στήλης, ο εισερχόμενος όγκος δείγματος και η 

εξωτερική θερμοκρασία. 

Η μελέτη της χρήσης ανιονανταλλακτικής στήλης για την ειδοταυτοποίηση του 

αντιμονίου έχει οδηγήσει στον επιτυχή διαχωρισμό των Sb(V) και Sb(III) 

χρησιμοποιώντας τις στήλες  Hamilton PRP-X100 και Supelcosil LC-SAX 1. Η 

έκλουση της Sb(V) επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα λόγω του ότι υπάρχει υπό τη 

μορφή [Sb(OH)6]2 που χαρακτηρίζεται από απλό αρνητικό φορτίο για μεγάλο εύρος 

της κλίμακας του pH (2.7-10.4). Ωστόσο, προβλήματα έκλουσης και κορυφών με 

ουρές παρουσιάζονται κατά το χρωματογραφικό προσδιορισμό του Sb(III), τα οποία 

αποδίδονται είτε στην κατακράτηση των ενώσεων στη στήλη ή στην επίδραση του 

διπλού αρνητικού φορτίου κάποιων ειδών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγγένεια 

για τη στατική φάση και αντιστέκονται στην έκλουση. Οι δυσκολίες έκλουσης του 

Sb(ΙΙΙ) μειώνονται με χρήση φθαλικών αλλά δεν εξαλείφονται τα προβλήματα 

κορυφών με ουρά. Η παρουσία φθαλικών ενώσεων φαίνεται να ευνοεί το προνομιακό 

σχηματισμό αρνητικά φορτισμένων συμπλόκων Sb(ΙΙΙ)-φθαλικών με μειωμένη 

συγγένεια για τη στατική φάση. Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην 

έκλουση του Sb(ΙΙΙ) σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά διαστάσεων των στηλών. 
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1.4.3. Συστήματα ανιχνευτών για τις χρωματογραφικές τεχνικές 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών αντιμονίου στα υδατικά δείγματα απαιτεί 

συστήματα ανίχνευσης υψηλής ευαισθησίας. Η σύζευξη των χρωματογραφικών 

τεχνικών διαχωρισμού με έναν ευαίσθητο ανιχνευτή προάγει τον ποιοτικό και 

ποσοτικό προσδιορισμό των ειδών του αντιμονίου. Έτσι, οι χρωματογραφικές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ειδοταυτοποίηση του αντιμονίου αξιοποιούν 

τις τεχνικές HG-AAS36,, HG-AFS37 με όρια ανίχνευσης για Sb(V) και Sb(III) 0.13 

και 0.07 μg/l αντίστοιχα, ICP-AES και ICP-MS για την ανίχνευση των ενώσεων. Η 

συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η HPLC-ICP-MS. Ωστόσο, μεγαλύτερη 

ευαισθησία μπορεί να επιτευχθεί κατά το συνδυασμό της μεθόδου με παραγωγή 

πτητικών υδριδίων HPLC-HG-ICP-MS. Τα όρια ανίχνευσης38  των Sb(III) και Sb(V), 

που αναφέρονται για τις δύο τεχνικές είναι 7,5 και 0,9ng/l, και 0,4 και 0,08 ng/l, 

αντίστοιχα. 

 

1.5. Φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) 

Η φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) αποτελεί 

μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές ανίχνευσης και προσδιορισμού στοιχείων 

καθώς παρέχει τη δυνατότητα πολυστοιχειακών αναλύσεων, με μεγάλη ευαισθησία 

και ακρίβεια, σε μικρούς χρόνους ανάλυσης. Παράλληλα με τα χαμηλά όρια 

ανίχνευσης που επιτυγχάνονται, βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής ICP-MS είναι  η 

μεγάλη γραμμική αναλυτική περιοχή. Επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση στοιχείων 

για ένα ευρύ πεδίο συγκεντρώσεων, κάνοντας εφικτό τον προσδιορισμό συστατικών 

του ίδιου δείγματος χωρίς αραίωση, με διαφορά συγκέντρωσης μέχρι και 6 τάξεων 
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μεγέθους. Επιπλέον, λόγω της ικανότητας πολυστοιχειακής ανάλυσης, είναι δυνατή η 

παρακολούθηση των ισοτόπων των στοιχείων39,40. 

Το επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αποτελεί πηγή διέγερσης πολύ υψηλής 

θερμοκρασίας  (5000-10000K), η οποία μπορεί αποτελεσματικά να εξατμίσει, 

διεγείρει και ιονίσει τα άτομα του αναλύτη. Οι μοριακές παρεμποδίσεις μειώνονται 

δραστικά, χωρίς βέβαια να εξαλείφονται πλήρως. Η πηγή ICP χρησιμοποιείται για 

την διέγερση των ατόμων κατά τη φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής (ICP-AES) 

και για τον ιονισμό των ατόμων κατά τη φασματομετρία μάζας (ICP-MS)41. 

1.5.1 Οργανολογία φασματομετρίας μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

Η οργανολογία που χρησιμοποιείται με την τεχνική ICP-MS αποτελείται από τρία 

βασικά μέρη, το σύστημα εισαγωγής του υγρού δείγματος, την πηγή ιόντων (πλάσμα 

αργού) και τον αναλυτή μάζας (σχήμα 2).  

 

 

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση του ICP-MS
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1.5.1.1 Σύστημα εισαγωγής δείγματος 

Τα δείγματα τα οποία εισάγονται στο ICP-MS βρίσκονται συνήθως υπό τη μορφή 

διαλυμάτων. Οι απαραίτητες διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα είναι η μετατροπή 

του υγρού σε αερόλυμα και η επιλογή σταγόνων κατάλληλου μεγέθους ώστε να 

εισέλθουν στο πλάσμα. Κύρια τμήματα του συστήματος εισαγωγής δείγματος είναι ο 

εκνεφωτής και ο θάλαμος εκνέφωσης.  

Το υγρό δείγμα μεταφέρεται στον εκνεφωτή, μέσω της περισταλτικής αντλίας του 

οργάνου όπου υπό την επίδραση ροής αερίου αργού (Ar) μετατρέπεται σε αερόλυμα. 

Το αερόλυμα, κατόπιν, οδηγείται στο θάλαμο εκνέφωσης όπου πραγματοποιείται η 

διαλογή των σταγόνων, με τις μεγαλύτερες και βαρύτερες να οδηγούνται στο δοχείο 

αποβλήτων και τις μικρότερες να κατευθύνονται προς τον πυρσό.  

Βασική λειτουργία του θαλάμου εκνέφωσης είναι ο διαχωρισμός των σταγόνων. 

Επιτρέποντας μόνο σε σταγονίδια μικρού μεγέθους (διαμέτρου ~5–10 μm) να 

εισέρχονται στο πλάσμα και απομονώνοντας τις σταγόνες μεγάλου μεγέθους 

(διαμέτρου μεγαλύτερης από10 μm), αποτρέπει τη δημιουργία παρεμποδίσεων λόγω 

αναποτελεσματικής αποσύνθεσης τους στο πλάσμα42.  

Η εξομάλυνση των παλμών που δημιουργεί η λειτουργία της περισταλτικής 

αντλίας αποτελεί επίσης σημαντική ιδιότητα του θαλάμου εκνέφωσης. 

 

Είδη εκνεφωτών 

Τα είδη εκνεφωτών που χρησιμοποιούνται στη διάταξη του ICP-MS είναι ο 

πνευματικός εκνεφωτής, ο θερμικός, ο υδραυλικός εκνεφωτής υψηλής πίεσης και ο 

εκνεφωτής υπερήχων43. Στην παρούσα εργασία αναλυτικότερα περιγράφεται ο 

πνευματικός εκνεφωτής καθώς αποτελεί και το είδος εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται 

συχνότερα κατά την ανάλυση υδατικών δειγμάτων. 
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 Πνευματικός εκνεφωτής 

Ο πνευματικός εκνεφωτής εκμεταλλεύεται τις μηχανικές δυνάμεις του αερίου αργού 

για τη δημιουργία του αερολύματος. Το υλικό κατασκευής του εκνεφωτή είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις γυαλί, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διάφορα 

είδη πολυμερών υλικών.  Ανάλογα με τη γεωμετρία της αλληλεπίδρασης υγρού – 

αερίου διακρίνονται δύο είδη πνευματικών εκνεφωτών, ο ομόκεντρος (pneumatic 

concentric nebulizer), (σχήμα 3) στον οποίο η αλληλεπίδραση υγρού-αερίου λαμβάνει 

χώρα ομόκεντρα, και ο εκνεφωτής διασταυρούμενης ροής (cross-flow nebulizer) 

(σχήμα 4), στον οποίο η αλληλεπίδραση υγρού-αερίου πραγματοποιείται κάθετα. 

 

Σχήμα 3. Αναπαράσταση ομόκεντρου πνευματικού εκνεφωτή. 

 

Σχήμα 4. Αναπαράσταση πνευματικού εκνεφωτή διασταυρούμενης ροής. 

Στον ομόκεντρο πνευματικό εκνεφωτή, που απαντάται συχνότερα στην ανάλυση 

υδατικών δειγμάτων, το δείγμα εισάγεται μέσω τριχοειδούς σωλήνα σε μια περιοχή 
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χαμηλής πίεσης που προκαλείται με την ύπαρξη μιας ταχείας ροής αερίου αργού. Ο 

συνδυασμός της χαμηλής πίεσης με την μεγάλη ταχύτητα του αερίου, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μετατροπή του δείγματος σε αερόλυμα. Το συγκεκριμένο είδος 

εκνεφωτή παρέχει ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία και σταθερότητα, ωστόσο δεν 

εκλείπουν προβλήματα φραγμού του στομίου του εκνεφωτή κατά την ανάλυση 

δειγμάτων πολύπλοκης μήτρας. 

 

 Θερμικός εκνεφωτής 

Ο θερμικός εκνεφωτής αποτελείται από ένα στενό ανοξείδωτο ατσάλινο σωλήνα 

ο οποίος θερμαίνεται ηλεκτρικά ώστε να βρίσκεται σε θερμοκρασία όμοια με το 

σημείο βρασμού του δείγματος. Η εκνέφωση πραγματοποιείται κατά την 

αλληλεπίδραση της υγρής ροής δείγματος και της αέριας ροής που δημιουργείται με 

την εξάτμιση του δείγματος. Βασικό μειονέκτημα του θερμικού εκνεφωτή είναι ότι 

δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα σε όξινα διαλύματα ή σε διαλύματα με υψηλό 

περιεχόμενο αλάτων. 

 Υδραυλικός εκνεφωτής υψηλής πίεσης 

Στο είδος αυτό εκνεφωτή, το αερόλυμα δημιουργείται όταν το υγρό ρεύμα 

δείγματος, εξερχόμενο με μεγάλη ταχύτητα από το στενό άνοιγμα, προσκρούει σε μια 

στερεή επιφάνεια που βρίσκεται τοποθετημένη στο ακροφύσιο του εκνεφωτή. Παρά 

την ικανοποιητική αναλυτική συμπεριφορά του συγκεκριμένου εκνεφωτή, σημαντικά 

προβλήματα προκύπτουν από τη φθορά του ακροφυσίου.  
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 Εκνεφωτής υπερήχων 

Στον υπερηχητικό εκνεφωτή, το διάλυμα εισέρχεται στην επιφάνεια ενός 

πιεζοηλεκτρικού μετατροπέα. Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

υπερηχητικών κυμάτων και του υγρού, παράγεται το αερόλυμα. 

 

Είδη θαλάμων εκνέφωσης 

Οι θάλαμοι εκνέφωσης που απαντώνται κατά τη χρήση της τεχνικής ICP-MS 

είναι ο θάλαμος διπλής διόδου (Scott double-pass, spray chamber), ο κυκλωνικός 

(cyclonic spray chamber) και ο θάλαμος απλής διόδου ή κυλινδρικού τύπου (single-

pass or cylindrical type spray chamber) (εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1. Είδη θαλάμου εκνέφωσης: a) διπλής διόδου, b) κυκλωνικός και c) απλής διόδου 

ή κυλινδρικού τύπου

 
Συχνότερα χρησιμοποιούμενος είναι ο θάλαμος διπλής διόδου ο οποίος 

αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες. Οι μικρού μεγέθους σταγόνες 

συλλέγονται καθώς το αερόλυμα οδηγείται στον εσωτερικό αγωγό, ενώ οι 

μεγαλύτερες σταγόνες εγκαταλείπουν τον αγωγό λόγω βαρύτητας και εξέρχονται από 

το θάλαμο εκνέφωσης μέσω του σωλήνα των αποβλήτων.  
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Η λειτουργία του κυκλωνικού θαλάμου εκνέφωσης βασίζεται στην ανάπτυξη 

φυγόκεντρου δύναμης. Ο διαχωρισμός των σταγονιδίων με βάση το μέγεθος τους 

πραγματοποιείται υπό την επίδραση στροβίλου που αναπτύσσεται από τη ροή του 

αερολύματος και του αερίου αργού, μέσα στο θάλαμο εκνέφωσης. Οι μικρές 

σταγόνες μεταφέρονται από το αέριο αργό στο ICP-MS, ενώ οι μεγαλύτερες σταγόνες 

προσκρούουν στα τοιχώματα του θαλάμου και απομακρύνονται από το σωλήνα των 

αποβλήτων. 

Τέλος,  στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ο θάλαμος απλής διόδου ο οποίος 

χρησιμοποιείται σε συστήματα που δεν απαιτούν ισχυρό διαχωρισμό του 

αερολύματος. 

1.5.1.2 Πηγή ιόντων 

Η πηγή ιόντων του ICP-MS αποτελείται βασικά από το πλάσμα αργού για τη 

δημιουργία του οποίου απαιτείται ένας πυρσός (torch), ένα σπείραμα 

ραδιοσυχνοτήτων (RF coil) και μια γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων (RF power)  

(Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5. Σχηματική αναπαράσταση της πηγής ιόντων του ICP-MS. 
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Ο πυρσός του πλάσματος αποτελείται από τρεις ομόκεντρους αγωγούς, τον 

κεντρικό (injector tube), τον ενδιάμεσο (middle tube) και τον εξωτερικό αγωγό (outer 

tube), κατασκευασμένους συνήθως από χαλαζία44.  

Μεταξύ του εξωτερικού και του ενδιάμεσου σωλήνα διέρχεται αέριο αργό 

(plasma gas) με ροή 12-17 L/min το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση και 

σταθεροποίηση του πλάσματος. Επιπλέον, προστατεύει τον εξωτερικό σωλήνα από 

την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο πλάσμα. 

Μια δεύτερη ροή αργού (auxiliary gas), διέρχεται μεταξύ του ενδιάμεσου και του 

κεντρικού σωλήνα με ροή 1 L/min και έχει ως στόχο να κατευθύνει το πλάσμα μέσα 

στον πυρσό. Και αυτή η ροή αργού δρα προστατευτικά προς τον κεντρικό σωλήνα 

εμποδίζοντας την υπερθέρμανσή του από τις υψηλές θερμοκρασίες του πλάσματος. 

Τέλος, μια τρίτη ροή αργού (nebulizer gas), η οποία διέρχεται από τον εκνεφωτή, 

με ρυθμό περίπου 1 L/min μεταφέρει το δείγμα με τη μορφή σταγόνων και συμβάλει 

στην εισαγωγή του στο κεντρικό τμήμα του πλάσματος. 

Ο πυρσός του πλάσματος είναι τοποθετημένος οριζόντια στο κέντρο ενός 

υδρόψυκτου σπειράματος  (RF coil) το οποίο συνδέεται με μια γεννήτρια 

ραδιοσυχνοτήτων (τυπικά ισχύος 1-5 kW και συχνότητας 27 MHz - 41 MHz)41,44. 

Υπό την επίδραση της γεννήτριας, το σπείραμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο 

ρεύμα το οποίο δημιουργεί ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στα άκρα του πυρσού. 

Ταυτόχρονα, ροή αερίου αργού διέρχεται μεταξύ του εξωτερικού και του ενδιάμεσου 

σωλήνα με αποτέλεσμα να προκαλείται ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ακολουθούμενη 

από απομάκρυνση ηλεκτρονίων από τα άτομα του αργού και συνεπώς ο ιοντισμός 

του αργού. 

Εν συνεχεία, τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται μέσα στο μαγνητικό πεδίο και 

συγκρούονται με άλλα άτομα αργού, προκαλώντας επιπλέον απομάκρυνση 
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ηλεκτρονίων. Ο επαγώμενος ιονισμός του αργού εξακολουθεί προκαλώντας 

εκκένωση υψηλής θερμοκρασίας45,46 με αποτέλεσμα τη μεταφορά ενέργειας. Η 

μεταφορά ενέργειας μέσω αυτής της διαδικασίας αποκαλείται επαγώμενη σύζευξη. 

Το αερόλυμα του δείγματος εισέρχεται, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, από τον 

κεντρικό αγωγό του πυρσού στο πλάσμα, δημιουργώντας μια οπή στο κέντρο του 

πλάσματος. Κατόπιν, η υγρή σταγόνα του δείγματος εξατμίζεται αφήνοντας ένα 

μικρό στερεό υπόλειμμα. Καθώς το στερεό σωματίδιο κινείται μέσα στο πλάσμα, 

περιέρχεται σε αέρια μορφή και τελικά ατομοποιείται. Η τελική διαδικασία 

μετατροπής του ατόμου σε ιόν επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των συγκρούσεων των 

ουδέτερων ατόμων του στοιχείου με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, καθώς και με τα 

κατιόντα αργού. 

Τα ιόντα που προκύπτουν με την διαδικασία που περιγράφηκε, εξέρχονται από το 

πλάσμα κατευθυνόμενα προς τον αναλυτή μάζας και διέρχονται από τα σημεία 

διασύνδεσης του πυρσού με τον αναλυτή μάζας.  

 

1.5.1.3 Σημεία διασύνδεσης 

Η μεταφορά των ιόντων από τον πυρσό του πλάσματος προς τον αναλυτή μαζών 

πραγματοποιείται μέσω των διεπιφανειών που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο 

τμημάτων του ICP-MS. Ο ρόλος, συνεπώς, των σημείων διασύνδεσης είναι να 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική, συνεχή παροχή ιόντων από το πλάσμα, το οποίο 

λειτουργεί σε ατμοσφαιρική πίεση (760 Torr), προς το φασματόμετρο μάζας που 

βρίσκεται σε πίεση 10-6 Torr26,47. 

Η επιφάνεια αυτή αποτελείται από δύο μεταλλικούς κώνους από νικέλιο, οι οποίοι 

διατηρούνται σε πίεση περίπου 2 Torr με μια μηχανική αντλία. Ο πρώτος κώνος, ο 

κώνος δειγματοληψίας (sampler cone) έχει στόμιο διαμέτρου 0,8 - 1,2 mm ενώ  ο 
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δεύτερος κώνος, ο οποίος ονομάζεται αποκορυφωτής (skimmer cone) έχει στόμιο 

διαμέτρου 0,4 - 0,8 mm (σχήμα.6) 

 

Σχήμα 6. Σχηματική αναπαράσταση του κώνου δειγματοληψίας και του αποκορυφωτή στο 

σημείο διασύνδεσης του πλάσματος με το φασματόμετρο μάζας. 

 
Τα ιόντα που δημιουργούνται στο πλάσμα, διέρχονται από τον κώνο 

δειγματοληψίας και επιταχύνονται αποκτώντας ταχύτητα μεγαλύτερη από του ήχου, 

οπότε δημιουργείται ένα κρουστικό κύμα του οποίου το εσωτερικό ονομάζεται ‘ζώνη 

σιγής’. Τα ιόντα, κατόπιν, διέρχονται από τον αποκορυφωτή που βρίσκεται στο 

εσωτερικό αυτής της περιοχής και εξερχόμενα κατευθύνονται προς τους  

φακούς εστίασης ώστε να εισέλθουν τελικά στο φασματόμετρο μάζας (σχήμα 7). 

Προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις της υψηλής θερμοκρασίας του πλάσματος 

στους κώνους, η περιοχή όπου βρίσκονται τα σημεία σύνδεσης είναι υδρόψυκτη και 

κατασκευασμένη συνήθως από χαλκό ή αργίλιο. 

 
Σχήμα 7. Σχηματική αναπαράσταση της περιοχής διασύνδεσης του πυρσού με το φασματόμετρο 

μάζας. 
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1.5.1.4 Φακοί εστίασης 

Οι φακοί εστίασης βρίσκονται τοποθετημένοι αμέσως μετά από τον 

αποκορυφωτή και πριν από το φασματόμετρο μάζας. Αποτελούνται από σειρά 

ηλεκτρικών φακών (σε μορφή μεταλλικών δίσκων, πλακιδίων ή κυλίνδρων) στους 

οποίους εφαρμόζονται υψηλά δυναμικά (σχήμα 8). Μέσω της συγκεκριμένης 

περιοχής, τα ιόντα εστιάζονται και μεταφέρονται από τα σημεία διασύνδεσης στο 

φασματόμετρο μάζας. 

 

 

Σχήμα 8. Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος φακών εστίασης. 

 

Ο ρόλος των φακών εστίασης είναι να μεταφέρουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό 

ιόντων του αναλύτη, από την περιοχή σύζευξης στο φασματόμετρο μάζας, 

αποπροσανατολίζοντας ταυτόχρονα τα συστατικά της μήτρας του δείγματος τα οποία 

όντας σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τον αναλύτη δύνανται να επιφέρουν 

μεγάλες παρεμποδίσεις κατά τον προσδιορισμό του. Επιπρόσθετα, με την παρεμβολή 

του συστήματος των φακών, αποτρέπεται η είσοδος στο φασματόμετρο μάζας 

ουδέτερων ειδών, σωματιδίων και φωτονίων, η ύπαρξη των οποίων επηρεάζει τη 

σταθερότητα του σήματος και την απόδοση του συστήματος. 
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1.5.1.5 Φασματόμετρο μάζας 

Ο αναλυτής μάζας βρίσκεται μεταξύ των φακών εστίασης και του ανιχνευτή. 

Καθώς τα ιόντα εξέρχονται από το σύστημα φακών, εισέρχονται στον αναλυτή μάζας 

προκειμένου να διαχωριστούν ανάλογα με την τιμή του λόγου m/z . 

Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος αναλυτής μάζας για την τεχνική   ICP-MS, είναι 

ο τετραπολικός. Αποτελείται από τέσσερις παράλληλες μεταλλικές ράβδους, ίσου 

μήκους και διαμέτρου, οι οποίες διαγωνίως συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους. Κάθε 

ζεύγος ράβδων συνδέεται με πόλο πηγής, που περιέχει μια συνεχή και μια 

εναλλασσόμενη τάση40, ,41 48 (σχήμα 9). 

 

Σχήμα 9. Σχηματική αναπαράσταση τετραπολικού αναλυτή μάζας. 

Στις δύο αντίθετες ράβδους εφαρμόζεται δυναμικό +(U+Vcos(ωt)) ενώ στις δύο 

άλλες -(U+Vcos(ωt)), όπου U είναι η συνεχής τάση και ο παράγοντας Vcos(ωt) 

αναπαριστά ένα πεδίο ραδιοσυχνοτήτων με πλάτος V και συχνότητα ω. Ανάλογα με 

το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο παράγεται, ιόντα με συγκεκριμένη τιμή m/z θα φτάσουν 

στον ανιχνευτή, ενώ τα υπόλοιπα θα προσκρούσουν στις ράβδους και θα εξέλθουν 

από το τετράπολο. Κατά συνέπεια, μεταβάλλοντας την ένταση και την συχνότητα του 

ηλεκτρικού πεδίου, αλλάζει και το είδος του ιόντος το οποίο φτάνει στον 

ανιχνευτή40,41. 
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Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του τετραπόλου η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου είναι μηδενική, ενώ στην κατακόρυφη διεύθυνση ένα ιόν ταλαντώνεται 

μεταξύ των πόλων, ακολουθώντας τροχιά εξαρτώμενη από την τιμή του  m/z, τη 

συχνότητα και τα δυναμικά U και V. Επομένως, με κατάλληλη επιλογή τιμών των 

παραμέτρων αυτών, μόνο ιόντα με συγκεκριμένο λόγο m/z ταλαντώνονται σταθερά 

και φτάνουν από τον αναλυτή μάζας στον ανιχνευτή. Όλα τα υπόλοιπα ιόντα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης με αποτέλεσμα την προσκρουσή τους 

στις ράβδους του τετραπόλου. Οι χαρακτηριστικότερες συχνότητες ταλάντωσης είναι 

1 - 2 ΜΗz. 

1.5.1.6 Ανιχνευτής 

Ο συνηθέστερος τύπος ανιχνευτή στη φασματομετρία μαζών επαγωγικά 

συζευγμένου πλάσματος είναι ο ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής (electron multiplier), ο 

οποίος αποτελείται από σειρά δυνόδων αυξανόμενων δυναμικών. Καθώς το ιόν 

προσπίπτει σε μια δύνοδο προκαλεί την εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων, τα 

οποία προσπίπτουν στη δεύτερη δύνοδο κ.ο.κ, προκαλώντας διαδοχικά την εκπομπή 

περισσότερων ηλεκτρονίων (σχήμα 10).  

 

 
Σχήμα 10. Σχηματική αναπαράσταση του ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή. 

Η τυπική ενίσχυση του ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή είναι 1 εκατομμύριο, δηλαδή 

με την πρόσκρουση ενός ηλεκτρονίου στην πρώτη δύνοδο παράγονται περίπου 106 

ηλεκτρόνια στην έξοδο του ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή. 
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1.5.2 Παρεμποδίσεις 

Οι παρεμποδίσεις στη φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις φασματοσκοπικές και τις μη 

φασματοσκοπικές παρεμποδίσεις26,49. 

1.5.2.1. Φασματοσκοπικές παρεμποδίσεις 

Φασματοσκοπικές παρεμποδίσεις προκύπτουν από την παρουσία στο πλάσμα 

ενός ιόντος που έχει τον ίδιο λόγο m/z με το ιόν του αναλύτη. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει παρεμποδίσεις από ισοβαρικά ιόντα, πολυατομικά και διπλοφορτισμένα 

ιόντα καθώς και παρεμποδίσεις από ιόντα οξειδίων. 

 Οι ισοβαρικές παρεμποδίσεις προκύπτουν από ισότοπα στοιχείων που 

παρουσιάζουν  τον ίδιο λόγο m/z με αυτόν του αναλύτη. Συνήθως, αυτό το είδος 

παρεμπόδισης παρουσιάζεται στα ισότοπα μεγαλύτερης φυσικής αφθονίας κάποιου 

στοιχείου. Χαρακτηριστική περίπτωση ισοβαρικής παρεμπόδισης αποτελεί η 

επικάλυψη της κορυφής του 40Ca+, που είναι το ισότοπο του ασβεστίου με τη 

μεγαλύτερη φυσική αφθονία (97%), από την κορυφή του 40Αr+. Οι παρεμποδίσεις 

αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό να προβλεφθούν και να διορθωθούν με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού προγράμματος και μαθηματικών διορθωτικών εξισώσεων, 

καθώς πληροφορίες για τις ισοτοπικές επικαλύψεις παρέχονται από πίνακες φυσικής 

αφθονίας των ισοτόπων. 

 Οι παρεμποδίσεις πολυατομικών ιόντων26, ,49 52 προκύπτουν κατά το 

συνδυασμό δύο ή περισσότερων ατομικών ιόντων. Πολυατομικά σωματίδια 

σχηματίζονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων του πλάσματος και 

σωματιδίων της μήτρας του δείγματος ή της ατμόσφαιρας ή ακόμα και με 

αλληλεπιδράσεις του χρησιμοποιούμενου αερίου με σωματίδια του υλικού 

κατασκευής τμημάτων του οργάνου (π.χ. υλικό κατασκευής του αποκορυφωτή)50. Τα 
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σχηματιζόμενα πολυατομικά ιόντα παρεμποδίζουν την ανίχνευση  του προς ανάλυση 

ιόντος. Οι συνηθέστερες παρεμποδίσεις αυτής της κατηγορίας προκαλούνται από τα 

σωματίδια 40Ar2+, 40ArH+,Η2
16O2

+, 16OH+. Ορισμένες από τις παρεμποδίσεις αυτές 

μπορούν να διορθωθούν με μέτρηση τυφλού διαλύματος. Σε άλλες περιπτώσεις 

ωστόσο, επιλέγεται διαφορετικό ισότοπο του αναλύτη. 

 Οι παρεμποδίσεις από οξείδια και υδροξείδια26,49 αποτελούν και τη 

σοβαρότερη κατηγορία φασματοσκοπικών παρεμποδίσεων στην τεχνική ICP-MS. 

Οφείλονται στα οξείδια και υδροξείδια που σχηματίζονται από τον ίδιο τον αναλύτη, 

από τα συστατικά της μήτρας, από τον διαλύτη και τα αέρια του πλάσματος. Ως 

αποτέλεσμα οι κορυφές των σωματιδίων αυτών επικαλύπτουν τις κορυφές ενός από 

τα ιόντα του αναλύτη. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 

παρεμποδίσεις που προέρχονται από διπλά φορτισμένα ιόντα. Αυτό το είδος ιόντων 

παρουσιάζει κορυφή σε τιμή m/z, μισή της κανονικής τιμής, επικαλύπτοντας την 

κορυφή του στοιχείου εκείνου που χαρακτηρίζεται επίσης από m/z ίδιας τιμής.   

Οι παρεμποδίσεις αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με 

ρύθμιση ορισμένων πειραματικών μεταβλητών26, ,49 51 που επηρεάζουν το σχηματισμό 

των οξειδίων, όπως είναι η σύσταση των αερίων του πλάσματος, το ποσοστό και το 

είδος του απομακρυνόμενου διαλύτη, το μέγεθος του στομίου εισαγωγής δείγματος, o 

τρόπος εισαγωγής δείγματος, το σύστημα φακών εστίασης κ.α. 

 

1.5.2.2. Μη φασματοσκοπικές παρεμποδίσεις 

Οι παρεμποδίσεις αυτής της κατηγορίας προκαλούνται κυρίως από υψηλές 

συγκεντρώσεις των συστατικών της μήτρας του δείγματος. Υπό την επίδραση αυτών, 

το σήμα του αναλύτη μειώνεται αν και υπό ορισμένες πειραματικές συνθήκες μπορεί 

να παρατηρηθεί και ενίσχυση του σήματος26,49.  
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Οι επιδράσεις των συστατικών της μήτρας είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με 

αραίωση των διαλυμάτων, με αλλαγή της πορείας εισαγωγής του δείγματος ή με 

απομάκρυνση των συστατικών της μήτρας που προκαλούν παρεμπόδιση. Επιπλέον, 

είναι δυνατό να εξουδετερωθούν με χρήση κατάλληλου εσωτερικού προτύπου52. Ένα 

στοιχείο κρίνεται ως κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο όταν δεν αποτελεί συστατικό του 

δείγματος, χαρακτηρίζεται από μάζα και δυναμικό ιονισμού παρόμοια με του 

αναλύτη και όταν σπανίως εντοπίζεται σε πραγματικά δείγματα. Εσωτερικά πρότυπα 

που χρησιμοποιούνται συχνά είναι τα 115Ιn, 103Rh, 45Sc, 9Be και 232Τh. 
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2. Πειραματική Διαδικασία 

Στην παράγραφο αυτή της παρούσας εργασίας περιγράφονται λεπτομερώς οι 

πειραματικές διατάξεις οι οποίες αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τον 

ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου όσο και για τον προσδιορισμό και διαχωρισμό 

των ειδών του.   

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την ανάπτυξη των μεθόδων και την ανάλυση των δειγμάτων. 

2.1 Οργανολογία 

2.1.1 Φασματομετρία Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-MS). 

Για την ανίχνευση του αντιμονίου χρησιμοποιήθηκε φασματόμετρο μάζας 

επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος, (Τhermo Electron X Series ICP-MS). Ο 

τετραπολικός αναλυτής μάζας ρυθμίστηκε να μετράει την ένταση σήματος m/z 121 

και 123 για το αντιμόνιο (121Sb+ και 123Sb+) και m/z 115 (115Ιn+) για τη μέτρηση του 

εσωτερικού προτύπου. Προκειμένου να λαμβάνεται μέγιστη ένταση σήματος για τα 

ιόντα αντιμονίου ρυθμίστηκαν οι συνθήκες λειτουργίας του οργάνου όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

 
Πίνακας 2.  Παράμετροι λειτουργίας ICP-MS 

Ισχύς πλάσματος 1250  W 

Ροή αργού του εκνεφωτή 0,92 L/min 

Ροή ψυκτικού αργού 13,5 L/min 

Ροή βοηθητικού αργού 1,00 L/min 

Βάθος λήψης δείγματος 100 (αυθαίρετες μονάδες) 

Κώνος δειγματοληψίας Νικελίου, στόμιο διαμέτρου 1,0 mm 

Αποκορυφωτής (κώνος) Νικελίου, στόμιο διαμέτρου 0,75 mm 
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Τα αποτελέσματα από το ICP-MS καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν με τη 

χρήση του λογισμικού PlasmaLab της κατασκευάστριας εταιρείας του οργάνου. 

2.1.2 Σύστημα εισαγωγής δείγματος 

Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης της ολικής ποσότητας του αντιμονίου και των 

ειδών του, η εισαγωγή δείγματος πραγματοποιήθηκε με χρήση (α) συστήματος 

αέριας εκνέφωσης  και (β) διάταξης σχηματισμού πτητικών υδριδίων. 

2.1.2.1 Σύστημα αέριας εκνέφωσης (pneumatic nebulization). 

Με το σύστημα αέριας εκνέφωσης, η εισαγωγή του δείγματος στο ICP-MS 

πραγματοποιείται απευθείας μέσω του εκνεφωτή (Tyfoon Nebuliser, P/No EP2050-

0710NT), όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 11.  Στη μέθοδο αυτή, η εισαγωγή του 

δείγματος είναι συνεχής. Το δείγμα  εισέρχεται μέσω της περισταλτικής αντλίας στον 

εκνεφωτή όπου μέρος του σχηματιζόμενου αερολύματος μεταφέρεται μέσω του 

θαλάμου εκνέφωσης στο ICP-MS, ενώ τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται από την 

έξοδο του θαλάμου εκνέφωσης. 

 

 

 

 

  

                                                                                          
 

ICP-MS 

Θάλαμος  
   Εκνέφωσης 

 
Απόβλητα

Εκνεφωτής Περισταλτική 
Αντλία 

Δοχείο 
Δειγμάτος  

 

Σχήμα 11. Σχηματική παράσταση της διάταξης του συστήματος αέριας εκνέφωσης, για τον 

ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου. 
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2.1.2.2 Σύστημα σχηματισμού υδριδίων (Hydride Generation,HG). 

Κατά τη διαδικασία σχηματισμού υδριδίων, ο απαιτούμενος όγκος δείγματος 

εισάγεται σε βρόγχο περιστρεφόμενης βαλβίδας και μαζί με τον υγρό μεταφορέα 

(που κινείται με ροή 0,8 ml/min με αντλία HPLC) μεταφέρεται μέσω σωλήνα PEEK 

μήκους 45 cm και εσωτερικής διαμέτρου 0,127 mm σε σύνδεσμο τριπλής εισόδου, 

σχήματος Τ όπου αναμειγνύεται πρώτα με διάλυμα οξέος (τροφοδοσία του οξέος με 

ροή 2 ml/min γίνεται με περισταλτική αντλία). Προς πλήρη ανάμιξη το μίγμα 

διέρχεται από σπείραμα κατασκευασμένο από Τeflon, μήκους 1 m και εσωτερικής 

διαμέτρου 0,8 mm. Κατόπιν οδηγείται σε δεύτερο όμοιο σύνδεσμο T όπου 

αναμειγνύεται με το αναγωγικό διάλυμα  (NaBH4). Ένα δεύτερο σπείραμα, όμοιο με 

το πρώτο παρέχει την απαιτούμενη ανάμιξη και χρόνο για την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης. Τα προϊόντα της αντίδρασης κατόπιν μεταφέρονται στον διαχωριστή 

υγρών-αερίων. Η συνολική διάταξη παραγωγής πτητικών υδριδίων που 

χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο σχήμα 12. 

 

Σπείραμα 
αντίδρασης  

ICP-MS  
Διαχωριστής 

A 

Περισταλτική αντλία 

HCl NaBH4 Απόβλητα 

Απιονισμένο νερό ή 
εσωτ. πρότυπο 

Σπείραμα 
ανάμειξης 

(1m) 
Υγρός 
Μεταφο-
ρέας 

Εισαγωγή  
Δείγματος 

Αντλία 
HPLC 

Σχήμα 12. Σχηματική παράσταση της διάταξης του συστήματος σχηματισμού υδριδίων με 

χρήση του εργαστηριακού διαχωριστή, για τον ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου. 
  

 Για το διαχωρισμό των προϊόντων της αντίδρασης που είναι ένα μίγμα υγρών-αερίων 

χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη διαχωριστή. 
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 Εργαστηριακός διαχωριστής. Ο θάλαμος εκνέφωσης λειτουργεί ως 

διαχωριστής, αφού πρώτα προσαρμοστεί κυλινδρικό εξάρτημα κατασκευασμένο από 

Teflon με δύο υποδοχές για είσοδο των προϊόντων της αντίδρασης και έξοδο των 

υγρών απόβλητων (Εικόνα 2).  Τα προϊόντα της αντίδρασης (μίγμα υγρών αερίων) 

εισέρχονται στο θάλαμο εκνέφωσης (σχήμα 12) και τα αέρια μεταφέρονται στο ICP-

MS, ενώ τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται από την έξοδο του θαλάμου εκνέφωσης 

και οδηγούνται μέσω της περισταλτικής αντλίας στο δοχείο αποβλήτων. Επιπλέον, 

από τον εκνεφωτή διέρχεται είτε νερό υψηλής καθαρότητας (18,2 ΜΩ cm) ή διάλυμα 

εσωτερικού προτύπου, 2μg/l In με 2% HNO3. 

  
Έξοδος 

αποβλήτων  Αέρια προς 
ICP-MS  

 Είσοδος 
προϊόντων στο 
διαχωριστή 

Σύνδεσμοι 
σχήματος Τ 

 

 
Εικ. 2 

 Εμπορικά διαθέσιμος διαχωριστής υγρών-αερίων, σχήματος J (εικόνα 3). 

Τα προϊόντα της αντίδρασης μεταφέρονται στον διαχωριστή και πραγματοποιείται ο 

διαχωρισμός των πτητικών υδριδίων από το υπόλοιπο μίγμα. Τα αέρια προϊόντα 

εισέρχονται στον εκνεφωτή (ενώ τα απόβλητα απομακρύνονται από το διαχωριστή) 

μέσω σωλήνα μήκους 27 cm και εσωτερικής διαμέτρου 0,8 mm. Στο διαχωριστή 

περιλαμβάνεται επιπλέον ροή αερίου αργού, η οποία συντελεί στην απομάκρυνση 

των υγρών αποβλήτων μέσω της διαφοράς πίεσης που δημιουργείται.  

 
 

 

 

 

Εικ. 2 
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Εισαγωγή 
μίγματος 

Παροχή 
υδριδίων 

Στο ICP-MS

Πρόσθετη 
ροή Ar 

Απόβλητα 



Εν συνεχεία, τα πτητικά υδρίδια, διερχόμενα από σωλήνα μήκους 15 cm και 

εσωτερικής διαμέτρου 0,8 mm μεταφέρονται στο ICP-MS μέσω του θαλάμου 

εκνέφωσης. Στο σχήμα 13 παρουσιάζεται η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε με χρήση 

του εμπορικά διαθέσιμου διαχωριστή υγρών – αερίων. 

 

 

 

Διαχωριστής 

A 

Περισταλτική αντλία 

HCl NaBH4 Απόβλητα 

Σπείραμα 
ανάμειξης 

(1 )
Σπείραμα 
αντίδρασης  

Υγρός 
Μεταφο-
ρέας 

Θάλαμος 
εκνέφωσης 

ICP-MS 

Εισαγωγή  
Δείγματος 

Αντλία 
Αντλία 
HPLC 

 
 

Σχήμα.13. Σχηματική παράσταση της διάταξης του συστήματος σχηματισμού υδριδίων, για τον 

ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου με εμπορικά διαθέσιμο διαχωριστή υγρών–αερίων. 
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2.1.3. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (ΗPLC). 

Για το διαχωρισμό των ειδών του αντιμονίου χρησιμοποιήθηκε διάταξη υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (ΗPLC)  η οποία περιλαμβάνει:  

 Σύστημα παροχής κινητής φάσης. 

Περιλαμβάνει αντλία (Rigas Labs, Marathon IV HPLC pump), η οποία μεταφέρει 

την χρησιμοποιούμενη κινητή φάση με ταχύτητα ροής 0.8 ml/min.  

 Σύστημα εισαγωγής δείγματος. 

Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος εισέρχεται με μικροσύριγγα όγκου 50μL , στη 

βαλβίδα εισαγωγής υψηλής πίεσης με βρόγχο δείγματος 50μL. 

 Στήλη διαχωρισμού.  

Κατά την πειραματική διαδικασία του διαχωρισμού των ειδών του αντιμονίου 

χρησιμοποιήθηκε ανιονανταλλακτική στήλη Hamilton PRP-X100, μήκους 100 cm 

και εσωτερικής διαμέτρου 4,1 mm (P/N 79538)  ενώ χρησιμοποιήθηκε ισοκρατική 

έκλουση για τον διαχωρισμό των ειδών αντιμονίου  και τις αναλύσεις των δειγμάτων.   

 

2.1.3.1 Διαχωρισμός των ειδών αντιμονίου και ποσοτικός προσδιορισμός τους. 

Ο διαχωρισμός των ειδών αντιμονίου πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, 

με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης ακολουθώντας την πειραματική 

διάταξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.3. Οι διαχωρισμένες ενώσεις διαδοχικά 

μεταφέρονται στο σύστημα σχηματισμού πτητικών υδριδίων (HG), εισέρχονται 

κατόπιν στο ICP-MS όπου και ανιχνεύονται.  
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2.1.3.2 Εισαγωγή δείγματος στο ICP-MS με τη μέθοδο Σχηματισμού Υδριδίων 

(HG). 

 

Μετά την εισαγωγή του δείγματος στη στήλη διαχωρισμού, το έκλουσμα 

μεταφέρεται μέσω του σωλήνα ΡΕΕΚ στον πρώτο σύνδεσμο Τ και ακολουθείται η 

πορεία που περιγράφηκε στο τμήμα 2.1.2.2 της παρούσας εργασίας. Στο σχήμα 14 

παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε με χρήση του 

συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.    

 

 

Σπείραμα 
αντίδρασης  

ICP-MS  
Διαχωριστής 

A 

Περισταλτική αντλία 

HCl NaBH4 Απόβλητα 

Απιονισμένο νερό ή 
εσωτ. πρότυπο

Σπείραμα 
ανάμειξης 

Υγρή 
φάση 

Εισαγωγή  
Δείγματος 

Αντλία 

Στήλη Διαχωρισμού

Σχήμα 14. Σχηματική παράσταση της διάταξης διαχωρισμού των ειδών αντιμονίου με χρήση υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής πίεσης.  

  

2.2. Αντιδραστήρια  

2.2.1 Ολικός προσδιορισμός αντιμονίου 

 Για τη διαδικασία ολικού προσδιορισμού χρησιμοποιήθηκε σειρά πρότυπων 

διαλυμάτων αντιμονίου τα οποία παρασκευάσθηκαν με αραίωση πρότυπου 

διαλύματος συγκέντρωσης 1000 mg Sb/l (CPI International, P/N S4400-100022) σε 

διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl, Riedel de Haen, No.30709) ή νιτρικού οξέος 

(ΗΝΟ3,  Fluka Chemica, Νο. 84380). Όλες οι αραιώσεις πραγματοποιήθηκαν με 

χρήση νερού υψηλής καθαρότητας (18,2 ΜΩ cm). 
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Για την αντίδραση σχηματισμού υδριδίων χρησιμοποιήθηκε ως αναγωγικό 

διάλυμα, βοριοϋδρίδιο του νατρίου (NaBH4, Fluka Chemica, No. 71320) σε διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου (NaOH, Fluka Biochemica, No. 71689) ενώ ως οξύ της 

αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε υδροχλωρικό οξύ (HCl, Riedel de Haen, 

No.30709).Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε προαναγωγικό διάλυμα L-κυστεΐνης (Fluka 

Biochemica, No. 30089) και διάλυμα ιωδιούχου καλίου  (ΚΙ).  

Ως υγρός μεταφορέας χρησιμοποιήθηκε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl, 

Riedel de Haen, No.30709), σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με μεθανόλη 

(MeOH, Sigma –Aldrich, No 34686) . Πριν από τη χρήση των διαλυμάτων αυτών 

προηγήθηκε απαέρωση τους σε συσκευή υπερήχων.  

Το εσωτερικό πρότυπο ήταν διάλυμα ινδίου (Ιn, CPI International, P/N S4400-

1000241) σε νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3,  Fluka Chemica, Νο. 84380). 

 

2.2.2 Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών του αντιμονίου. 

Η κινητή φάση για τη διαδικασία διαχωρισμού παρασκευάσθηκε από υδατικό 

διάλυμα αιθυλενοδιάμινοτετραοξικού οξέος (EDTA, Fluka Biochemika, No 03609) 

και φθαλικού οξέος (C8H6O4, Fluka No 80010). Το διάλυμα της κινητής φάσης 

ρυθμίστηκε σε  pH 4,5  με χρήση υδροχλωρικού οξέος (HCl, Riedel de Haen, 

No.30709) ενώ το διάλυμα χρησιμοποιήθηκε μετά την απαέρωσή του σε συσκευή 

υπερήχων. Για όλα τα διαλύματα χρησιμοποιήθηκε νερό υψηλής καθαρότητας 18,2 

ΜΩ cm.  

Όπως και στον ολικό προσδιορισμό, για την αντίδραση σχηματισμού υδριδίων 

χρησιμοποιήθηκε ως αναγωγικό διάλυμα, βοριοϋδρίδιο του νατρίου (NaBH4, Fluka 

Chemica, No. 71320) σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH, Fluka 

Biochemica, No. 71689) ενώ ως οξύ της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε υδροχλωρικό 
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οξύ (HCl, Riedel de Haen, No.30709).Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε προαναγωγικό 

διάλυμα L-κυστεΐνης (Fluka Biochemica, No. 30089) και διάλυμα ιωδιούχου καλίου  

(ΚΙ). 

2.3. Αναλυτική διαδικασία 

 Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφεται η αναλυτική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά τον ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου και την 

ειδοταυτοποίησή του. Περιγράφεται, επιπλέον η μέθοδος προσδιορισμού του 

ποσοστού ανάκτησης και των ορίων ανίχνευσης. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα υδατικά δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την ανάπτυξη των μεθόδων και την εφαρμογή τους σε περιβαλλοντικά δείγματα. 

2.3.1 Ολικός προσδιορισμός του αντιμονίου 

Για τον ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου εφαρμόστηκε αναλυτική διαδικασία  

για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση της μεθόδου αέριας εκνέφωσης και της 

μεθόδου σχηματισμού υδριδίων. Ακολούθως, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 

περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα. 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αέριας εκνέφωσης, πραγματοποιήθηκε 

εισαγωγή πρότυπων διαλυμάτων αντιμονίου σε συγκεντρώσεις 0,5, 1, 2, 4 και           

8 μg/l ώστε να δημιουργηθεί καμπύλη βαθμονόμησης. Τόσο τα πρότυπα όσο και τα 

τυφλά διαλύματα αναλύθηκαν συγκρίνοντας την ένταση του σήματος ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους σε νιτρικό (1% ΗΝΟ3) ή υδροχλωρικό οξύ (0,2Μ HCl). 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής 

ποσότητας πρότυπου διαλύματος σε τμήμα υδατικού δείγματος. 

Ως εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα In σε νιτρικό οξύ (2 μg/l 

In/2% HNO3) και Ge σε νιτρικό οξύ (20 μg/l Ge/ 5% HNO3).  
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Η ανάκτηση της μεθόδου υπολογίστηκε κατόπιν εμβολιασμού περιβαλλοντικών 

δειγμάτων με 2 μg/l, ενώ για τον υπολογισμό του ορίου ανίχνευσης 

πραγματοποιήθηκαν εφτά εισαγωγές τυφλού διαλύματος και εφτά εισαγωγές 

πρότυπου διαλύματος συγκέντρωσης 1 μg Sb/l. 

Για την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών της μεθόδου σχηματισμού υδριδίων (HG) 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με διαφορετικούς συνδυασμούς συγκέντρωσης 

αναγωγικού και οξέος και προαναγωγικού διαλύματος. Για τη βελτιστοποίηση του 

αναγωγικού (ΝaBH4)  χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 0,5, 1, 1,5, 2 και 2.5 %, ενώ 

για τη βελτιστοποίηση του οξέος (HCl) οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν 0,1, 0,5, 1, 3 και 6Μ. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί ίση απόκριση των 

δύο ειδών του αντιμονίου χρησιμοποιήθηκαν προαναγωγικά διαλύματα ιωδιούχου 

καλίου (ΚΙ) και κυστεΐνης σε συγκεντρώσεις 0, 2,5, 5, 7,5 και 10%. Η επιλογή του 

κατάλληλου προαναγωγικού διαλύματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ένταση 

σήματος 1 μg/l κάθε είδους αντιμονίου σε κάθε συνδυασμό. 

Περαιτέρω, κατά τη χρήση του συστήματος σχηματισμού υδριδίων, για την 

επιλογή της υγρής φάσης χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα νιτρικού οξέος, 

υδροχλωρικού οξέος και μεθανόλης κατόπιν επιλογής βέλτιστων συνθηκών.  

Κατά τον ολικό προσδιορισμό με σχηματισμό υδριδίων πραγματοποιήθηκε 

εισαγωγή πρότυπων διαλυμάτων αντιμονίου σε συγκεντρώσεις 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 μg/l 

ώστε να δημιουργηθεί η καμπύλη βαθμονόμησης. Τόσο τα πρότυπα όσο και τα 

τυφλά διαλύματα περιείχαν νιτρικό (1% ΗΝΟ3) ή υδροχλωρικό οξύ (0,1 Μ HCl). Η 

ανάκτηση της μεθόδου υπολογίστηκε κατόπιν εμβολιασμού περιβαλλοντικών 

δειγμάτων με 1 μg/l ενώ για τον υπολογισμό του ορίου ανίχνευσης 

πραγματοποιήθηκαν εφτά εισαγωγές τυφλού διαλύματος και τρεις εισαγωγές 

πρότυπου διαλύματος συγκέντρωσης 1 μg Sb/l. 

 52



Τέλος, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε περιβαλλοντικά υδατικά διαλύματα 

ώστε να προσδιορισθεί το συνολικό περιεχόμενο σε αντιμόνιο. 

2.3.2 Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών αντιμονίου  

Για το διαχωρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ειδών του αντιμονίου 

(Sb(V), Sb(III)) ακολουθήθηκε αναλυτική διαδικασία η οποία στόχευε στην 

ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθόδου σχηματισμού πτητικών υδριδίων καθώς 

και την εφαρμογή της σε περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα. 

Το σύστημα σχηματισμού υδριδίων χρησιμοποιήθηκε με τις βελτιστοποιημένες 

συνθήκες που επελέγησαν κατά τη διαδικασία του ολικού προσδιορισμού του 

αντιμονίου. 

Ως κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε διάλυμα αιθυλενοδιάμινοτετραοξικού οξέος 

(EDTA) και φθαλικού οξέος σε συγκεντρώσεις 0,02M και 0,002Μ αντίστοιχα 

προσαρμοσμένο σε pH 4,5 .  

Επιπλέον, για το διαχωρισμό των ειδών του αντιμονίου πραγματοποιήθηκαν 

συγκριτικές αναλύσεις πρότυπων διαλυμάτων και δειγμάτων χωρίς EDTA και με 

EDTA σε συγκεντρώσεις 0,02Μ προκειμένου να ελεγχθεί η επίδρασή του στα 

διαλύματα και σε συνδυασμό με τη χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση της κινητής 

φάσης. Πέραν αυτού, ελέγχθηκε η επίδραση 0,02Μ κιτρικού οξέος σε υδατικό δείγμα 

κατόπιν εμβολιασμού του με 0,5 μg/l και των δύο ειδών αντιμονίου. Συγκριτική 

μελέτη πραγματοποιήθηκε για το ίδιο δείγμα με προσθήκη EDTA. 

Σε ό,τι αφορά την πειραματική διάταξη, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση 

εισαγωγής διαφορετικών όγκων δείγματος στο διαχωρισμό των ενώσεων, 

χρησιμοποιήθηκαν βρόγχοι δείγματος όγκου 50, 100 και 200 μl.  

Κατά τη διαδικασία του διαχωρισμού και προσδιορισμού πραγματοποιήθηκε 

εισαγωγή πρότυπων διαλυμάτων αντιμονίου σε συγκεντρώσεις 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 μg/l 
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και των δύο ειδών ώστε να δημιουργηθεί η καμπύλη βαθμονόμησης. Η ανάκτηση της 

μεθόδου υπολογίστηκε κατόπιν εμβολιασμού περιβαλλοντικών δειγμάτων με 0,25 μg 

L-1και των δύο ειδών ενώ για τον υπολογισμό του ορίου ανίχνευσης 

πραγματοποιήθηκαν εφτά εισαγωγές τυφλού διαλύματος και τρεις εισαγωγές 

πρότυπου διαλύματος συγκέντρωσης 0,25 μg Sb/l Sb(V), Sb(III) . 

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε περιβαλλοντικά υδατικά διαλύματα 

ώστε να προσδιορισθεί το περιεχόμενο σε κάθε είδος αντιμονίου. 

2.3.3 Περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα 

Στα πλαίσια εφαρμογής των μεθόδων που αναπτύχθηκαν, συγκεντρώθηκαν και 

αναλύθηκαν δείγματα θαλάσσιου νερού, δείγματα λιμνών και ποταμών, νερό βροχής, 

δείγματα αστικών απορροών, νερό βρύσης και δείγματα από τη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου. 

2.3.3.1 Δείγματα Θαλάσσιου νερού 

Τα θαλάσσια δείγματα συγκεντρώθηκαν από τις εξής τοποθεσίες:  

 Λιμάνι Ηρακλείου  

 Νήσος Ντία, βορειοανατολικά της Κρήτης 

 Παράκτιες περιοχές στους νομούς  Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου 

 Λινοπεράματα, παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού της ΔΕΗ 

στο Ηράκλειο 

 Εκβολές του ποταμού Γιόφυρου (Ηράκλειο). 

 Λιμάνι Λαυρίου νομού Αττικής και ευρύτερη παράκτια περιοχή 

 Νίκαια, Νότια Γαλλία 

 Πρότυπο διάλυμα αναφοράς, CASS-4 (Reference material, NRCC) 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα θαλάσσια δείγματα. 
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Πίνακας 3.   Θαλάσσια Δείγματα 

Αριθμός Δείγματος Περιγραφή 

Δ.1 Λινοπεράματα, σταθμός ΔΕΗ 

Δ.2 Λινοπεράματα, 50m από το Δ.1 

Δ.3 Λινοπεράματα, 100m από το Δ.1 

Δ.4 Λινοπεράματα, 75m από το Δ.1 

Δ.5 Λινοπεράματα, 600m από το Δ.1 

Δ.6 Λινοπεράματα, 100m από το Δ.1 

Δ.7 Λιμάνι Λαυρίου 

Δ.8 Λιμάνι Σούδας, Ν.Χανίων 

Δ.9 Καβρός, Ν.Χανίων 

Δ.10 Αγ. Πελαγία, Ν.Ηρακλείου 

Δ.11 Λυγαριά, Ν. Ηρακλείου 

Δ.12 Αγ. Γαλήνη, Ν.Ρεθύμνου 

Δ.13 Λιμένας Ηρακλείου (φρ. Κούλε) 

Δ.14 Λιμένας Ηρακλείου 

Δ.15 Ανάληψη, Ν.Λασιθίου 

Δ.16 Λέντας, Ν.Ηρακλείου 

Δ.17 Λιμ.Ιεράπετρας, Ν.Λασιθίου 

Δ.18 Αγ. Μαρίνα, Ν. Χανίων 

Δ.19 Γεωργιούπολη, Ν.Χανίων 

Δ.20 Αλικαρνασσός, Ν. Ηρακλείου 

Δ.21 Αγ.Νικόλαος, Ν.Λασιθίου 

Δ.22 Νίκαια, Γαλλία 

Δ.23 CASS-4 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το πρότυπο διάλυμα αναφοράς, CASS-4 δεν υπάρχει 

πιστοποιημένη τιμή αντιμονίου ενώ δεν διατίθεται εμπορικά και κάποιο άλλο διάλυμα 

αναφοράς με πιστοποιημένη τιμή αντιμονίου για δείγματα θαλάσσιου νερού.  
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Ειδικότερα, τα δείγματα από την περιοχή του Λαυρίου παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Θαλάσσια  δείγματα από την περιοχή του Λαυρίου. 

Αριθμός Δείγματος Περιγραφή 

Δ.Λ.1 Λιμάνι Λαυρίου 

Δ.Λ.2 Λαύριο, 200m δεξιά από Δ.Λ.1 

Δ.Λ.3 Λαύριο, 700m δεξιά από Δ.Λ.1 

Δ.Λ.4 Λαύριο, 1km δεξιά από Δ.Λ.1 

Δ.Λ.5 Λαύριο, 2km δεξιά από Δ.Λ.1 

Δ.Λ.6 Λαύριο, 4km δεξιά από Δ.Λ.1 

Δ.Λ.7 Λαύριο, 6km δεξιά από Δ.Λ.1 (ΔΕΗ) 

Δ.Λ.8 Λαύριο, 100m αριστερά από Δ.Λ.1 

 

Τα θαλάσσια δείγματα από την περιοχή της νήσου Ντίας συλλέχθηκαν σε 

ορισμένη τοποθεσία και σε διαφορετικά βάθη με τη συνδρομή του Ινστιτούτου 

Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ). Τα συγκεκριμένα δείγματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

 

  Πίνακας 5. Θαλάσσια δείγματα από τη νήσο Ντία βορειοανατολικά της Κρήτης.     

Αριθμός Δείγματος Βάθος (m) 

Ντ. 0 0 

Ντ.15 15 

Ντ.30 30 

Ντ.45 45 

Ντ.60 60 

Ντ.75 75 

Ντ.90 90 

Ντ.105 105 

Ντ.120 120 
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2.3.3.2 Δείγματα Ποταμών και Λιμνών 

Τα δείγματα ποταμών συγκεντρώθηκαν από  

 ποταμό στην περιοχή του σταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή Λινοπεράματα 

Ηρακλείου  

 διαφορετικές τοποθεσίες του ποταμού Γιόφυρου στην πόλη του Ηρακλείου 

 τον ποταμό Ξηροπόταμο   

Τα δείγματα λιμνών συλλέχθηκαν  από τις τοποθεσίες 

 Πρέβεζα 

 Komo και Garda, Ιταλία 

 Lugano, Ελβετία 

Τα δείγματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Δείγματα λιμνών-ποταμών 

Αριθμός Δείγματος Περιγραφή 

Λ.1 Λίμνη Lugano 

Λ.2 Λίμνη Komo 

Λ.3 Λίμνη Garda 

Λ. 4 Λίμνη Πρέβεζας 

Π.1 Ποτάμι, μπροστά από σταθμό ΔΕΗ 

Π.2 Ποταμός Γιόφυρος 

Π.3 Ποταμός Γιόφυρος, 300m από Π.2 

Π.4 Ποταμός Γιόφυρος, 600m από Π.2 

Π.5 Εκβολές Γιόφυρου 

Π.6 Ξηροπόταμος 
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2.3.3.3 Δείγματα νερού βροχής και απορροών 

Τα δείγματα νερού βροχής συγκεντρώθηκαν με δειγματοληψία στην πόλη του 

Ηρακλείου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Επιπλέον συλλέχθηκαν δείγματα 

απορροής από το χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την περιοχή της 

Αγίας Πελαγίας.  Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα δείγματα  

 

       Πίνακας 7. Δείγματα νερού βροχής και απορροών 

Αριθμός δείγματος Περιγραφή 

Δ.Β1 Ηράκλειο 16/09-19/9/2005 

Δ.Β2 Ηράκλειο 01/10/2005 

Δ.Β3 Ηράκλειο 18/11-21/11/2005 

Δ.Β4 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Δ.Β5 Αγ. Πελαγία 

 

2.3.3.4 Δείγματα νερού βρύσης 

Δείγματα νερού βρύσης συγκεντρώθηκαν από την πόλη του Ηρακλείου και των 

Χανίων, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8.  

 

          Πίνακας 8. Δείγματα νερού βρύσης 

Αριθμός δείγματος Περιγραφή 

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 

2 Κηπούπολη, Ηράκλειο 

3 Γάζι, Ηράκλειο 

4 Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 

5 Μασταμπάς, Ηράκλειο 

6 Αγ.Πελαγία, Ηράκλειο 
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2.3.3.5 Υδατικά δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση δύο δειγμάτων από τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ηρακλείου. Το πρώτο συλλέχθηκε από την είσοδο της εγκατάστασης των 

υγρών αποβλήτων ενώ το δεύτερο από την εκροή της δεξαμενή δευτεροβάθμιας 

καθίζησης. Τα δύο δείγματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9. Δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Αριθμός Δείγματος Περιγραφή 

ΕΛ1 Είσοδος εγκατάστασης 

ΕΛ2 Εκροή από δεξαμενή 
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3. Αποτελέσματα και συζήτηση 

 

3.1 Ολικός προσδιορισμός αντιμονίου με φασματομετρία μάζας επαγωγικά 

συζευγμένου πλάσματος 

Στοχεύοντας στον ακριβή ολικό προσδιορισμό του αντιμονίου αναπτύχθηκε και 

βελτιστοποιήθηκε μέθοδος εισαγωγής δείγματος με χρήση (α) συστήματος αέριας 

εκνέφωσης καθώς και (β) διάταξης σχηματισμού πτητικών υδριδίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας.  

Καθοριστική διαφορά των δύο διατάξεων αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη χρήση 

της διάταξης αέριας εκνέφωσης τα δείγματα οδηγούνται απ’ ευθείας στον εκνεφωτή 

χωρίς να προηγηθεί απομάκρυνση των συστατικών της μήτρας. Με τη διάταξη αυτή 

ένα μικρό μόνο μέρος του αναλύτη (5-10%), παρουσία και μήτρας δείγματος, φθάνει 

τελικά στο ICP-MS. Με τη μέθοδο παραγωγής υδριδίων, λαμβάνει χώρα 

διαχωρισμός του αναλύτη από τη μήτρα του δείγματος κατά τον σχηματισμό των 

πτητικών του υδριδίων του αναλύτη, έτσι μόνο ο αναλύτης εισέρχεται στο 

φασματόμετρο μάζας με υψηλή απόδοση. 

 

3.1.1 Σύστημα εισαγωγής δείγματος αέριας εκνέφωσης 

Κατά τη χρήση του συστήματος αέριας εκνέφωσης όλα τα διαλύματα 

οδηγούνται απ’ ευθείας στον εκνεφωτή. Με τη μέθοδο αυτή αναλύθηκαν πέντε 

πρότυπα διαλύματα αντιμονίου συγκεντρώσεων 0,5, 1, 2, 4 και 8 μg/l καθώς επίσης 

και δείγματα θαλάσσιου νερού, στα οποία προστέθηκε 1% νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3). 

Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν δείγματα θαλάσσιου νερού τα οποία είχαν εμβολιαστεί με 

2 μg Sb/l για έλεγχο του ποσοστού ανάκτησης της μεθόδου. Τέλος, κατά τη διάρκεια 

της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε εσωτερικό πρότυπο διάλυμα 2μg In /l. 
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Όπως περιγράφηκε και στο τμήμα 2.1.2.1, πραγματοποιείται συνεχής παροχή 

του δείγματος, από το δοχείο δείγματος, στον εκνεφωτή. Από την ένταση των 

κορυφών προκύπτει η καμπύλη βαθμονόμησης. 
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Σχήμα 15. Ανάλυση πρότυπων διαλυμάτων και δειγμάτων θαλάσσιου νερού με τη μέθοδο 

υγρής εκνέφωσης ICP-MS (για εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε 2 μg In/L στο διάλυμα 

του μεταφορέα ). 

 
Πίνακας 10. Αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων με τη μέθοδο υγρής εκνέφωσης. 

Δείγμα Sb μg L-1 Ανάκτηση% 

Δ.10-εμβολιασμός 2μg/l 1,6 ± 0,3 48 

Δ.10 0,6 ± 0,3  

Δ.09-εμβολιασμός 2μg/l 1,6 ± 0,3 66 

Δ.09 0,6 ± 0,3  

Δ.08-εμβολιασμός 2μg/l 1,6 ± 0,3 44 

Δ.08 0,6 ± 0,3  

Δ.20-εμβολιασμός 2μg/l 1,8 ± 0,3 11 

Δ.20 1,6 ± 0,3  

Δ.21-εμβολιασμός 2μg/l 1,6 ± 0,3 53 

Δ.21 0,6 ± 0,3  

Δ.07-εμβολιασμός 2μg/l 2,3 ± 0,3 59 

Δ.07 1,1 ± 0,3  

CASS-4 0,6 ± 0,3  
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Στο σχήμα 15 και τον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων,  των δειγμάτων θαλάσσιου νερού καθώς και του 

διαλύματος αναφοράς CASS-4 για το οποίο όμως δεν υπάρχει πιστοποιημένη τιμή 

Sb. Ακόμη και στην βιβλιογραφία δεν έχουν αναφερθεί συγκεντρώσεις Sb στο 

CASS-4. Το γεγονός αυτό προκαλεί εντύπωση διότι το CASS-4 αποτελεί ένα 

πρότυπο υλικό αναφοράς θαλάσσιου νερού που έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο 

αριθμό μελετών για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων.   

Στο σχήμα  16 παρουσιάζεται η καμπύλη βαθμονόμησης για την ολική ποσότητα 

του αντιμονίου. 
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Σχήμα  16.Καμπύλη βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας του αντιμονίου 

 

Το όριο ανίχνευσης που επιτυγχάνεται με την παρούσα μέθοδο είναι 0,02μg/l. 

Επίσης, για τον προσδιορισμό της συνολικής ποσότητας του αντιμονίου, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση με τη διαδικασία της προσθήκης γνωστής ποσότητας 

αντιμονίου στα δείγματα θαλάσσιου νερού. Κατά τη μέθοδο αυτή, αναλύθηκαν ίσοι 

όγκοι δειγμάτων στους οποίους προστέθηκε ποσότητα αντιμονίου συγκέντρωσης 0,5, 

1, 2, 4 και 8 μg/l, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 17. 
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Μέθοδος Προσθήκης Γνωστής ποσότητας-ΑΧ01p95n01
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Σχήμα 17. Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας αντιμονίου σε δύο δείγματα 

θαλάσσιου νερού 

 

Από τις καμπύλες που προέκυψαν με τη μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας 

βαθμονόμησης (Σχήμα 18) υπολογίστηκε η συγκέντρωση του αντιμονίου στα 

θαλάσσια δείγματα (Πίνακας 11).  

Δείγμα Αγ.Πελαγία y = 0,8076x + 0,6859
R2 = 0,9982
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Δείγμα Λαύριο y = 1,1147x + 2,6043
R2 = 0,9992
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Σχήμα 18. Καμπύλες βαθμονόμησης των θαλάσσιων δειγμάτων με τη μέθοδο προσθήκης 

γνωστής ποσότητας 
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Πίνακας 11. Συγκέντρωση αντιμονίου στα δείγματα και η γραμμικότητα κατά τη 

μέθοδο προσθήκης γνωστής ποσότητας. 

 

Δείγμα Συγκέντρωση (μg/l) R2

Αγ.Πελαγία 0,8 0,998 

Λαύριο 2,3 0,999 

 

 

Τέλος, στα πλαίσια βελτιστοποίησης της μεθόδου προσδιορισμού συνολικής 

ποσότητας του αντιμονίου, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά 

τη χρήση δύο διαφορετικών εσωτερικών προτύπων. Η χρήση εσωτερικού προτύπου 

αποσκοπεί στον έλεγχο της σταθερότητας σήματος του οργάνου καθώς και της 

ύπαρξης πιθανών μη φασματοσκοπικών παρεμποδίσεων που προκύπτουν από τα 

συστατικά της μήτρας53,54. Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης αντιμονίου στα 

δείγματα χρησιμοποιείται ο λόγος της έντασης σήματος του αντιμονίου προς την 

αντίστοιχη ένταση σήματος του εσωτερικού προτύπου (ISb/IΕς.Πρ.). Τα 

χρησιμοποιούμενα εσωτερικά πρότυπα στην μελέτη αυτή ήταν διάλυμα Ge 20μg/l σε 

5% ΗΝΟ3 και διάλυμα In 2μg/l σε 2% νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3).  

Στο σχήμα 19 παρουσιάζεται η επίδραση δειγμάτων θαλάσσιου νερού στη 

σταθερότητα του σήματος του εσωτερικού προτύπου διαλύματος κατά την ανάλυση 

σειράς πρότυπων διαλυμάτων Sb και δειγμάτων. Είναι εμφανές ότι σημειώνεται 

σημαντική μείωση σήματος του In όταν εισάγεται και δείγμα θαλάσσιου νερού. 
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Σχήμα 19. Επίδραση δειγμάτων στη σταθερότητα του σήματος του πρότυπου διαλύματος  

 

Όπως φαίνεται και στα γραφήματα, κατά τη διέλευση των δειγμάτων από το ICP-

MS προκαλείται ανύψωση του σήματος του εσωτερικού προτύπου Ge, γεγονός που 

μαρτυρά την παρουσία Ge στο θαλάσσιο νερό. Κατά συνέπεια, αποφεύχθηκε η 

χρήση του Ge και ως εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε το In.  

Ωστόσο, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο συνεχούς παροχής δείγματος 

στον εκνεφωτή, διαπιστώθηκε σημαντική φθορά του κώνου δειγματοληψίας, η οποία 

προφανώς επιφέρεται από την εναπόθεση των συστατικών της μήτρας των δειγμάτων 

θαλάσσιου νερού στην επιφάνεια του κώνου και την επακόλουθη διάβρωσή του. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η συνεχής ροή δειγμάτων θαλάσσιου νερού είχε συχνά 

ως αποτέλεσμα τη φραγή του εκνεφωτή55. Έτσι, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 

χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω για τον προσδιορισμό του αντιμονίου υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες.  

Πρέπει ωστόσο, να αναφερθεί ότι η έντονη φθορά του κώνου δειγματοληψίας 

ενδεχομένως οφείλεται στο υλικό κατασκευής του που ήταν το νικέλιο (Ni). Έτσι, η 

ανάπτυξη της μεθόδου με χρήση κώνου λευκόχρυσου (Pt) που είναι ανθεκτικότερος, 
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αποτελεί ενδιαφέρουσα προοπτική καθώς η μέθοδος είναι απλή στην εφαρμογή της 

και επιτυγχάνει μικρούς χρόνους ανάλυσης των δειγμάτων, χωρίς να προϋποτίθεται 

επεξεργασία αυτών πριν την ανάλυση.  

 

3.1.2 Μέθοδος σχηματισμού πτητικών υδριδίων 

Καθώς η μέθοδος αέριας εκνέφωσης δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα 

ώστε να καθιστά αξιόπιστο και ακριβή τον προσδιορισμό του Sb, αναπτύχθηκε 

εναλλακτική μέθοδος η οποία βασίστηκε στο σχηματισμό πτητικών υδριδίων. Η 

κεντρική αρχή που διέπει τη μέθοδο αυτή είναι η αναγωγή του αναλύτη, που 

βρίσκεται στο υδατικό διάλυμα, στα πτητικά του υδρίδια και κατόπιν η μεταφορά του 

στο ICP-MS. Το σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απαλλαγή του αναλύτη 

από τη μήτρα του δείγματος πριν εισέρθει στο φασματόμετρο μάζας. 

Κατά τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας αντιμονίου, πραγματοποιήθηκε 

σειρά βελτιστοποιήσεων που στόχευαν στην επίτευξη των ευνοϊκότερων συνθηκών 

(υψηλή ευαισθησία, χαμηλά όρια ανίχνευσης, απομάκρυνση παρεμποδίσεων) για τον 

προσδιορισμό με τη μέθοδο σχηματισμού υδριδίων.  

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε περιγράφηκε αναλυτικά στο τμήμα 2.1.2.2. 

Κατά την μεθοδολογία αυτή, ο αναλύτης υπό τη μορφή πτητικών υδριδίων 

διαχωρίζεται από το υγρό δείγμα και μεταφέρεται στο ICP-MS.  

3.1.2.1 Επιλογή διαχωριστή υγρών - αερίων 

Όπως προαναφέρθηκε, για το διαχωρισμό των πτητικών υδριδίων από τα υγρά 

απόβλητα χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη διαχωριστή, ο εμπορικά διαθέσιμος σχήματος 

J (εικ. 3) και εναλλακτικά ο τροποποιημένος στο εργαστήριο μας θάλαμος 

εκνέφωσης (εικ. 2). Από την πειραματική διαδικασία προκύπτει ότι η χρήση του 
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εμπορικά διαθέσιμου διαχωριστή σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή δείγματος ενέχει 

μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης για το Sb. Στο σχήμα 20 παρουσιάζεται η μορφή 

της κορυφής που καταγράφεται με τη συνεχή εισαγωγή δείγματος στον εμπορικά 

διαθέσιμο διαχωριστή.  

Εμπορικά διαθέσιμος διαχωριστής
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Σχήμα 20. Απόκριση σήματος με εμπορικά διαθέσιμο διαχωριστή υγρών αερίων σε 

σύστημα συνεχούς σχηματισμού υδριδίων. 

 

Η μέγιστη ένταση σήματος με τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία επιφέρεται με 

σχετική καθυστέρηση συγκριτικά με την άλλη διαχωριστική διάταξη που 

κατασκευάστηκε στο εργαστήριο μας, καθώς απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα ως 

ότου ολοκληρωθεί ο σχηματισμός υδριδίων και ο διαχωρισμός  αερίων-υγρών και 

σταθεροποιηθεί το σήμα56. Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να εξηγηθούν από τους 

μεγαλύτερους νεκρούς όγκους που χαρακτηρίζουν τον εμπορικό διαχωριστή σε 

σχέση με τον τροποποιημένο θάλαμο εκνέφωσης. Επιπλέον, καταγράφεται 

υψηλότερος θόρυβος κατά τη χρήση αυτής της διάταξης, γεγονός το οποίο 

ενδεχομένως οφείλεται σε μεταβολές κατά την εισροή των διαλυμάτων στο 

διαχωριστή καθώς και στην απαραίτητη πρόσθετη ροή αερίου αργού.  

Κατά τη χρήση του εργαστηριακού διαχωριστή, η εισαγωγή δείγματος  

πραγματοποιείται με έκχυση σε ροή (Flow injection) ενώ ο διαχωρισμός λαμβάνει 

χώρα μέσα στο θάλαμο εκνέφωσης και τα παραγόμενα πτητικά υδρίδια μεταφέρονται 
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άμεσα στο ICP-MS.  Με τη διαδικασία αυτή αυξάνεται αισθητά η ταχύτητα 

απόκρισης του αναλύτη. Συμπερασματικά, για τον διαχωρισμό υγρών – αερίων, 

επιλέχθηκε ως βέλτιστη διάταξη, ο θάλαμος εκνέφωσης ο οποίος κρίνεται ότι παρέχει 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα, ειδικά όταν η διάταξη χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με HPLC.    

Κατά την ανάπτυξη της μεθόδου παραγωγής πτητικών υδριδίων κατέστη 

αναγκαία η επιλογή κατάλληλου υγρού μεταφορέα και η βελτιστοποίηση της 

συγκέντρωσης του, η βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του αναγωγικού διαλύματος 

καθώς και η επιλογή και βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του οξέος για την 

αντίδραση σχηματισμού πτητικών υδριδίων. Στο τελευταίο αυτό στάδιο, 

περιλαμβάνεται και η επιλογή χρήσης, είδους και συγκέντρωσης προαναγωγικού 

διαλύματος για την πλήρη αναγωγή του Sb(V) σε Sb(III). Τέλος, απαραίτητη ήταν 

και η τροποποίηση της πειραματικής διάταξης (προσθήκη σπειραμάτων αντίδρασης) 

που χρησιμοποιήθηκε ώστε να εξασφαλίζονται οι καταλληλότερες συνθήκες για τον 

ολικό προσδιορισμό του Sb. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά 

οι διαδικασίες βελτιστοποίησης των προαναφερθέντων παραγόντων. 

 

3.1.2.2. Επιλογή υγρού μεταφορέα  

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης του υγρού μεταφορέα πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις με χρήση ΗΝΟ3 συγκέντρωσης 1,5 και 3% αντίστοιχα. Όπως 

παρουσιάζεται και στο σχήμα 21, έγινε σύγκριση της έντασης του σήματος τυφλού 

δείγματος 1% ΗΝΟ3 υπό τις δύο διαφορετικές πειραματικές συνθήκες και εκ των 

αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χαμηλότερη συγκέντρωση νιτρικού οξέος ευνοούσε 

χαμηλότερο υπόβαθρο και χαμηλότερη ένταση σήματος αντιμονίου στο τυφλό 

διάλυμα.       
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Βελτιστοποίηση Υγρού Μεταφορέα 
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Σχήμα 21. Σύγκριση απόκρισης για διαλύματα υγρού μεταφορέα 1.5% και 3% ΗΝΟ3. 

κατόπιν έκχυσης σε ροή (εισαγωγή 50 μL τυφλού  διαλύματος) 

 

Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκαν ως υγρός μεταφορέας διαλύματα νιτρικού οξέος 1% 

(ΗΝΟ3 1%) και υδροχλωρικού οξέος 0.5Μ (HCl 0.5M) ώστε να γίνει σύγκριση της 

απόκρισης πρότυπων διαλυμάτων πεντασθενούς και τρισθενούς αντιμονίου 

συγκέντρωσης 1μg/l (σχήμα 22). 
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Σχήμα 22. Επίδραση διαλυμάτων υγρού μεταφορέα στην απόκριση των δύο ειδών αντιμονίου  
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Όπως προκύπτει και από το σχήμα 22, η χρήση HCl έναντι HNO3 επιφέρει 

αύξηση στην ένταση σήματος για τα δύο είδη αντιμονίου χωρίς όμως να 

επιτυγχάνεται και η ίση απόκρισή τους. 

Προσθήκη μεθανόλης στον υγρό μεταφορέα 

Για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της σύστασης του υγρού μεταφορέα 

μελετήθηκε η επίδραση μεθανόλης. Η παρουσία της μεθανόλης φαίνεται να επιφέρει 

προσαύξηση της ευαισθησίας για το αντιμόνιο μέσω μιας αντίδρασης μεταφοράς 

φορτίου μεταξύ θετικά φορτισμένης οργανικής ένωσης και του αναλύτη, στο πλάσμα 

του ICP-MS. Προηγούμενες μελέτες57 εικάζουν ότι η αντίδραση που λαμβάνει χώρα 

είναι: 

 
C+-X + M → C-X + M+ 

 
Όπου C+-X είναι η οργανική ένωση και Μ ο αναλύτης. Η πραγματοποίηση μιας 

τέτοιας αντίδρασης απαιτεί η τιμή δυναμικού ιονισμού της C+-X (11.26, 14.0 και 

13.77 eV για C, CO, και CO2 αντίστοιχα), να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του 

αναλύτη (8.46 eV για Sb) και επιπλέον ο αναλύτης να μην υφίσταται πλήρη ιοντισμό 

σε πλάσμα Ar. 

  Στα πλαίσια αυτά, αναλύθηκε πρότυπο διάλυμα αντιμονίου συγκέντρωσης 2μg/l 

και εξετάστηκε η ένταση του σήματος κατά την προσθήκη ή μη 10% MeOH στο 

διάλυμα του υγρού μεταφορέα.  
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Σχήμα 23. Συγκριτικά αποτελέσματα επίδρασης 10% MeOH κατά την προσθήκη της στο 

διάλυμα της υγρής φάσης. 

 

Από το σχήμα 23, φαίνεται ότι η παρουσία της μεθανόλης προκαλεί ανύψωση του 

σήματος του αντιμονίου και αποφασίστηκε η προσθήκη της στο διάλυμα του υγρού 

μεταφορέα έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται πρόβλημα αν υπάρχει κάποια ποσότητα 

οργανικής ύλης σε κάποιο από τα δείγματα που αναλύονται. 

 

3.1.2.3. Βελτιστοποίηση αναγωγικού διαλύματος  

Επόμενο στάδιο της μελέτης αποτέλεσε η επιλογή βέλτιστης συγκέντρωσης 

αναγωγικού διαλύματος. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά την οποία 

χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αναγωγικού διαλύματος NaBH4 0,5%, 1%, 1,5% 

και 2,5% (όλα περιείχαν NaOH 0,05% προς σταθεροποίηση του αναγωγικού) και 

καταγράφηκε η ένταση σήματος πρότυπου διαλύματος αντιμονίου 2μg/l. Ως οξύ της 

αντίδρασης σχηματισμού υδριδίων χρησιμοποιήθηκε  6Μ HCl.  

Κατά την πειραματική εφαρμογή παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιώντας 

συγκέντρωση οξέος 6Μ HCl και για συγκεντρώσεις 1,5% και 2,5%  NaBH4 
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παρουσιάστηκε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του πλάσματος του ICP-MS. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην υψηλή παραγωγή Η2 που αποδίδεται κατά την 

αντίδραση 

−
4BH  + 3 Η2Ο + Η+→ Η3ΒΟ3 + 4 Η2

η οποία λαμβάνει χώρα κατά το σχηματισμό των υδριδίων. 

Ωστόσο, η χρήση αναγωγικού διαλύματος συγκέντρωσης 0,5% ή 1% δεν 

παρουσίασε πρόβλημα και απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για τη δεδομένη 

συγκέντρωση οξέος, χρησιμοποιήθηκε αναγωγικό διάλυμα 1% NaBH4. 

 

3.1.2.4. Βελτιστοποίηση οξέος αντίδρασης αναγωγής πτητικών υδριδίων   

Βελτιστοποίηση πραγματοποιήθηκε, επιπλέον, και για το οξύ της αντίδρασης για 

το οποίο έγινε σύγκριση της έντασης του σήματος πρότυπου διαλύματος αντιμονίου 

για διαφορετικές συγκεντρώσεις του οξέος και με τη χρήση των δύο διαφορετικών 

υγρών μεταφορέων. 

Έτσι, αναλύθηκε πρότυπο διάλυμα 8μg Sb/l σε 1% ΗΝΟ3 με τη μέθοδο 

σχηματισμού υδριδίων για την οποία το αναγωγικό διάλυμα ήταν 1% ΝαΒΗ4 ενώ ο 

υγρός μεταφορέας ήταν HNO3 1%. Ως οξύ της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε HCl, η 

συγκέντρωση του οποίου κυμάνθηκε από 0,5Μ έως 6Μ. Η ένταση του σήματος για 

τις διάφορες συγκεντρώσεις οξέος παρουσιάζονται στο σχήμα 24.  
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Σχήμα 24. Ένταση σήματος 8μg/l αντιμονίου για τις διάφορες συγκεντρώσεις HCl, με υγρό 

μεταφορέα 1% ΗΝΟ3

 
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για πρότυπο διάλυμα 1μg Sb/l και υγρό 

μεταφορέα 0,5Μ HCl. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 25.  
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Σχήμα 25. Ένταση σήματος 1μg/l αντιμονίου για τις διάφορες συγκεντρώσεις HCl, με υγρό 

μεταφορέα 0,5Μ HCl 

 
Συγκρίνοντας την ένταση του σήματος για τις δύο πειραματικές συνθήκες, 

προκύπτει ότι υψηλότερη απόκριση επιτυγχάνεται με τη χρήση υγρού μεταφορέα 
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0,5Μ HCl και οξέος αντίδρασης 0,5Μ HCl.  Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί  η 

φθορά των διάφορων μηχανικών τμημάτων της διάταξης, χρησιμοποιήθηκε  HCl 

0,1Μ σαν υγρός μεταφορέας. Σε κάθε περίπτωση, για την καλύτερη διατήρησή τους, 

τα πρότυπα διαλύματα και τα δείγματα περιελάμβαναν είδος και περιεκτικότητα 

οξέος ίδια με το χρησιμοποιούμενο υγρό μεταφορέα58. 

 
Προσθήκη προαναγωγικού διαλύματος 

Κατά τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας αντιμονίου στα δείγματα, κρίθηκε 

απαραίτητο να εξασφαλισθεί  ίση απόκριση των ειδών  του αντιμονίου υπό τις ίδιες 

συνθήκες ανάλυσης. Επανειλημμένα έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι η τρισθενής 

και η πεντασθενής μορφή του αντιμονίου δεν χαρακτηρίζονται από ίσες 

ευαισθησίες59,63. Η προτιμητέα μορφή για την αντίδραση σχηματισμού υδριδίων είναι 

η τρισθενής μορφή του αντιμονίου60 και συνεπώς απαραίτητο στάδιο αυτής της 

διαδικασίας είναι η πλήρης αναγωγή του πεντασθενούς αντιμονίου στο τρισθενές61,62, 

ώστε να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας αντιμονίου. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος πραγματοποιήθηκαν 

βελτιστοποιήσεις της μεθόδου με χρήση προαναγωγικών διαλυμάτων ιωδιούχου 

καλίου και κυστεΐνης σε διάφορες συγκεντρώσεις.  

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εισαγωγή πρότυπου διαλύματος 1μg/l Sb, διαλύματος 

αναφοράς CASS-4 και δείγματος θαλάσσιου νερού, συγκρίνοντας την επίδραση στην 

ένταση του σήματος, κατά την παρουσία ή μη προαναγωγικού διαλύματος στο 

διάλυμα οξέος της αντίδρασης σχηματισμού υδριδίων. Για την συγκριτική διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκε προαναγωγικό διάλυμα κυστεΐνης 5% (L-cysteine). Στο σχήμα 26 

παρουσιάζεται η ένταση σήματος 0,5μg/l αντιμονίου καθώς και η αποδοθείσα 

συγκέντρωση του αντιμονίου στα δείγματα για τις δύο διαφορετικές πειραματικές 
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συνθήκες, ενώ στον πίνακα 12 δίνονται οι τιμές συγκέντρωσης, τα όρια ανίχνευσης 

και το ποσοστό ανάκτησης κάθε μεθόδου. 
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Σχήμα 26. Ένταση σήματος και συγκέντρωση αντιμονίου με και χωρίς προσθήκη  κυστεΐνης 

στο διάλυμα οξέος 

Πίνακας 12. 

  0% cysteine 5% cysteine 

CASS-4 0,26 ± 0,06 0,24 ± 0,02 

Δείγμα θαλάσσιου νερού 0,97 ± 0,05 1,15 ± 0,01 

1μg/l Sb 0,93 ± 0,06 0,99 ± 0,01 

ανάκτηση % 69,40 93,22 

Όρια ανίχνευσης  (μg/l ) 0,157 0,017 
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Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση προαναγωγικού διαλύματος οδηγεί 

σε σχετική αύξηση του σήματος υποβάθρου αλλά και σε αύξηση της απόκρισης για 

τη συνολική ποσότητα αντιμονίου.  

 
Επιλογή κατάλληλου προαναγωγικού διαλύματος 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε 

εισαγωγή προαναγωγικού διαλύματος ιωδιούχου καλίου και κυστεΐνης 

περιεκτικότητας 2.5, 5, 7,5, και 10% σε πρότυπο διάλυμα πεντασθενούς αντιμονίου 

1μg/l. Η ένταση του σήματος συγκρίθηκε σε κάθε περίπτωση με την αντίστοιχη 

πρότυπου διαλύματος τρισθενούς αντιμονίου 1μg/l, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 

27. 
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Σχήμα 27. Συγκριτικά αποτελέσματα απόκρισης τρισθενούς και πεντασθενούς αντιμονίου 

κατά τη χρήση των δύο προαναγωγικών διαλυμάτων. 
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Όπως γίνεται προφανές και από τα παραπάνω διαγράμματα, αποτελεσματικότερο 

προαναγωγικό διάλυμα κρίνεται το διάλυμα κυστεΐνης η οποία φαίνεται, επιπλέον, να 

προκαλεί ενίσχυση της έντασης σήματος και μείωση των παρεμποδίσεων.63,64 

Σύμφωνα με πρότερες αναφορές65,66, η αναγωγή λαμβάνει χώρα μέσω σχηματισμού 

παραγώγων ενώσεων θειου-αντιμονίου(ΙΙΙ). Ακολούθησε, λοιπόν, βελτιστοποίηση 

της συγκέντρωσης του διαλύματος κυστεΐνης. 

 

Βελτιστοποίηση συγκέντρωσης προαναγωγικού διαλύματος κυστεϊνης. 

 Στο  σχήμα 28 παρουσιάζεται η ένταση του σήματος για τα δύο είδη του 

αντιμονίου συγκέντρωσης 1μg/l κατά την προσθήκη στο διάλυμα οξέος της 

αντίδρασης αναγωγής υδριδίων, κυστεΐνης συγκεντρώσεων που κυμάνθηκαν από 2% 

ως 5%. Από τα συγκριτικά αποτελέσματα, προκύπτει ότι η βέλτιστη συγκέντρωση 

προαναγωγικού είναι 5% κυστεΐνη. 
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Σχήμα 28. Συγκριτικά αποτελέσματα απόκρισης των ειδών αντιμονίου για τις διάφορες 

συγκεντρώσεις προαναγωγικού διαλύματος 
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3.1.2.5. Βελτιστοποίηση πειραματικής διάταξης 

Στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της μεθόδου, στην πειραματική διάταξη 

προστέθηκε σπείραμα ανάμειξης (μήκους 1m και εσωτερικής διαμέτρου 420mm) 

μεταξύ του αναγωγικού διαλύματος και του οξέος. Πρότυπα διαλύματα των δύο 

ειδών του αντιμονίου, συγκέντρωσης 1μg/l αναλύθηκαν με και χωρίς την προσθήκη 

2% κυστεΐνης και παρουσία ή μη του σπειράματος ανάμειξης. Οι ληφθείσες 

αποκρίσεις παρουσιάζονται στο σχήμα 29. 
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Σχήμα 29. Απόκριση για τα είδη του αντιμονίου με και χωρίς την προσθήκη 2% κυστεΐνης 

και παρουσία ή μη του σπειράματος ανάμειξης. (Οι σκούρες αποχρώσεις απεικονίζουν το 

τρισθενές αντιμόνιο).  
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Αν και η παρουσία του σπειράματος μεταξύ του αναγωγικού διαλύματος και του 

οξέος δε φαίνεται να αυξάνει την ένταση του σήματος, λειτουργεί ωστόσο 

σταθεροποιητικά ως προς την ίση απόκριση των δύο ειδών του αντιμονίου. 

Η διαδικασία βελτιστοποίησης της μεθόδου ολοκληρώθηκε με την προσθήκη και 

δεύτερου σπειράματος (μήκους 1m και εσωτερικής διαμέτρου 420mm) μετά το 

αναγωγικό διάλυμα. Στο σχήμα 30 παρουσιάζεται η απόκριση σήματος για  πρότυπα 

διαλύματα των δύο ειδών Sb, συγκέντρωσης 1μg/l όταν στην διάταξη 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σπειράματα και ταυτόχρονα προστέθηκε προαναγωγικό 

διάλυμα κυστεΐνης στο διάλυμα του οξέος.  

Παρουσία δύο σπειραμάτων στη διάταξη

0

100000

200000

300000

400000

500000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

t(s)

I (
cp

s)

1ppb Sb(III)
1ppb Sb(V)

 

Σχήμα 30. Απόκριση ειδών αντιμονίου κατά τη χρήση δύο σπειραμάτων στην 

πειραματική διάταξη και την παρουσία προαναγωγικού διαλύματος 

 

Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 30, η παρουσία και των δύο σπειραμάτων 

έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν ίση απόκριση σήματος για τα δύο είδη αντιμονίου. Η 

παρατήρηση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι το πρώτο σπείραμα επιτρέπει 

καλή ανάμειξη των διαλυμάτων με το οξύ της αντίδρασης, ενώ το δεύτερο σπείραμα 
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παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί η αντίδραση σχηματισμού 

πτητικών υδριδίων.  

 Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για την οποία χρησιμοποιήθηκαν 

πρότυπα διαλύματα αντιμονίου συγκεντρώσεων 0,1, 0,2, 0,5, 1 και 2μg/l σε 0,1Μ 

HCl, διαλύματος αναφοράς CASS-4, δείγματος θαλάσσιου νερού και εμβολιασμένου 

με 2μg/l Sb δείγματος σε 0,1Μ HCl. Ως υγρός μεταφορέας χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 

10% MeOH και 0,1Μ HCl ενώ το αναγωγικό διάλυμα ήταν 1% NaBH4 και 0,05% 

NaOH. Ως οξύ της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 0,5Μ HCl με 

προαναγωγικό διάλυμα 5% L-cysteine. 

Η καμπύλη βαθμονόμησης παρουσιάζεται στο σχήμα 31. 

Calibration - L-cysteine 5% y = 1E+07x + 320096
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Σχήμα 31. Καμπύλη βαθμονόμησης κατά τη χρήση σπειραμάτων  ανάμειξης και 

αντίδρασης. 

 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου. 
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Πίνακας 13. Αποτελέσματα μέτρησης με χρήση των δύο σπειραμάτων.   

Δείγματα (μg Sb/l) 
CASS-4 0,229 ± 0,007 

Δείγμα θαλάσσιου νερού 1,365 ± 0,006 

Εμβολ. Δείγμα 2μg/l Sb 3,439 ± 0,015 

1 μg/l  Sb(III) 0,891 ± 0,006 

1 μg/l  Sb(V) 0,993 ± 0,008 

  

Χαρακτηριστικά Μεθόδου  

Όριο ανίχνευσης 0,013 

Ανάκτηση% 103,7 

Γραμμικότητα R2 0,9999 

 

Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πειραματικής διαδικασίας προκύπτει 

ότι η χρήση δύο σπειραμάτων ταυτόχρονα επιφέρει πολύ καλή απόκριση των ειδών 

του αντιμονίου, ενώ το όριο ανίχνευσης είναι αρκετά χαμηλό. Επιπλέον, οι τιμές για 

την ανάκτηση και τη γραμμικότητα της μεθόδου είναι υψηλότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες της προηγούμενης μεθόδου. Έτσι, με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτά, 

επελέγη η συγκεκριμένη αναλυτική διαδικασία για τον προσδιορισμό της συνολικής 

ποσότητας αντιμονίου στα περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα.  

 

Βέλτιστες Συνθήκες της Μεθόδου Προσδιορισμού συνολικού Sb 

Υγρός μεταφορέας 10% MeOH,  0,1Μ HCl 

Αναγωγικό διάλυμα 1% NaBH4,  0,05% NaOH 

Οξύ αντίδρασης HG 0,5Μ HCl 

Προαναγωγικό διάλυμα 5% L-cysteine 

Όγκος δείγματος 50μl 
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3.2 Διαχωρισμός και ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών του αντιμονίου 

 
 
Στοχεύοντας στον διαχωρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ειδών του 

αντιμονίου (ειδοταυτοποίηση αντιμονίου), κυρίως των ανόργανων μορφών στην 

οξειδωτική κατάσταση +ΙΙΙ και +V, αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε μέθοδος 

HPLC-ICP-MS με χρήση του συστήματος σχηματισμού  πτητικών υδριδίων. 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι κατά τον προσδιορισμό του αντιμονίου και 

των ειδών του, αντιξοότητες προκύπτουν από το γεγονός ότι: 

◊ Η συγκέντρωση του αντιμονίου στα περιβαλλοντικά δείγματα είναι αρκετά 

χαμηλή καθιστώντας απαραίτητη την εφαρμογή μεθόδου που να εξασφαλίζει 

μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία και την επίτευξη χαμηλών ορίων ανίχνευσης. 

◊ Τα είδη του αντιμονίου, πέραν της χαμηλής συγκέντρωσης με την οποία 

εντοπίζονται, παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια καθιστώντας απαραίτητη τη 

διαδικασία συντήρησης τους τόσο κατά την αποθήκευση των δειγμάτων όσο και 

κατά την ανάλυσή τους.  

◊ Δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα διαλύματα αναφοράς με πιστοποιημένη τιμή 

για το στοιχείο και τα είδη του ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης με τα 

αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων μεθόδων.  

◊ Η διεθνής βιβλιογραφία σε σχέση με την παρουσία του αντιμονίου και κυρίως 

των ειδών του, σε υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα είναι περιορισμένη λόγω της 

περιπλοκότητας που παρουσιάζουν. 
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3.2.1. Βελτιστοποίηση Διαχωρισμού με HPLC  

Ο διαχωρισμός των ειδών αντιμονίου πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, 

με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης. Κατά την πειραματική 

διαδικασία του διαχωρισμού των ειδών του αντιμονίου χρησιμοποιήθηκε 

ανιονανταλλακτική στήλη Hamilton PRP-X100. Ο  διαχωρισμός με αυτό το είδος 

στήλης βασίζεται στην ανταλλαγή ιόντων αναλύτη μεταξύ της στατικής και της 

κινητής φάσης. Για τη στατική φάση χρησιμοποιούνται ανιονανταλλακτικές ρητίνες 

που περιέχουν τριτοταγείς αμινομάδες  (–N(CH3)3
+OH-) στις δραστικές θέσεις, οπότε 

τα ανιόντα των ρητινών ανταλλάσσονται με τα ανιόντα του διαλύματος. 

Ως κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε διάλυμα αιθυλενοδιάμινοτετραοξικού οξέος 

0,02 Μ (EDTA) και 0,002 Μ φθαλικού οξέος σε pH 4,5. Σύμφωνα με προηγούμενες 

μελέτες67,70, το EDTA ευνοεί  το σχηματισμό ενός ευδιάλυτου αρνητικά φορτισμένου 

συμπλόκου του Sb(III) αποτρέποντας, έτσι, την οξείδωση του σε Sb(V). Επιπλέον, 

λόγω του σχηματισμού αυτού του συμπλόκου, διαφοροποιούνται οι χρόνοι 

κατακράτησης των ειδών του αντιμονίου στην ανιονανταλλακτική στήλη και 

καθίσταται εφικτός ο διαχωρισμός τους. Στο σχήμα 32 παρουσιάζεται 

χρωματογράφημα ενδεικτικό του αποτελεσματικού διαχωρισμού των Sb(V) και 

Sb(III). 
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Διαχωρισμός των Sb(V) & Sb(III) 
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Σχήμα 32. Χρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος 0.25μg Sb/l και των δύο ειδών 

αντιμονίου. 

3.2.2. Επιλογή συνθηκών για την αντίδραση σχηματισμού πτητικών υδριδίων 

Για τον αποδοτικό σχηματισμό πτητικών υδριδίων διατηρήθηκαν οι συνθήκες που 

είχαν επιλεγεί κατά την ανάπτυξη της μεθόδου ολικού προσδιορισμού του 

αντιμονίου, τόσο για το αναγωγικό διάλυμα όσο και για το οξύ της αντίδρασης. 

Επιπλέον, η πειραματική διάταξη περιελάμβανε και σε αυτή την περίπτωση δύο 

σπειράματα ανάμιξης. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τη μέθοδο προσδιορισμού της 

συνολικής ποσότητας αντιμονίου, κατά την οποία δεν είναι απαραίτητη η ίση 

απόκριση για το κάθε είδος, δεν χρησιμοποιήθηκε διάλυμα προαναγωγικού 

κυστεΐνης.  

 

3.2.3 Βελτιστοποίηση του όγκου εισερχόμενου δείγματος 

Προς επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθησίας μελετήθηκε η επίδραση εισαγωγής 

αυξανόμενης ποσότητας δείγματος στη διαχωριστικότητα της στήλης HPLC. Έτσι, 

στα πλαίσια βελτιστοποίησης της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκαν βρόγχοι εισαγωγής 
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δείγματος όγκου 50, 100 και 200 μl. Αναλύθηκαν πέντε πρότυπα διαλύματα 

αντιμονίου συγκεντρώσεων 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 και 1μg/l και των δύο ειδών (Sb(III) 

και Sb(V)) προς σχηματισμό καμπυλών βαθμονόμησης, ενώ επιπλέον αναλύθηκαν 

και θαλάσσια δείγματα με και χωρίς ενισχυμένη ποσότητα των δύο ειδών αντιμονίου.  

Από τα αποτελέσματα της χρωματογραφικής ανάλυσης των πρότυπων 

διαλυμάτων έγινε εμφανές ότι ο διαχωρισμός των ειδών Sb ήταν εφικτός με τη χρήση 

και των τριών μεγεθών βρόγχων. Στο σχήμα 33 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 

κορυφές που προέκυψαν κατά την ανάλυση πρότυπου δείγματος 0,5 μg/l Sb(V)-

Sb(III) με χρήση βρόγχου  50μl. 

 
 

Βρόγχος 50μl
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Σχήμα 33. Εισαγωγή 50μl πρότυπου διαλύματος αντιμονίου και των δύο ειδών 
 
Επιπρόσθετα, στα σχήματα 34, 35 και 36 παρουσιάζονται κατά αντιστοιχία τα 

αποτελέσματα ανάλυσης θαλάσσιου δείγματος με και χωρίς ενίσχυση της 

συγκέντρωσης του αντιμονίου. 
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Βρόγχος 200μl
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Σχήμα 34. Εισαγωγή 200μl θαλάσσιου δείγματος και δείγματος εμβολιασμένου με 0,25μg/l 

αντιμονίου και των δύο ειδών 
 

Βρόγχος 100μl 
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Σχήμα 35. Εισαγωγή 100μl θαλάσσιου δείγματος και δείγματος εμβολιασμένου με 0,25μg/l 

αντιμονίου και των δύο ειδών 

Βρόγχος 50μl

0

15000

30000

45000

60000

75000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

t(s)

I (
cp

s)

Θ.Δ-0.5μg/l Sb
Θ.Δ

 
Σχήμα 36. Εισαγωγή 50μl θαλάσσιου δείγματος και δείγματος εμβολιασμένου με 0,25μg/l 

αντιμονίου και των δύο ειδών 
 

Στους πίνακες 14, 15 και 16 παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου, η γραμμικότητα, το ποσοστό ανάκτησης και το όριο ανίχνευσης για τις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες. 

 87



 

Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά ποιότητας μεθόδου κατά τη χρήση βρόγχου 

εισαγωγής δείγματος όγκου 200μl. 

Βρόγχος όγκου 200μl 

 Sb(V) Sb(III) 

r 2 0,9999 0,9999 

ανάκτηση % * - - 

LOD (μg/l) 0,0044 0,0009 

 

* δεν υπολογίστηκε διότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν ήταν εφικτός ο διαχωρισμός 

των δύο ειδών Sb. 

 

Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά ποιότητας μεθόδου κατά τη χρήση βρόγχου 

εισαγωγής δείγματος όγκου 100μl. 

Βρόγχος όγκου 100μl 

 Sb(V) Sb(III) 

r 2 0,9999 0,9999 

ανάκτηση % 124 73 

LOD (μg/l) 0,0283 0,0029 

 

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά ποιότητας μεθόδου κατά τη χρήση βρόγχου 

εισαγωγής δείγματος όγκου 50μl. 

Βρόγχος όγκου 50μl 

 Sb(V) Sb(III) 

r 2 0,9999 0,9999 

ανάκτηση % 109 49 

LOD (μg/l) 0,015 0,0069 

 

Όπως προκύπτει και από τα διαγράμματα, ικανοποιητικότερα αποτελέσματα 

αποδόθηκαν κατά τη χρήση του βρόγχου εισαγωγής δείγματος όγκου 100 και 50μl 

καθώς ο διαχωρισμός των ειδών επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα ενώ το όριο 
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ανίχνευσης είναι αρκετά χαμηλό. Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται αναμενόμενα68 

καθώς μεγαλύτεροι όγκοι δείγματος επιφέρουν πιο πλατιές κορυφές και κορυφές με 

ουρές. Τελικά, για την ανάλυση δειγμάτων θαλάσσιου νερού χρησιμοποιήθηκε ο 

βρόγχος των 50 μL ώστε να αποφευχθεί, κατά το μέγιστο δυνατό, η εισαγωγή 

συστατικών της μήτρας του δείγματος στο σύστημα. 

 

3.2.4. Βελτιστοποίηση συνθηκών για τη διατήρηση των ειδών αντιμονίου στα 

περιβαλλοντικά δείγματα. 

Για την ανάπτυξη της μεθόδου διαχωρισμού των ειδών αντιμονίου, απαραίτητη 

προϋπόθεση ήταν η διατήρηση της τρισθενούς και πεντασθενούς μορφής αντιμονίου 

στα πρότυπα διαλύματα και τα περιβαλλοντικά δείγματα. Σύμφωνα και με 

προηγούμενες μελέτες69, ,70 71, έχει παρατηρηθεί οξείδωση του Sb(III) σε Sb(V) σε  

υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα. Η οξείδωση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται 

κατά την αποθήκευση των δειγμάτων ή την επεξεργασία τους για ανάλυση72, 

καθιστώντας απαραίτητη την παρουσία κάποιου σταθεροποιητικού παράγοντα.  

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης της αναλυτικής μεθόδου, αναλύθηκαν πέντε 

δείγματα θαλάσσιου νερού από την ίδια περιοχή, προκειμένου να μελετηθεί η 

επίδραση κιτρικού οξέος και EDTA στη διατήρηση των ειδών του αντιμονίου, κατά 

την προσθήκη τους στα δείγματα.  Ως κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε 0,02 Μ EDTA 

και 0,002 Μ φθαλικό οξύ σε pH 4,5.  

Το πρώτο δείγμα αναλύθηκε  χωρίς να προηγηθεί κάποια προσθήκη. Τα υπόλοιπα 

τέσσερα δείγματα διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες εκ των οποίων στη μία προστέθηκε 

κιτρικό οξύ σε συγκέντρωση 0,02 Μ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία προστέθηκε 0,02 Μ 

EDTA. Επιπλέον, ένα δείγμα από κάθε κατηγορία εμβολιάστηκε με 0,25μg Sb/l και 
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από τις δύο οξειδωτικές καταστάσεις του Sb. Τα συγκριτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα σχήματα 37, 38 και 39. 
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Σχήμα 37. Συγκριτικά αποτελέσματα των συγκεντρώσεων των ειδών του αντιμονίου κατά 

τη χρήση κιτρικού οξέος και EDTA σε θαλάσσιο δείγμα. 

 

Επίδραση EDTA σε Θαλάσσιο Δείγμα 
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Σχήμα 38. Επίδραση EDTA στη διατήρηση των ειδών του αντιμονίου. 
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Επίδραση Κιτρικού οξέος σε Θαλάσσιο Δείγμα
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Σχήμα 39. Επίδραση Κιτρικού οξέος  στη διατήρηση των ειδών του αντιμονίου. 
 

Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 37, η συγκέντρωση του Sb(III) στα δείγματα  

που περιείχαν κιτρικό οξύ ή EDTA προκύπτει αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη 

συγκέντρωση του θαλάσσιου δείγματος. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύεται από το 

γεγονός ότι η τρισθενής μορφή του αντιμονίου δεν εκλούεται από τη στήλη απουσία 

κιτρικού οξέος ή EDTA. Η κατακράτηση στη στήλη του περιεχόμενου στο αρχικό 

θαλάσσιο δείγμα Sb(III), ενδέχεται να επιφέρει συνέκλουση μέρους αυτού με τα 

δείγματα κιτρικού οξέος ή EDTA και προσαύξηση, τελικώς, της συγκέντρωσης 

Sb(III) των συγκεκριμένων δειγμάτων. 

Στα σχήματα 38 και 39 που παρατίθενται, η πρώτη κορυφή (χρόνος 

κατακράτησης ~90s) αντιστοιχεί στην πεντασθενή μορφή ενώ η δεύτερη κορυφή 

(χρόνος κατακράτησης ~140s) αντιστοιχεί στην τρισθενή μορφή του αντιμονίου.  

Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα, η προσθήκη EDTA συμβάλλει στη 

συντήρηση των ειδών του αντιμονίου, διευκολύνοντας την ανάλυση περιβαλλοντικών 

δειγμάτων αρκετό καιρό μετά τη δειγματοληψία τους.  

Ωστόσο, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 39, με την προσθήκη κιτρικού οξέος 

παρατηρήθηκε μία μόνο κορυφή που αντιστοιχεί στο σχηματισμό ενός σταθερού 

συμπλόκου τρισθενούς μορφής καθιστώντας αδύνατο τον ταυτόχρονο  προσδιορισμό 
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των Sb(III) και Sb(V). Η απουσία κορυφής για το Sb(V) οφείλεται στην αδυναμία 

σχηματισμού πτητικών υδριδίων του Sb(V) παρουσία των προϊόντων του κιτρικού.  

Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση του κιτρικού οξέος, 

επαναλήφθηκε η ίδια ανάλυση με σύστημα αέριας εκνέφωσης αντί για τη διάταξη 

σχηματισμού πτητικών υδριδίων. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 40. 

 

Επίδραση 0,02M κιτρικού οξέος απουσία συστήματος HG 
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Σχήμα 40. Επίδραση 0.02 Μ κιτρικού οξέος σε θαλάσσιο δείγμα εμβολιασμένο με 0.25μg/l 

αντιμονίου και των δύο ειδών χωρίς τη διάταξη σχηματισμού υδριδίων. Οι χρόνοι 

κατακράτησης είναι αυξημένοι λόγω μεγαλύτερου μήκους της γραμμής μεταφοράς των 

διαλυμάτων προς τον εκνεφωτή.  

Στο παραπάνω γράφημα, δεδομένου ότι το πεντασθενές αντιμόνιο εκλούεται 

πρώτο ενώ το τρισθενές εκλούεται κατόπιν69, ,72 73, η κορυφή στα 120s αντιστοιχεί στο 

Sb(V), στα 190s αντιστοιχεί το σύμπλοκο Sb(III)-κιτρικού ενώ η κορυφή στα 245s 

αντιστοιχεί σε σχηματιζόμενο σύμπλοκο του κιτρικού οξέος με το πεντασθενές 

είδος74. Γίνεται προφανές ότι υιοθετώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν είναι εφικτός 

ο διαχωρισμός των ειδών. Παρατηρείται, επιπλέον, μείωση της ευαισθησίας75 για το 

Sb(ΙΙΙ) με τη χρήση κιτρικού οξέος.  
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Συμπερασματικά, το καλύτερο μέσο για τη σταθεροποίηση των ειδών αντιμονίου 

είναι το EDTA. Ακολουθώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, 

πραγματοποιήθηκε άμεση προσθήκη 0,02Μ EDTA στα δείγματα μετά από κάθε 

δειγματοληψία. 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος που αναπτύχθηκε για τον διαχωρισμό και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των ειδών του αντιμονίου περιελάμβανε κινητή φάση 0,02Μ EDTA 

και 0,002Μ φθαλικού οξέος σε pH 4,5, αναγωγικό διάλυμα για την αντίδραση 

σχηματισμού υδριδίων 1% NaBH4 – 0,05% NaOH και οξύ 0,5Μ HCl. Επιπλέον, η 

διατήρηση των ειδών Sb(V) και Sb(III) επιτεύχθηκε με προσθήκη 0,02Μ EDTA στα 

δείγματα μετά τη διαδικασία δειγματοληψίας. Τέλος, για το διαχωρισμό των ενώσεων 

ο όγκος δείγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 50μl. Υιοθετώντας τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων.  

 

 

Βέλτιστες Συνθήκες της Μεθόδου Διαχωρισμού των ειδών Sb(V)/Sb(III) 

Κινητή φάση 0,02Μ EDTA, 0,002Μ φθαλικό οξύ, pH 4,5 

Αναγωγικό διάλυμα 1% NaBH4 – 0,05% NaOH 

Οξύ αντίδρασης HG 0,5Μ HCl 

Σταθεροποιητικό μέσο των ειδών 0,02Μ EDTA 

Όγκος δείγματος 50μl 
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3.3 Αποτελέσματα από την εφαρμογή των μεθόδων σε περιβαλλοντικά υδατικά 

δείγματα 

Σημαντικό τμήμα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσε η εφαρμογή των 

μεθόδων που αναπτύχθηκαν στην ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. Στις 

επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται λεπτομερώς οι τιμές συγκεντρώσεων που 

προέκυψαν για το αντιμόνιο και τα είδη του. 

 

3.3.1 Ολικός προσδιορισμός του αντιμονίου  

3.3.1.1 Δείγματα θαλάσσιου νερού 

Για τον προσδιορισμό της συνολικής ποσότητας αντιμονίου στα θαλάσσια 

δείγματα, εφαρμόστηκε η μέθοδος σχηματισμού υδριδίων (HG-ICP-MS), όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο τμήμα 3.1.2 της παρούσας εργασίας. Τα δείγματα αποκτήθηκαν 

με δειγματοληψίες θαλάσσιου νερού από την περιοχή της Κρήτης και το Λαύριο. 

Στον πίνακα 17 και το σχήμα 41 παρουσιάζεται η συγκέντρωση αντιμονίου που 

προσδιορίστηκε στα δείγματα. 
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Πίνακας 17. Συγκέντρωση αντιμονίου σε θαλάσσια δείγματα  

Δείγματα θαλάσσιου νερού Περιγραφή Συγκέντρωση Sb (μg/l) 

Δ.1 Λινοπεράματα, σταθμός ΔΕΗ 0,33 ± 0,01 

Δ.2 Λινοπεράματα, 50m από το Δ.1 0,32 ± 0,01 

Δ.3 Λινοπεράματα, 100m από το Δ.1 0,30 ± 0,01 

Δ.4 Λινοπεράματα, 75m από το Δ.1 0,31 ± 0,01 

Δ.5 Λινοπεράματα, 600m από το Δ.1 0,33 ± 0,01 

Δ.6 Λινοπεράματα, 100m από το Δ.1 0,32 ± 0,01 

Δ.7 Λιμάνι Λαυρίου 2,01 ± 0,01 

ΔΛ.1 Λιμάνι Λαυρίου 0,78 ± 0,03 

ΔΛ.4 Λαύριο, 1km δεξιά από Δ.Λ.1 0,35 ± 0,03 

ΔΛ.6 Λαύριο, 4km δεξιά από Δ.Λ.1 0,43 ± 0,03 

Δ.8 Λιμάνι Σούδας, Ν.Χανίων 0,32 ± 0,01 

Δ.9 Καβρός, Ν.Χανίων 0,25 ± 0,01 

Δ.10 Αγ. Πελαγία, Ν.Ηρακλείου 0,29 ± 0,01 

Δ.11 Λυγαριά, Ν. Ηρακλείου 0,22 ± 0,01 

Δ.12 Αγ. Γαλήνη, Ν.Ρεθύμνου 0,20 ± 0,01 

Δ.13 Λιμένας Ηρακλείου (φρ. Κούλε) 0,22 ± 0,01 

Δ.14 Λιμένας Ηρακλείου 0,22 ± 0,01 

Δ.15 Ανάληψη, Ν.Λασιθίου 0,21 ± 0,01 

Δ.16 Λέντας, Ν.Ηρακλείου 0,19 ± 0,01 

Δ.17 Λιμ.Ιεράπετρας, Ν.Λασιθίου 0,21 ± 0,01 

Δ.18 Αγ. Μαρίνα, Ν. Χανίων 0,20 ± 0,01 

Δ.19 Γεωργιούπολη, Ν.Χανίων 0,12 ± 0,01 

Δ.22 Νίκαια, Γαλλία 0,25 ± 0,01 

Δ.23 CASS-4 0,21 ± 0,01 
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Σχήμα 41. Συγκέντρωση αντιμονίου σε θαλάσσια δείγματα 

 

Σε μη ρυπασμένα ύδατα76, το αντιμόνιο απαντάται σε συγκέντρωση μικρότερη 

των 1μg/l. Εκ των αποτελεσμάτων, επομένως, προκύπτει ότι το αντιμόνιο στο 

θαλάσσιο νερό βρίσκεται σε χαμηλές σχετικά συγκεντρώσεις και μέσα στα όρια 

συγκεντρώσεων για μη ρυπασμένα ύδατα με εξαίρεση τη συγκέντρωση του δείγματος 

Δ.7. 

 Τα δείγματα Δ.1-Δ.6 προέρχονται από την περιοχή Λινοπεράματα Ηρακλείου 

όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της ΔΕΗ ενώ οι θέσεις δειγματοληψίας δεν ξεπερνούν 

την απόσταση 1Km από το εργοστάσιο. Από τις τιμές συγκέντρωσης συμπεραίνεται 

ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον με αντιμόνιο. 

Τα δείγματα Δ.7-ΔΛ.6, τα οποία παρουσιάζουν και την υψηλότερη συγκέντρωση, 

προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου Αττικής όπου και εντοπίζεται η 

παρουσία παλαιών μεταλλείων. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνεται να 

έρχονται σε συμφωνία και με προηγούμενες μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες η 

ύπαρξη μεταλλείων και ορυχείων επιφέρει αυξημένες συγκεντρώσεις αντιμονίου στα 

περιβαλλοντικά συστήματα της περιοχής77,78. Πρέπει, ωστόσο να αναφερθεί ότι η 

συλλογή του δείγματος Δ.7 πραγματοποιήθηκε σε πλαστική φιάλη PET (polyethylene 
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terephthalate) του εμπορίου, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει συντελέσει  στην 

ιδιαιτέρως υψηλή τιμή συγκέντρωσης αντιμονίου που σημειώθηκε. Σύμφωνα με πολύ 

πρόσφατες μελέτες74,79, ύδατα τα οποία αποθηκεύονται σε πλαστικά μπουκάλια 

παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση αντιμονίου η οποία οφείλεται στο αντιμόνιο 

που περιέχεται στο υλικό κατασκευής τους και σταδιακά διαχέεται στο περιεχόμενο 

του δοχείου. 

Επιπλέον, τα Δ.13 και Δ.14 προέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή του 

φρουρίου Κούλε και του λιμένα Ηρακλείου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 

συγκεντρώσεις  αντιμονίου κρίνονται σχετικά χαμηλές και μέσα στα φυσιολογικά 

όρια.  

Τα υπόλοιπα δείγματα Δ.8-Δ.19 έχουν ληφθεί από παραθαλάσσιες περιοχές 

της Κρήτης και χαρακτηρίζονται από αναμενόμενα χαμηλές τιμές δεδομένου ότι στις 

περιοχές αυτές δεν υπάρχουν πηγές ρύπανσης ή φυσικές πηγές αντιμονίου. 

Το δείγμα Π.5 λήφθηκε από τις εκβολές του ποταμού Γιόφυρου Ηρακλείου. Η 

συγκέντρωση αντιμονίου του συγκεκριμένου δείγματος παρουσιάζεται ελαφρώς 

υψηλότερη από τις τιμές των άλλων θαλάσσιων δειγμάτων. Δεν υπερβαίνει, ωστόσο, 

τις φυσιολογικές και αναμενόμενες τιμές καθώς στα ποτάμια η συγκέντρωση του 

αντιμονίου είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με το θαλάσσιο νερό80.  

Τέλος, το Δ.19, το οποίο παρουσιάζει την χαμηλότερη συγκέντρωση έχει ληφθεί 

από την τοποθεσία Γεωργιούπολη Χανίων.  

Στον πίνακα 18 δίνεται η συγκέντρωση που προέκυψε από την ανάλυση εννιά 

δειγμάτων θαλάσσιου νερού που συλλέχθηκαν από την ίδια θέση στην θαλάσσια 

ζώνη της νήσου Ντία αλλά σε διαφορετικά βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας 

μέχρι βάθους 120m με δειγματοληψίες ανά 15m. 
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Πίνακας 18. Δείγματα θαλάσσιου νερού σε διαφορετικά βάθη 

Δείγμα Βάθος (m) Συγκέντρωση (μg/l) 

Ντ. 0 0 0,21 ± 0,01 

Ντ.15 15 0,21 ± 0,01 

Ντ.30 30 0,20 ± 0,01 

Ντ.45 45 0,20 ± 0,01 

Ντ.60 60 0,20 ± 0,01 

Ντ.75 75 0,21 ± 0,01 

Ντ.90 90 0,20 ± 0,01 

Ντ.105 105 0,21 ± 0,01 

Ντ.120 120 0,20 ± 0,01 

 

Επιπλέον, στο σχήμα 42 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των δειγμάτων ως προς 

το βάθος δειγματοληψίας. 
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Σχήμα 42. Συγκέντρωση αντιμονίου θαλάσσιων δειγμάτων  σε μεταβαλλόμενο βάθος.  

Όπως προκύπτει και από το σχήμα, οι συγκεντρώσεις του αντιμονίου στα διάφορα 

βάθη δειγματοληψίας είναι παρόμοιες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη συντηρητική 

συμπεριφορά του αντιμονίου, του οποίου η συγκέντρωση παραμένει σταθερή με το 

βάθος81,82. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί83, η κατακόρυφη 

κατανομή του αντιμονίου παρουσιάζει μια ελαφρά διακύμανση, σε βάθη όμως που 

ξεπερνούν τα 1000 μέτρα. 
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3.3.1.2 Δείγματα ποταμών και λιμνών 

Δείγματα ποταμών και λιμνών συγκεντρώθηκαν προκειμένου να υπολογιστεί το 

περιεχόμενό τους σε συνολική ποσότητα αντιμονίου. Στον πίνακα 19 και το σχήμα 43 

παρουσιάζεται η συγκέντρωση αντιμονίου που προσδιορίστηκε στα δείγματα. 

 

Πίνακας 19. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα λιμνών και ποταμών 

Δείγματα Λιμνών 
και Ποταμών  

Περιγραφή Συγκέντρωση (μg/l) 

Λ.1 Λίμνη Lugano 0,14 ± 0,01 

Λ.2 Λίμνη Komo 0,69 ± 0,01 

Λ.3 Λίμνη Garda 0,35 ± 0,01 

Λ. 4 Λίμνη Πρέβεζας 0,22 ± 0,01 

Π.1 
Ποτάμι, μπροστά από 

σταθμό ΔΕΗ 
0,12 ± 0,01 

Π.2 Ποταμός Γιόφυρος 0,61 ± 0,01 

Π.3 
Ποταμός Γιόφυρος, 300m 

από Π.2 
0,31 ± 0,01 

Π.4 
Ποταμός Γιόφυρος, 600m 

από Π.2 
0,36 ± 0,01 

Π.5 Εκβολές Γιόφυρου 0,32 ± 0,01 

Π.6 Ξηροπόταμος 0,25± 0,01 
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Σχήμα 43. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα λιμνών και ποταμών 

Όπως προκύπτει και από τα δείγματα Λ.1-Λ.4 η περιεκτικότητα σε αντιμόνιο των 

δειγμάτων λιμνών που μελετήθηκαν παραμένει χαμηλή με εξαίρεση το δείγμα Λ.2 

που προέρχεται από τη λίμνη Komo (Β. Ιταλία), στην οποία κινείται σε καθημερινή 

βάση αυξημένος αριθμός πλεούμενων. Επιπλέον, η συλλογή και αποθήκευση και 

αυτού του δείγματος είχε πραγματοποιηθεί σε πλαστική φιάλη PET, καθώς δεν ήταν 

ακόμα γνωστή η σχετική μελέτη σύμφωνα με την οποία ποσότητα Sb διαχέεται από 

το μπουκάλι στο νερό. 

Τo δείγμα Π.1 προέρχεται από ποταμό δίπλα από το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Η 

χαμηλή συγκέντρωση που προσδιορίστηκε επιβεβαιώνει το συμπέρασμα ότι το 

εργοστάσιο δεν επιβαρύνει το υδατικό περιβάλλον με αντιμόνιο. 

Τα δείγματα Π.2-Π.5 έχουν ληφθεί από διαφορετικά σημεία του ποταμού 

Γιόφυρου στον οποίο καταλήγουν λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο του 

Ηρακλείου. Το δείγμα Π.2 παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση αντιμονίου και 

προέρχεται από σημείο του ποταμού εντός της αστικής περιοχής του Ηρακλείου. Στα  

Π.3 – Π.5 η συγκέντρωση είναι αρκετά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του Π.2, 

γεγονός αναμενόμενο καθώς αυξάνεται η απόσταση από την επιβαρυμένη περιοχή 
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του δείγματος Π.2. Συγκεκριμένα, το δείγμα Π.5 προέρχεται, όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα, από τις εκβολές του ποταμού όπου πραγματοποιείται ανάμιξη με το 

θαλάσσιο νερό και ως αναμενόμενο, η συγκέντρωση του αντιμονίου είναι 

χαμηλότερη σε σχέση με το δείγμα Π.2. 

Στο σχήμα 44 παρουσιάζεται η καμπύλη βαθμονόμησης για τη μέτρηση της 

συγκέντρωσης αντιμονίου στα παραπάνω δείγματα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 20. 

 
Πίνακας 20. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μεθόδου 

Χαρακτηριστικά Μεθόδου  

Όριο ανίχνευσης (μg/l) 0,006 

Ανάκτηση% Δ.10 143,5 

Γραμμικότητα R2 0,9999 
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Σχήμα 44. Καμπύλη βαθμονόμησης των δειγμάτων. 

 

3.3.1.3 Δείγματα νερού βροχής 

Η συνολική ποσότητα αντιμονίου προσδιορίστηκε σε δείγματα βροχής που 

συγκεντρώθηκαν με δειγματοληψία στην πόλη του Ηρακλείου σε διαφορετικές 
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χρονικές περιόδους. Επιπλέον συλλέχθηκαν δείγματα απορροής από το χώρο 

στάθμευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Στον 

πίνακα 21 και το σχήμα 45 παρουσιάζεται η συγκέντρωση αντιμονίου που 

προσδιορίστηκε στα δείγματα. 

 
Πίνακας 21. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα βροχής και απορροής. 

Δείγμα Συγκέντρωση (μg/l) 
Δ.Β1 0,04 ± 0,01 
Δ.Β3 0,10 ± 0,03 
Δ.Β4 0,73 ± 0,03 
Δ.Β5 11,5 ± 0,01 
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Δείγματα Απορροής
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Σχήμα 45. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα βροχής και απορροής.  

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων γίνεται εμφανές ότι στα δείγματα βροχής, 

η συγκέντρωση της συνολικής ποσότητας αντιμονίου είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 
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Προκύπτει, συνεπώς, ότι η εισροή αντιμονίου στην ατμόσφαιρα του Ηρακλείου, είτε 

από φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές, είναι χαμηλή και δεν υποδεικνύει αντίστοιχη 

ρύπανση.84,85

Σε αντίθεση με τα δείγματα βροχής, τα δείγματα απορροής από το χώρο 

στάθμευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Δ.Β1) και την περιοχή της Αγίας Πελαγίας 

(Δ.Β3) παρουσίασαν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιμόνιο. Το γεγονός αυτό εξηγείται 

από την παρουσία αντιμονίου στα εξαρτήματα των φρένων αυτοκινήτων και την 

έκπλυση, προσρόφηση στο έδαφος και μεταφορά αυτού με τη βροχή86,87.  

3.3.1.4 Δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου 

Η ανάλυση των δύο δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού έδωσε τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στο σχήμα 46 και τον πίνακα 22. 

 

Πίνακας 22. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Ηρακλείου 

Δείγμα Συγκέντρωση (μg/l) 
Ε.Λ.1 0,18 ± 0,03 
Ε.Λ.2 0,44 ± 0,03 
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Σχήμα 46. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Ηρακλείου 
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Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι το δείγμα Ε.Λ2 που 

προέρχεται από την εκροή της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης παρουσιάζει 

υψηλότερη συγκέντρωση αντιμονίου από το πρώτο δείγμα Ε.Λ.1, το οποίο έχει 

συλλεχθεί από την είσοδο της εγκατάστασης των υγρών αποβλήτων . Βέβαια η 

περιορισμένη δειγματοληψία που έγινε στην παρούσα μελέτη δεν επιτρέπει την 

ποσοτική σύγκριση μεταξύ του εισερχόμενου και εξερχόμενου Sb στην μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου. 

 

3.3.1.5 Δείγματα νερού βρύσης 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του αντιμονίου στο νερό βρύσης 

αναλύθηκαν δείγματα από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου και των 

Χανίων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 23 και το σχήμα 47. 

 

Πίνακας 23. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα νερού βρύσης. 
 

Δείγμα Περιγραφή Συγκέντρωση 
(μg/l) 

1 Π.Κ, Ηράκλειο 0,10 ± 0,03 

2 Κηπούπολη, Ηράκλειο 0,09 ± 0,03 

3 Γάζι, Ηράκλειο 0,06 ± 0,03 

4 Πολυτεχνείο Κρήτης,Χανιά 0,08 ± 0,03 
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Δείγματα νερού βρύσης
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Σχήμα 47. Συγκέντρωση αντιμονίου σε δείγματα πόσιμου νερού 

Στοχεύοντας στην προστασία της υγείας, έχουν θεσπιστεί μέγιστα όρια 

επιτρεπτής περιεκτικότητας αντιμονίου στο πόσιμο νερό τα οποία σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)88 και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) 89 είναι 

5μg/l.  Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (USEPA)90 έχει ορίσει 

ως ανώτατο όριο αντιμονίου στο πόσιμο νερό συγκέντρωση 6μg/l. Κατά αντιστοιχία, 

στην Αυστραλία (NPI)91, το όριο είναι 3μg/l. Στην Ελλάδα, η πιο πρόσφατη οδηγία 

98/8392 μείωσε τη μέγιστη παραδεκτή συγκέντρωση αντιμονίου στο πόσιμο νερό  σε 

5μg/l από 10μg/l που όριζε παλαιότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. 

Α5/288/1986)93.    

Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των αναλύσεων για το πόσιμο νερό, η 

συγκέντρωση του αντιμονίου στα δείγματα είναι αρκετά χαμηλή και εντός των 

θεσπισμένων ορίων. Σε ό,τι αφορά επομένως, την περιεκτικότητα σε αντιμόνιο, το 

νερό βρύσης κρίνεται κατάλληλο για κατανάλωση. Ωστόσο, προσοχή πρέπει να δοθεί 

στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες74,79, τα επίπεδα αντιμονίου στο 

εμφιαλωμένο νερό είναι δυνατό να αυξηθούν ως και 100 φορές σε σχέση με το νερό 

βρύσης, ανάλογα με το υλικό και τις συνθήκες φύλαξης της φιάλης. 
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Στο σχήμα 48 παρουσιάζεται η καμπύλη βαθμονόμησης για τη μέτρηση της 

συγκέντρωσης αντιμονίου στα δείγματα βροχής, απορροής, βιολογικού καθαρισμού 

και πόσιμου νερού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 24. 

y  = 9E+06x - 359813
R2 = 0,9983
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Σχήμα 48. Καμπύλη βαθμονόμησης για τα δείγματα βροχής, απορροής, βιολογικού 

καθαρισμού και πόσιμου νερού. 

 

Πίνακας 24. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μεθόδου 

Χαρακτηριστικά Μεθόδου  

Όριο ανίχνευσης (μg/l) 0,013 

Ανάκτηση% Δ.1 106,02 

Ανάκτηση% Δ.Β.3 99,82 
Γραμμικότητα R2 0,999 

 

3.3.2 Ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών Sb(V) και Sb(III) του αντιμονίου σε 

περιβαλλοντικά δείγματα. 

Για τον προσδιορισμό των δύο ειδών του αντιμονίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

HPLC-HG-ICP-MS όπως αναπτύχθηκε και περιγράφηκε στην παράγραφο 3.2 της 

παρούσας εργασίας.  
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3.3.2.1 Δείγματα θαλάσσιου νερού 

Από τα δείγματα θαλάσσιου νερού που συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται 

στην παράγραφο 3.3.1., εφαρμόστηκε η μέθοδος προσδιορισμού των ειδών Sb(V) και 

Sb(III) στα δείγματα εκείνα τα οποία παρουσίασαν την υψηλότερη συγκέντρωση 

αντιμονίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων της μεθόδου 

προσδιορισμού της συνολικής ποσότητας αντιμονίου. 

Στον πίνακα 25 και το σχήμα 49 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των ειδών 

αντιμονίου που προσδιορίστηκε στα δείγματα. 

 

Πίνακας 25. Περιεκτικότητα θαλάσσιων δειγμάτων σε Sb(V) και Sb(III). 

Δείγματα 

θαλάσσιου νερού 
Συγκέντρωση Sb (μg/l) 

 Sb(V) Sb(III) 

Δ.Λ.4 0,437 ± 0,005 0,011 ± 0,003 

Δ.Λ.6 0,619 ± 0,004 < LOD 

Δ.7 1,662 ± 0,009 < LOD 

Δ.8 0,230 ± 0,004 0,012 ± 0,003 

Δ.10 0,224 ± 0,005 < LOD 

Δ.14 0,236 ± 0,004 0,016 ± 0,003 

Δ.23 0,297 ± 0,008 0,011 ± 0,012 
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Σχήμα 49. Περιεκτικότητα θαλάσσιων δειγμάτων σε Sb(V) και Sb(III). 

 
Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων γίνεται προφανές ότι στο 

θαλάσσιο νερό η επικρατούσα μορφή αντιμονίου είναι η πεντασθενής. Το 

συμπέρασμα αυτό κρίνεται αναμενόμενο καθώς σε επιφανειακά ύδατα το Sb(V) είναι 

η προτιμητέα μορφή. Το Sb(III), ως θερμοδυναμικά ασταθές υπό τις συγκεκριμένες 

συνθήκες, εντοπίζεται σε περιορισμένη μόνο συγκέντρωση μέσω μηχανισμών που αν 

και δεν έχουν μελετηθεί πλήρως, αποδίδονται σε διαδικασίες βιολογικής παραγωγής 

ή αργής μετατροπής του στη σταθερότερη μορφή, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 

προηγούμενες  μελέτες1,14,94. Επιπλέον, οι χαμηλές συγκεντρώσεις και των δύο ειδών 

επιβεβαιώνουν ότι δεν προκύπτει πρόβλημα ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων των 

περιοχών που μελετήθηκαν. 

 

3.3.2.2 Δείγματα νερού βροχής  

Η πεντασθενής και τρισθενής ποσότητα αντιμονίου προσδιορίστηκε σε δείγματα 

βροχής καθώς επίσης και στο δείγμα απορροής από το χώρο στάθμευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον πίνακα 26 και το σχήμα 50 παρουσιάζεται η 

συγκέντρωση των ειδών αντιμονίου που προσδιορίστηκε στα δείγματα. 
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Πίνακας 26. Περιεκτικότητα δειγμάτων βροχής και απορροής σε Sb(V) και Sb(III). 

Δείγματα βροχής 

& απορροής 
Συγκέντρωση Sb (μg/l) 

 Sb(V) Sb(III) 

Δ.Β2 0,130 ± 0,011 < LOD 

Δ.Β.3 0,040 ± 0,011 0,007 ± 0,013 

Δ.Β4 0,588 ± 0,011 < LOD 
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Σχήμα 50. Περιεκτικότητα δειγμάτων βροχής και απορροής σε Sb(V) και Sb(III). 

 
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει το αναμενόμενο συμπέρασμα 

ότι τόσο στα δείγματα βροχής όσο και στο δείγμα απορροής υπερισχύει η 

πεντασθενής μορφή του αντιμονίου. Η συγκέντρωση των δύο ειδών αντιμονίου είναι 
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αρκετά χαμηλή στα δείγματα βροχής, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τις αντίστοιχες αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συνολικής 

ποσότητας αντιμονίου. 

Το δείγμα απορροής από το χώρο στάθμευσης παρουσίασε, συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα δείγματα, υψηλή περιεκτικότητα του Sb(V) και αρκετά χαμηλή 

περιεκτικότητα σε Sb(III). Πιθανή πηγή θεωρείται η φυσική παρουσία αντιμονίου στο 

έδαφος αλλά και τα φρένα των οχημάτων95,96  

3.3.2.3 Δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου 

Η ανάλυση των δύο δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού έδωσε τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στο σχήμα 51 και τον πίνακα 27. 

 
Πίνακας 27. Συγκέντρωση ειδών αντιμονίου σε δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ηρακλείου 

Δείγματα 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων  

Συγκέντρωση Sb (μg/l) 

 Sb(V) Sb(III) 

Ε.Λ1 0,047 ± 0,011 0,019 ± 0,013 

Ε.Λ2 0,359 ± 0,010 < LOD 
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Σχήμα 51 Συγκέντρωση ειδών αντιμονίου σε δείγματα από τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων Ηρακλείου. 

 110



Το πρώτο δείγμα Ε.Λ.1 έχει συλλεχθεί από την είσοδο της εγκατάστασης των 

υγρών αποβλήτων ενώ το δείγμα Ε.Λ2 προέρχεται από την εκροή της δεξαμενής 

δευτεροβάθμιας καθίζησης. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, και τα δύο 

δείγματα περιέχουν Sb(V) σε υψηλότερη συγκέντρωση από την αντίστοιχη του 

Sb(III). Επιπλέον όμως, η τρισθενής μορφή του αντιμονίου βρίσκεται σε υψηλότερη 

συγκέντρωση στο δείγμα της εισόδου ενώ στο δείγμα της εξόδου έχει επέλθει η 

οξείδωση στην πεντασθενή μορφή. 

 

3.3.2.4 Δείγματα νερού βρύσης 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ειδών του αντιμονίου στο νερό 

βρύσης αναλύθηκαν δείγματα από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου και 

των Χανίων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 28 και το σχήμα 52. 

 

Πίνακας 28. Συγκέντρωση ειδών αντιμονίου σε δείγματα νερού βρύσης. 

Δείγματα 

πόσιμου νερού 
Συγκέντρωση Sb (μg/l) 

 Sb(V) Sb(III) 

1 0,052 ± 0,010 < LOD 

3 0,027 ± 0,011 < LOD 

4 0,049 ± 0,011 < LOD 

5 0,061 ± 0,011 < LOD 

6 0,041 ± 0,011 < LOD 
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Σχήμα 52. Συγκέντρωση ειδών αντιμονίου σε δείγματα νερού βρύσης. 

 

Και σε αυτή την κατηγορία δειγμάτων, η πεντασθενής μορφή υπερισχύει αν και 

εντοπίζεται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 

3.3.1.5, τα θεσπισμένα μέγιστα όρια επιτρεπτής περιεκτικότητας αντιμονίου στο 

πόσιμο νερό κυμαίνονται από 3μg Sb/l ως 6μg Sb/l, με αναφορά στη συνολική 

ποσότητα αντιμονίου. Συνεπώς, η πολύ χαμηλή συγκέντρωση της περισσότερο 

τοξικής τρισθενούς μορφής δε συνιστά λόγο ανησυχίας για την υγεία των 

καταναλωτών του πόσιμου νερού. 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, αναλύθηκαν πρότυπα διαλύματα 

συγκεντρώσεων 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 και 1μg/l  Sb(V) και αντιστοίχως για το Sb(III) 

από τα οποία προέκυψε η καμπύλη βαθμονόμησης για τα δείγματα θαλάσσιου νερού, 

όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 53. 
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Καμπύλη βαθμονόμησης για Sb(V) y = 2E+06x - 10460
R2 = 0,9999
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Καμπύλη βαθμονόμησης για Sb(III) y = 4E+06x - 28708
R2 = 1
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Σχήμα 53. Καμπύλες βαθμονόμησης των ειδών αντιμονίου για τα δείγματα θαλάσσιου 

νερού. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου ανάλυσης των θαλάσσιων δειγμάτων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 29. 

 
Πίνακας 29.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά μεθόδου ανάλυσης των ειδών αντιμονίου για τα 

δείγματα θαλάσσιου νερού. 

Χαρακτηριστικά 

Μεθόδου 
Sb(V) Sb(III) 

Όριο ανίχνευσης (μg/l) 0,015 0,0069 

Ανάκτηση% Δ.14 100,35 56,44 

Ανάκτηση% Δ.Λ.6 140,50 70,21 

Γραμμικότητα R2 0,9999 0,9999 

 
Οι καμπύλες βαθμονόμησης για τα δείγματα βροχής και απορροής, τα δείγματα 

από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και βρύσης παρουσιάζονται στο σχήμα 54. 
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Καμπύλη βαθμονόμησης για Sb(V) y = 3E+06x - 28528
R2 = 0,9994
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Καμπύλη βαθμονόμησης για  Sb(III) y = 5E+06x - 20037
R2 = 0,9992
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Σχήμα 54. Καμπύλες βαθμονόμησης των ειδών αντιμονίου για τα δείγματα βροχής, 

απορροής, βιολογικού καθαρισμού και πόσιμου νερού. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου ανάλυσης των συγκεκριμένων 

δειγμάτων παρουσιάζονται στον πίνακα 30. 

 

Πίνακας 30.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά μεθόδου ανάλυσης των ειδών αντιμονίου για τα 

δείγματα βροχής, απορροής, βιολογικού καθαρισμού και πόσιμου νερού. 

 

Χαρακτηριστικά 

Μεθόδου 
Sb(V) Sb(III) 

Όριο ανίχνευσης (μg/l) 0,013 0,0053 

Ανάκτηση% Δ.1 96,27 84,01 

Ανάκτηση% Δ.Β.3 89,28 95,08 

Γραμμικότητα R2 0,999 0,999 
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Στο σχήμα 55 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε, για την οποία υπολογίστηκε το άθροισμα των συγκεντρώσεων 

Sb(V) και Sb(III) που προσδιορίστηκε στα δείγματα κατά την ειδοταυτοποίηση και 

συγκρίθηκε με τα αποτελέσματα των αναλύσεων της συνολικής ποσότητας 

αντιμονίου.  
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Σχήμα 55. Ισοζύγιο μάζας αντιμονίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

δειγμάτων ολικού προσδιορισμού και ειδοταυτοποίησης αντιμονίου.  
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4. Συμπεράσματα - Προοπτικές  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκε μέθοδος για τον ολικό 

προσδιορισμό του αντιμονίου καθώς και το διαχωρισμό και προσδιορισμό των δύο 

ανόργανων ειδών του, Sb(V) και Sb(III). 

Στην προσπάθεια ανάπτυξης της μεθόδου με αέρια εκνέφωση, διαπιστώθηκε ότι η 

διαδικασία της προσθήκης γνωστής ποσότητας πρότυπου διαλύματος σε θαλάσσια 

δείγματα παρουσίασε καλή γραμμικότητα και ακρίβεια στην εφαρμογή της. 

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τα πειραματικά δεδομένα που παρατέθηκαν, η χρήση 

διαλύματος ινδίου ως εσωτερικό πρότυπο ενδείκνυται για τον έλεγχο της 

σταθερότητας του σήματος και για τη διόρθωση μη φασματοσκοπικών 

παρεμποδίσεων. 

Κατά την διαδικασία, ωστόσο, συνεχούς παροχής θαλάσσιων δειγμάτων μέσω 

του εκνεφωτή διαπιστώθηκε φθορά του κώνου δειγματοληψίας, προκαλούμενη από 

την πολύπλοκη μήτρα των δειγμάτων.  Συμπερασματικά, η εισαγωγή των δειγμάτων 

μέσω του συστήματος υγρής εκνέφωσης αποτελεί μέθοδο η οποία με τις κατάλληλες 

βελτιστοποιήσεις είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά για τον προσδιορισμό 

του αντιμονίου. 

Περαιτέρω, αναπτύχθηκε η μέθοδος σχηματισμού πτητικών υδριδίων (HG) για 

την εισαγωγή των δειγμάτων. Το σύστημα HG αν και έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτεταμένα κατά τον ολικό προσδιορισμό αντιμονίου, παρουσιάζει περιορισμένη 

εφαρμογή στην ειδοταυτοποίησή του. Στην παρούσα εργασία, η παραγωγή πτητικών 

υδριδίων χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της συνολικής συγκέντρωσης 

αντιμονίου στα δείγματα αλλά και για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό της 

πεντασθενούς και τρισθενούς μορφής του αντιμονίου.  
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Προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε ο 

τροποποιημένος θάλαμος εκνέφωσης ως διαχωριστής υγρών-αερίων καθώς απέδωσε 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα συγκριτικά με τον εμπορικά διαθέσιμο διαχωριστή, 

αναφορικά με τους χρόνους απόκρισης, το σήμα θορύβου και την αποτελεσματική 

μεταφορά των πτητικών υδριδίων στο ICP-MS.  

Επιπλέον, με βάση τα πειραματικά δεδομένα πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες 

βελτιστοποιήσεις, όπως παρουσιάστηκαν στις παραγράφους 4.1 και 4.2, για την 

αποδοτικότερο προσδιορισμό τόσο της συνολικής συγκέντρωσης αντιμονίου όσο και 

για το διαχωρισμό και προσδιορισμό των ειδών του. Στα πλαίσια αυτών των 

διαδικασιών, διασφαλίστηκαν μικροί χρόνοι ανάλυσης, καλή γραμμικότητα της 

αναλυτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση και χαμηλά όρια 

ανίχνευσης. Έτσι, κατά τον ολικό προσδιορισμό το όριο ανίχνευσης αντιμονίου ήταν 

0,006μg/l ενώ τα όρια ανίχνευσης για τα Sb(V) και Sb(III) ήταν 0,013 και 0,005 μg/l 

αντίστοιχα. 

Ο στόχος εφαρμογής των μεθόδων που αναπτύχθηκαν σε περιβαλλοντικά 

δείγματα επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς αναλύθηκαν δείγματα 

θαλάσσιων υδάτων, πόσιμου νερού, βρύσης και υδάτων από την μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων, αποδίδοντας συγκεντρώσεις αντιμονίου συγκρίσιμες με τις 

αντίστοιχες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η διατήρηση των μορφών του 

αντιμονίου στα δείγματα κρίθηκε απαραίτητο στάδιο κατά την ειδοταυτοποίηση και 

προς αυτή την κατεύθυνση συντέλεσε η επιλογή του EDTA ως καταλληλότερου 

σταθεροποιητικού παράγοντα, έναντι του κιτρικού οξέος.  

Η χαμηλή περιεκτικότητα σε αντιμόνιο, των δειγμάτων που αναλύθηκαν, καθιστά 

προφανές ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης από αντιμόνιο στα υδατικά 

συστήματα που μελετήθηκαν.  
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Η αναλυτική μέθοδος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

μπορεί να βρει εφαρμογή, περαιτέρω, στην ανάλυση άλλων κατηγοριών δειγμάτων 

πέραν των υδατικών που μελετήθηκαν. Επιπρόσθετα, κατάλληλες βελτιστοποιήσεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν ώστε να μελετηθούν συστηματικότερα οι μορφές του 

αντιμονίου, τόσο οι ανόργανες όσο και οργανικές καθώς επίσης και η σταθερότητα 

τους στα υπό μελέτη δείγματα.  
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