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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση του μηχανισμού ρόφησης 

του φαινανθρενίου σε δείγματα γαιανθράκων και των αντίστοιχων χουμικών τους 

οξέων και η διερεύνηση της καταλληλότητας τους ως ροφητικών υλικών για την 

απορρύπανση ποτάμιων και λιμναίων συστημάτων, στα οποία υπάρχει πρόβλημα 

ρύπανσης από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού μελετήθηκαν τέσσερα δείγματα λιγνίτη και δύο δείγματα τύρφης και 

τα αντίστοιχα δείγματα των χουμικών οξέων. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την απομόνωση  των χουμικών οξέων 

βασίστηκε στην τροποποιημένη μεθοδολογία, που προτείνεται από την IHSS

(International Humic Substances Society). Για τη μελέτη της ρόφησης φαινανθρενίου 

κατασκευάστηκαν οι ισόθερμες καμπύλες ρόφησης, ύστερα από την πραγματοποίηση 

πειραμάτων ρόφησης με συγκεντρώσεις φαινανθρενίου σε υδατικά διαλύματα 30, 50, 

100, 300 και 500 μg/l. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ρόφηση στα περισσότερα δείγματα των 

χουμικών οξέων είναι μεγαλύτερη από ό,τι στα αντίστοιχα δείγματα των μητρικών 

τους γαιανθράκων. Επίσης στα δείγματα των γαιανθράκων παρατηρείται μεγαλύτερη 

ρόφηση στις χαμηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου από ό,τι στις υψηλές, με 

αποτέλεσμα η ρόφηση να μην είναι γραμμική. Σχετικά με τη χρήση τους ως ροφητικά 

υλικά για απορρύπανση για δυο δείγματα λιγνίτη προτείνεται η χημική τους 

επεξεργασία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ροφητικά υλικά, ενώ για τα 

υπόλοιπα δείγματα η διαφορά στη ροφητική ικανότητα μεταξύ των μητρικών 

γαιανθράκων και των παραγόμενων χουμικών οξέων δεν είναι τόσο σημαντική, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας το μητρικό υλικό. 

ABSTRACT 

The scope of this study is the determination of the phenanthrene sorption 

mechanism for some Greek lignite and peat samples, as well as for their extracted 

humic acids. The scope is to assess their suitability for application in remediation of 

fresh water environments from polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

For the extraction of the humic acids, the methodology provided by the IHHS 

(International Humic Substances Society) with some alterations, was applied. The 



sorption experiments were conducted by mixing 0,004 g of the sorbent within water

solutions of phenanthrene at different concentrations of 30, 50, 100, 300 and 500 μg/l. 

The results show that phenanthrene sorption is higher in the humic acid 

samples rather than in the original lignite and peat. The original samples display 

higher sorption at low phenanthere concentration solutions (30 μg/l) than at the denser

phenanthrene concentration solution (500 μg/l). Thus, the sorption in these samples is 

non-linear. In order to use these materials as sorbents, the TH4 and MT6 samples 

might have to be treated, because sorption is higher in the humic acid fraction than in 

the source material. The rest of the samples display lower variation in the sorption 

capacity between the humic acid samples and the original samples, thus there is no 

need for chemical treatment. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία δέκα χρόνια μεγάλο μέρος της έρευνας για το περιβάλλον 

αφορά στη χρήση της ανθρακοπετρογραφίας για τη διερεύνηση του μηχανισμού

αλληλεπίδρασης των ρυπαντών ανθρωπογενούς προέλευσης και του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Σε αυτές τις διεργασίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα χουμικά 

συστατικά, τα οποία λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα τους (περιέχουν κυρίως 

στη δομή τους καρβοξυλικές και φαινολικές ενώσεις, καθώς και ομάδες κετονών, 

αμινών κ.ά.) σχηματίζουν σύμπλοκες χηλικές ενώσεις με βαρέα μέταλλα και 

οργανικούς ρύπους. Λόγω της χηλικής τους ικανότητας τα χουμικά συστατικά 

μπορούν να διαλύσουν, να κινητοποιήσουν και να μεταφέρουν τα μέταλλα και 

τους οργανικούς ρύπους μέσα στο έδαφος και το νερό (Κουκουλάκης κ.ά. 2000, 

Cornelissen and Gustaffson 2004). Τα χουμικά συστατικά συναντώνται στο 

έδαφος, σε επιφανειακούς υδάτινους όγκους (ποτάμια, λίμνες και ωκεανούς),

καθώς και σε χαμηλού βαθμού ενανθράκωσης γαιάνθρακες (τύρφη, λιγνίτης και 

λεοναρδίτης). 

Κύρια πηγή προέλευσης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

στο φυσικό περιβάλλον αποτελούν οι ελεγχόμενες καύσεις σε κλιβάνους  

αποτέφρωσης και καυστήρες θέρμανσης καθώς και οι πυρολυτικές διεργασίες σε 

βιομηχανικές εφαρμογές, δηλαδή κύρια έχουν ανθρωπογενή προέλευση. Οι 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) χαρακτηρίζονται ως 

ιδιαίτερα τοξικοί ρύποι και έχουν χαρακτηριστεί ως υπεύθυνοι για την πρόκληση 

καρκίνου και γενετικών μεταλλάξεων (U.S. EPA). Έχουν εντοπιστεί σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις σε ιζήματα, εδάφη, το νερό και τα απόβλητα των βιομηχανιών. 

Η σύγχρονη τάση για την απορρύπανση και τη μείωση της ανθρωπογενούς 

επίδρασης στο φυσικό περιβάλλον είναι η χρήση φθηνών φυσικών ροφητών,

όπως οι ζεόλιθοι, ο λιγνίτης, η τύρφη και ο λεοναρδίτης (Havelcova et al. 2009).

Ο Ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται ως πλούσιος σε κοιτάσματα χαμηλού 

βαθμού ενανθράκωσης, λιγνίτη και τύρφης (Χρηστάνης 2000). Εκτός από τα δύο 

μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα και τη Μεγαλόπολη, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και κάποια μικρότερα, τα οποία εκμεταλλεύονται 
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ιδιώτες για την παραχώρηση πρώτης ύλης στη ΔΕΗ, τα υπόλοιπα κοιτάσματα 

παραμένουν ανεκμετάλλευτα. 

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η δυναμική του μηχανισμού ρόφησης του 

φαινανθρενίου (PAH) σε έξι δείγματα τύρφης και λιγνίτη, τα οποία προέρχονται

από διαφορετικές λεκάνες ανθρακογένεσης του Ελλαδικού χώρου, καθώς και στα 

χουμικά οξέα, τα οποία απομονώθηκαν από τα αντίστοιχα δείγματα. 

Σκοπό της μελέτης αποτελεί η εξακρίβωση της ικανότητας ρόφησης που 

παρουσιάζουν οι γαιάνθρακες, που μελετήθηκαν στη φυσική τους μορφή, αλλά 

και με τη μορφή χουμικών οξέων, ώστε να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά τους 

ως ροφητικά υλικά πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε υδατικά 

διαλύματα.



2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1 ΧΟΥΜΙΚΑ ΟΞΕΑ 

2.1.1 Γενικές έννοιες. 

Τα χουμικά συστατικά (

υδατικές πηκτές (gel), που είναι αποτέλεσμα μικροβιακού μεταβολισμού, καθώς και 

διεργασιών πολυμερισμού και αναγωγής 

στα φυτικά λείψανα. Συγκαταλέγονται στα πιο διαδομένα οργανικά υλικά του 

πλανήτη (Stevenson 1994

(Soil Organic Matter), την τύρφη, τον λιγνίτη και τον λεοναρδίτη

αποτελεί οξειδωμένη μορφή λιγνίτη. 

του οργανικού υλικού των ιζημάτων (

αποδείξει την ύπαρξη χουμικών συστατικών σε επιφανειακά ύδατα και θαλάσσια 

ιζήματα (Κουκουλάκης κ.ά.

Κατά την προσπάθεια χαρακτηρισμού των χουμικών συστατικών διακρίθηκαν 

με βάση τη διαλυτότητα τους 

Τα χουμικά οξέα, τα φουλβικά οξέα και οι χουμίνες

Ως χουμικά οξέα (

των χουμικών συστατικών

οξίνισή τους. Το ανοιχτόχρωμο καστανό κλάσμα

αποτελεί τα φουλβικά οξέα

κατά την εκχύλιση των χουμικών συστατικών με βάσεις αποτελεί τις χουμίνες. 

Σχήμα 1. Διάκριση χουμικών συστατικών στα επιμέρους κλάσματα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΞΕΑ 

Τα χουμικά συστατικά (humic substances) αποτελούν καστανόχρωμες 

που είναι αποτέλεσμα μικροβιακού μεταβολισμού, καθώς και 

διεργασιών πολυμερισμού και αναγωγής των οργανικών ενώσεων που περιέχονται 

. Συγκαταλέγονται στα πιο διαδομένα οργανικά υλικά του 

4) και εκχυλίζονται από την οργανική ουσία του εδάφους 

την τύρφη, τον λιγνίτη και τον λεοναρδίτη.

αποτελεί οξειδωμένη μορφή λιγνίτη. Τα χουμικά συστατικά αποτελούν το 70

του οργανικού υλικού των ιζημάτων (Piccolo 2001). Νεότερες μελέτες έχουν 

ποδείξει την ύπαρξη χουμικών συστατικών σε επιφανειακά ύδατα και θαλάσσια 

κ.ά.. 2000, Piccolo 2001).

Κατά την προσπάθεια χαρακτηρισμού των χουμικών συστατικών διακρίθηκαν 

τη διαλυτότητα τους στις βάσεις και τα οξέα, τρία διαφορετικά κλάσματα:

Τα χουμικά οξέα, τα φουλβικά οξέα και οι χουμίνες (Σχ. 1). 

Ως χουμικά οξέα (Humic Acids) χαρακτηρίζεται το καστανόμαυρο κλάσμα 

των χουμικών συστατικών, το οποίο παραμένει αδιάλυτο μετά την αλκαλίωση και 

τους. Το ανοιχτόχρωμο καστανό κλάσμα, που παραμένει εν διαλύσει

αποτελεί τα φουλβικά οξέα (Fulvic Acids). Τέλος το κλάσμα που παραμένει

ση των χουμικών συστατικών με βάσεις αποτελεί τις χουμίνες. 

Διάκριση χουμικών συστατικών στα επιμέρους κλάσματα.

τελούν καστανόχρωμες 

που είναι αποτέλεσμα μικροβιακού μεταβολισμού, καθώς και 

των οργανικών ενώσεων που περιέχονται 

. Συγκαταλέγονται στα πιο διαδομένα οργανικά υλικά του 

οργανική ουσία του εδάφους 

. Ο τελευταίος

Τα χουμικά συστατικά αποτελούν το 70-80% 

Νεότερες μελέτες έχουν 

ποδείξει την ύπαρξη χουμικών συστατικών σε επιφανειακά ύδατα και θαλάσσια 

Κατά την προσπάθεια χαρακτηρισμού των χουμικών συστατικών διακρίθηκαν 

ρετικά κλάσματα:

χαρακτηρίζεται το καστανόμαυρο κλάσμα 

ο μετά την αλκαλίωση και 

που παραμένει εν διαλύσει,

παραμένει αδιάλυτο 

ση των χουμικών συστατικών με βάσεις αποτελεί τις χουμίνες. 
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Παρά το γεγονός ότι η διάκριση των επιμέρους κλασμάτων οφείλεται σε 

διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες, ο διαχωρισμός αυτός γίνεται γιατί απλά είναι 

λειτουργικός καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη μοριακή δομή για κάθε κλάσμα 

(Κουκουλάκης κ.ά. 2000). 

2.1.2. Φυσικές ιδιότητες χουμικών οξέων

Τα χουμικά οξέα είναι αδιάλυτα στο νερό. Στην ουσία αποτελούν κολλοειδείς 

ουσίες, δηλαδή συστήματα σε διασπορά. Στη μεθανόλη η διασπορά των χουμικών 

οξέων είναι 7%, την αιθανόλη 4%, την ακετόνη 23%, τη βενζίνη 4% και το

χλωροφόρμιο 2% (Κουκουλάκης κ.ά. 2000). Χαρακτηρίζονται ως ενώσεις υψηλού 

μοριακού βάρους, που εκφράζεται από τη μέτρηση της οσμωτικής πίεσης με βάση το 

σημείο πήξεως εξαιτίας του ότι τα χουμικά οξέα βρίσκονται σε διασπορά και 

κυμαίνεται μεταξύ 10000 και 100000 Daltons (Rice 1990, Piccolo 2001, Κωβαίος 

2007). 

Οι κολλοειδείς ιδιότητες των χουμικών οξέων ομοιάζουν με αυτές των 

πολυηλεκτρολυτών μέσα σε υδατικά διαλύματα. Η κροκίδωση και η διασπορά, η 

απόκριση σε πολυηλεκτρολύτες και η συμπεριφορά σωματιδίων διπλής ηλεκτρικής 

στοιβάδας εμφανίζονται στα χουμικά οξέα, όπως και στους πολυηλεκτρολύτες.

Εξίσου σημαντική είναι και η ιδιότητα των χουμικών οξέων να σχηματίζουν 

σύμπλοκες χηλικές ενώσεις, δηλαδή ημιπολικούς δεσμούς, όπου το ζεύγος 

ηλεκτρονίων προέρχεται από το μεταλλικό ιόν και την ενεργό ομάδα του χουμικού 

οξέος (φαινολική ή καρβοξυλική), με τα μονοσθενή ή πολυσθενή κατιόντα των 

μετάλλων, ή και να αλληλεπιδρά με τα υδροξείδια, τις ανόργανες και οργανικές 

ενώσεις και να σχηματίζει ενώσεις διαφορετικής διαλυτότητας. Η χηλική ικανότητα 

των χουμικών οξέων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βοηθά στη χημική 

αποσάθρωση των ορυκτών και ελέγχει την απελευθέρωση συστατικών, καθώς και 

την πρόσληψη και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών του εδάφους 

(Κουκουλάκης κ.ά, 2000, Κωβαίος 2007).

2.1.3. Χημική σύσταση των χουμικών οξέων

Η στοιχειακή σύσταση των χουμικών οξέων διαφέρει από των άλλων 

χουμικών συστατικών μόνο στην περιεκτικότητα. Tα χουμικά οξέα εμφανίζουν 
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μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Άνθρακα (C), Υδρογόνο (Η), Άζωτο (Ν) και Θείο (S) 

και μικρότερη περιεκτικότητα σε (Ο) από τα φουλβικά οξέα (Rice 1990). Άλλη μια 

διαφορά μεταξύ χουμικών και φουλβικών οξέων είναι ο ατομικός λόγος οξυγόνου 

προς άνθρακα (Ο/C), που είναι υψηλότερος στα φουλβικά οξέα. Γενικά οι 

περιεκτικότητες των κύριων στοιχείων στα χουμικά οξέα κυμαίνονται μεταξύ 37,18 

ως 75,76% για τον άνθρακα, 1,64 ως 11,68% για το υδρογόνο, 0,50 ως 10,54% για το 

άζωτο, 0,1-8,3% το θείο και 7,93 ως 36,6% για το οξυγόνο με όλες τις τιμές να 

αφορούν ποσοστό % κατά βάρος σε δείγματα ελεύθερα τέφρας (Schulten and

Schnitzer 1992, Stefanova 1992, De Paolis and Kukkonen 1997, Butuzova et al. 

1998). Οι μεγάλες αποκλίσεις που εμφανίζονται στη στοιχειακή αναλογία των 

χουμικών οξέων, αλλά και των χουμικών συστατικών, οφείλονται στην υψηλή 

ετερογένεια των μορίων των ενώσεων αυτών, τα οποία αντανακλούν τις διαφορετικές 

ιδιότητες των οικοσυστημάτων, στα οποία σχηματίστηκαν, δηλαδή τη φυτοκάλυψη, 

την τοπογραφία, το κλίμα κ.ά. (Piccolo 2001). 

Η συνεχής έρευνα των χημικών ιδιοτήτων των χουμικών οξέων, εκτός από τη 

διευκρίνιση της στοιχειακής σύστασης κατέστησε δυνατό και τον εντοπισμό των 

ενεργών ομάδων, που συμμετέχουν στη μοριακή δομή των χουμικών οξέων και τον

προσδιορισμό του μοριακού βάρους των μορίων των χουμικών οξέων. Οι κύριες είναι 

οι καρβοξυλικές (-COOH) και οι φαινολικές (-OH). Άλλες δομές που έχουν 

αναγνωριστεί να συμμετέχουν στη μοριακή δομή των χουμικών οξέων είναι:

i. αρωματικοί δακτύλιοι, με τη μορφή φαινολών και μονομερών ή 

διμερών της λιγνίνης, καθώς επίσης κετόνες και κινόνες. 

ii. αλειφατικές ενώσεις ως n-αλκένια, λιπαρά οξέα, n-άλκυλο 

μονοεστέρων και μόνο-πολύ σακχαριδία. 

iv. κυκλικές ενώσεις του Ν (Stefanova 1992, Schulten and Schnitzer

1992, De Paolis and Kukkonen 1997, Κουκουλάκης κ.ά. 2000, Piccolo 2001,

Κωβαίος 2007). 

2.1.4. Μοντέλα περιγραφής των χουμικών οξέων 

2.1.4.1. Το μοντέλο του πολυμερούς 

Οι περισσότεροι ερευνητές μέχρι το 2001 θεωρούσαν ότι τα χουμικά οξέα

ερμηνεύονταν από το μοντέλο του πολυμερούς, το οποίο εισήγαγε η Kononova το 
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1961. Σύμφωνα με αυτό τα χουμικά συστατικά χαρακτηρίζονται ως κάτι αντίστοιχο 

με τα οργανικά πολυμερή. Η θεωρία αυτή βασίζεται στις παρατηρήσεις της χημικής 

σύστασης, των οπτικών ιδιοτήτων, της ικανότητας ιοντοανταλλαγής, των κολλοειδών 

ιδιοτήτων, καθώς και φαινομένων, όπως η διόγκωση, η διαλυτοποίηση κάποιων μη 

πολικών ή λιγότερο πολικών μορίων. 

Επίσης σε αντιστοιχία με τα οργανικά πολυμερή, τα χουμικά οξέα 

περιλαμβάνουν στη δομή τους μακρομόρια, τα οποία παρουσιάζουν παραμορφώσεις 

(σύμπτυξη ή ανάπτυξη) ανάλογα με το αν βρίσκονται σε βασικά ή όξινα διαλύματα. 

(Stevenson 1994). 

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζει τα χουμικά οξέα ως ουσίες που αποτελούνται 

από πολυμερή διαφορετικού μοριακού βάρους και δομής, τα οποία προσομοιάζουν με

μακρομόρια, όπως τα πολυσακχαρίδια, η λιγίνη και οι πρωτεΐνες (Piccolo 2001). 

2.1.4.2. Το μοντέλο της υπερμοριακής δομής

Το μοντέλο του πολυμερούς το 2001 τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον 

Piccolo με την πρόταση του μοντέλου της υπερμοριακής δομής. Οι πιο σύγχρονες 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως η φασματοσκοπία, η 

περιθλασιμετρία ακτίνων X σε μικρές γωνίες και ο ιονισμός, σε συνδυασμό με 

παρατηρήσεις που έγιναν με μεθόδους, όπως η μικροσκοπία και η πυρόλυση, έδωσαν 

αποτελέσματα, τα οποία δεν συμφωνούν με το μοντέλο του πολυμερούς για τα 

χουμικά οξέα. 

Με τη χρήση της χρωματογραφίας διείσδυσης πηκτής (gel permeation

chromatography) και  υψηλής αλλά και χαμηλής πίεσης χρωματογραφίας

αποκλεισμού μεγέθους (high – low pressure size-exclusion chromatography) 

διαπιστώθηκαν σημαντικές ενδείξεις, πως η προσθήκη οργανικών οξέων στα χουμικά 

οξέα μεταβάλλει δραστικά το φαινόμενο μέγεθος των σωματιδίων του. 

Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις τα χουμικά οξέα μεταβάλλουν το 

φαινόμενο μέγεθός τους σύμφωνα με τη συσσωμάτωση ή αποσυσσωμάτωση 

συμπλεγμάτων μικρότερων μορίων. 

Βασιζόμενος στα προαναφερθέντα πειραματικά στοιχεία ο Piccolo πρότεινε 

το μοντέλο της υπερμοριακής δομής, σύμφωνα με το οποίο τα χουμικά οξέα 

αποτελούνται από ομάδες πολλών μικρών και χημικά διαφορετικών οργανικών 
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μορίων, που ενώνονται μεταξύ τους με υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και δεσμούς 

υδρογόνου.  

2.1.5. Δομικοί χημικοί τύποι των χουμικών οξέων

Καθώς το μοντέλο του πολυμερούς αποτέλεσε τη βάση για την έρευνα των 

χουμικών οξέων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζει να υποστηρίζεται ακόμη και 

σήμερα, οι προσπάθειες διατύπωσης ενός συντακτικού δομικού τύπου των χουμικών 

οξέων έγιναν με βάση το μοντέλο αυτό. Άλλες έγιναν με μεγαλύτερη πιστότητα στο 

ιδεατό μοντέλο των χουμικών οξέων και άλλες με λιγότερη ακρίβεια. Καμία από 

αυτές δεν θεωρείται απόλυτα ικανοποιητική, αλλά ο συνδυασμός τους δίνει μια 

εικόνα για το ιδεατό μοντέλο της δομής των χουμικών οξέων. Μερικοί από τους 

προτεινόμενους χημικούς τύπους παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. 

Σχήμα 2. Προτεινόμενες δομές χουμικών οξέων από το 1977
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2.2. ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

2.2.1. Γενική περιγραφή των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων 

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) αποτελούν ευρύτατα 

διαδεδομένους ρύπους στο περιβάλλον λόγω της δημιουργίας τους από ατελείς 

καύσεις. Έχουν ανιχνευθεί σε ένα μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών δειγμάτων τα 

οποία περιλαμβάνουν αέρα, νερό, ιζήματα, εδάφη και τρόφιμα (Juhasz and Naidu

2000). Ο US EPA έχει χαρακτηρίσει 16 PAHs ως υψηλής επικινδυνότητας ρυπαντές, 

7 από τους οποίους θεωρούνται καρκινογόνοι για τον άνθρωπο.

Η κύρια πηγή πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων προέρχεται από 

την πυρόλυση οργανικού υλικού σε θερμοκρασίες μεταξύ 500 και 900οC (Blanchard

et al. 2004). Τα PAHs σχηματίζονται στη φύση κατά την καύση της βλάστησης στα 

δάση και πιθανόν µε μικροβιακή σύνθεση (Bjorseth et al. 1979, Berset and Holtzer

1999). Ωστόσο η σημαντικότερη πηγή πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων είναι οι 

ανθρωπογενείς διεργασίες, όπως οι ελεγχόμενες καύσεις σε κλιβάνους αποτέφρωσης 

και καυστήρες θέρμανσης, καθώς και πυρολυτικές διεργασίες σε βιομηχανικές 

εφαρμογές (Φουντουλάκης 2005).

Οι πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις περιέχουν δύο ή περισσότερους 

βενζοϊκούς δακτυλίους σε γραμμική ή διακλαδισμένη θέση (Juhasz and Naidu 2000).

Ο όρος “υδρογονάνθρακες” δηλώνει πως η δομή τους αποτελείται αποκλειστικά από 

άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Συνεπώς οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες ορίζονται ως οι ενώσεις, που αποτελούνται αποκλειστικά από 

άνθρακα και υδρογόνο και η μοριακή τους δομή αποτελείται από δύο ή 

περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους (Sims and Overcash 1983). Η απλούστερη 

τέτοια δομή που υπάρχει, είναι το ναφθαλένιο, που αποτελείται από δύο δακτυλίους 

βενζολίου (Σχ. 3).

Γενικά οι πολυκυλικοί αρωματικοί υδογονάνθρακες αποτελούν στερεά 

σώματα με υψηλά σημεία τήξης και βρασμού. Επίσης παρουσιάζουν χαμηλή τάση 

ατμών και πολύ μικρή διαλυτότητα στο νερό, η οποία μειώνεται καθώς αυξάνεται το 

μοριακό βάρος της ένωσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ταυτόχρονα και η 

ανθεκτικότητά τους στην οξειδοαναγωγή και την εξάτμιση. Αντίθετα η τάση ατμών 

ελαττώνεται με την αύξηση του μοριακού βάρους. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες παρουσιάζουν λιπόφιλο χαρακτήρα και είναι ευδιάλυτοι σε 
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οργανικούς διαλύτες. Ιδιαίτερα αυτοί με μικρό μοριακό βάρος που περιέχουν δύο ως 

τρεις δακτυλίους, όπως το φαινανθρένιο, το ναφθαλένιο και το ανθρακένιο 

παρουσιάζουν μεγάλη τοξικότητα, η οποία έχει την τάση να ελαττώνεται, καθώς 

αυξάνεται το μοριακό βάρος. Αντίθετα όσο αφορά την καρκινογένεση οι αρωματικοί 

πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες με μεγάλο μοριακό βάρος παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

τοξικότητα από αυτούς με δύο ή τρεις δακτυλίους. Γενικότερα η τοξικότητα των 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων είναι αποτέλεσμα μάλλον

μακροχρόνιας έκθεσης σε πολύπλοκα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων παρά 

στην απευθείας έκθεση σε ένα μόνο χαμηλής συγκέντρωσης μέλος της ομάδας (Irwin

et al. 1997, EPA 2001). 

Σχήμα 3. Μοριακή δομή Ναφθαλένιου

2.2.2. Φαινανθρένιο 

Το φαινανθρένιο αποτελεί έναν τρικυκλικό αρωματικό υδρογονάνθρακα, ο 

οποίος είναι ισομερής του ανθρακένιου (Σχ. 4). Είναι στερεό, κρυσταλλικό, με λευκό 

ως υποκίτρινο χρώμα, με ελαφρά μπλε φθορισμό, αδιάλυτο στο νερό και ευδιάλυτο 

στους οργανικούς διαλύτες, όπως η τολουόλη και ο αιθέρας. Επίσης παρουσιάζει μια 

ελαφρά αρωματική οσμή. Το σημείο βρασμού του φαινανθρενίου βρίσκεται στους 

336-340oC και το σημείο τήξεως στους 97 ως 101oC. Ο χημικός τύπος του είναι 

C14Η10 και το μοριακό του βάρος 178,2202. Η σταθερά του νόμου του Henry είναι 

2.6 atm m3 mol-1 και σταθερά ρόφησης logKow: 4,6 (CLS 1983, Karapanagioti 1999, 

NIST 2008).
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Σχήμα 4. Μοριακή δομή φαινανθρενίου και ανθρακενίου

Η προέλευση του φαινανθρενίου σχετίζεται με την ατελή καύση οργανικού 

υλικού όπως εξάλλου σχεδόν όλων των πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων. Στη φύση το φαινανθρένιο βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες σε 

γαιάνθρακες, στο διυλισμένο πετρέλαιο και μάλιστα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

από ό,τι στο ακατέργαστο πετρέλαιο και στον καπνό (CLS 1983). Εργαστηριακά η 

πιο διαδεδομένη μέθοδος σύνθεσης του φαινανθρενίου είναι η μέθοδος Bardhan-

Sengupta (1932) κατά την οποία το 9,10-διυδροφαινανθρένιο οξειδώνεται με σελήνιο

(Se) και σχηματίζεται φαινανθρένιο (Σχ. 5). Επίσης διαδεδομένη μέθοδος σύνθεσης 

του φαινανθρενίου είναι από τον ισομερισμό του Ε-στιλβένιου (E-stilbene)

φωτοχημικά (Σχ. 5). 
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Σχήμα 5. Σύνθεση φαινανθρενίου από την οξείδωση του 9,10-διυδροφαινανθρένιου και από 
τον φωτοχημικό ισομερισμό του Ε-στιλβένιου. 

Το φαινανθρένιο συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό χημικών αντιδράσεων, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα στις θέσεις 9 και 10 του μορίου του. Από αυτές οι κυριότερες 

είναι  i) η οξείδωση του φαινανθρένιου σε φαινανθρεκινόνη παρουσία χρωμικού 

οξέος, ii) η αναγωγή του σε 9,10-διυδροφαινανθρένιο παρουσία αέριου υδρογόνου 

και σπογγώδους raney νικελίου ως καταλύτη και iii) ηλεκτρόφιλη αρωματική 

αλογόνωση με βρώμιο σε 9-βρωμοφαινανθρένιο. 

2.3. ΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 

Ο όρος ΄΄προσρόφηση΄΄ περιγράφει τη συσσώρευση μίας ουσίας σε μία 

διεπιφάνεια (στερεό/υγρό, υγρό/αέριο, στερεό/αέριο, υγρό/υγρό), ενώ ο όρος 

΄΄απορρόφηση΄΄ περιγράφει το πέρασμα της διεπιφάνειας και τη συσσώρευση στο 

εσωτερικό της δεύτερης φάσης. Ο όρος ΄΄ρόφηση΄΄ περιλαμβάνει και τις δύο έννοιες. 

Η αντίστροφη διεργασία ονομάζεται εκρόφηση. Ροφητής είναι το υλικό που 

προσροφάει μια ουσία (Scwharzenbach et al 2000). 

Η ρόφηση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διεργασία, καθώς επηρεάζει την τύχη 

και την επίδραση των ουσιών στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό είναι εύκολα 

αντιληπτό, καθώς γνωρίζουμε ότι ουσίες με ίδια μοριακή δομή εμφανίζουν 

διαφορετική συμπεριφορά, ανάλογα με το αν βρίσκονται σε αέρια φάση, αν 

περιβάλλονται από μόρια νερού και αντίθετα φορτισμένα ιόντα, προσκολλημένα στην 

επιφάνεια στερεών ή μέσα στο έδαφος (Scwharzenbach et al 2000). 
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Τα αίτια που οδηγούν στη ρόφηση είναι δύο: Α) η έλξη για τον ροφητή, 

δηλαδή η ύπαρξη ισχυρών ελκτικών δυνάμεων από τον ροφητή και Β) η απέχθεια για 

τον διαλύτη, όπως είναι η υδροφοβία. 

Η ρόφηση ελέγχεται από τους ακόλουθους τέσσερις μηχανισμούς: α) 

κατανομή στην οργανική ύλη, μηχανισμός ο οποίος σχετίζεται με το ποσοστό του 

οργανικού άνθρακα στο νερό, β) ρόφηση σε επιφάνειες των ορυκτών, διαδικασία που 

σχετίζεται με τις διαμοριακές δυνάμεις του οργανικού στην επιφάνεια των ορυκτών, 

(γ) ιοντοανταλλαγή, μόνο για πολικά οργανικά μόρια και (δ) ειδική δέσμευση, μόνο 

για οργανικά μόρια, που δημιουργούν δυνατούς δεσμούς. Οι δεσμοί που 

αναπτύσσονται μεταξύ του στερεού και της ουσίας που έχει ροφηθεί μπορεί να 

οφείλονται σε: α) Φυσικές Δυνάμεις – π.χ. δεσμοί van der Waals, β) Ιοντοανταλλαγή

και γ) Χημικές Δυνάμεις (Schwarzenbach et al. 2000).

Για την ποσοτικοποίηση, αλλά και την εξήγηση του μηχανισμού ρόφησης 

χρησιμοποιούνται οι ισόθερμες ρόφησης. Αυτές αποτελούν καμπύλες που εκφράζουν 

την σχέση της συγκέντρωσης του ρύπου που παραμένει στο υδατικό διάλυμα, με τη

συγκέντρωση του ρύπου που προστέθηκε στο υδατικό διάλυμα αρχικά 

(Schwarzenbach 2000). Για την περιγραφή των ισόθερμων ρόφησης έχουν προταθεί 

διάφορα μοντέλα, από τα οποία τα κύρια είναι το γραμμικό μοντέλο, το μοντέλο της 

ισόθερμης καμπύλης του Freundlich και αυτό της ισόθερμης καμπύλης του 

Langmuir. Εξαιτίας τις πολυπλοκότητας του μηχανισμού ρόφησης στο περιβάλλον, 

αλλά και του ετερογενούς χαρακτήρα των συστημάτων που λαμβάνουν μέρος στη 

διεργασία της ρόφησης, συχνά τα παραπάνω μοντέλα δεν είναι αρκετά να 

περιγράψουν το μηχανισμό της ρόφησης. Έτσι χρησιμοποιούνται τα εμπειρικά 

μοντέλα (Freundlich), τα οποία αποτελούν συνδυασμό του μοντέλου της γραμμικής 

συμπεριφοράς και της μη γραμμικής (Langmuir) (Schwarzenbach et al. 2000).

2.3.1. Γραμμικό μοντέλο 

Το γραμμικό μοντέλο κατανομής βασίζεται στην παραδοχή, ότι το στερεό έχει 

άπειρες ενεργειακά ομοιόμορφες θέσεις ρόφησης και είναι ικανό να ροφά μόρια της 

ουσίας όσο και αν το πλήθος αυτών (συγκέντρωση) αυξάνεται στο υδατικό διάλυμα. 

Αποτελεί το απλούστερο μοντέλο περιγραφής της ισόθερμης κατανομής και 

εμφανίζει μια μόνο παράμετρο, την Κd, που καλείται γραμμική σταθερά ρόφησης. 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο η ρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης στο νερό,
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καθώς επίσης γίνεται παραδοχή, πως αν δεν υπάρχει συγκέντρωση στο νερό, δεν 

υπάρχει ρόφηση. 

Η μαθηματική έκφραση του γραμμικού μοντέλου είναι: 

Qe= Kd Ce

όπου Qe (μg/Kg) η συγκέντρωση της ισορροπίας στο στερεό, Kd (l/Kg) η γραμμική 

σταθερά ρόφησης και Ce (μg/l) η συγκέντρωση στην υδατική φάση. 

Το γραμμικό μοντέλο χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή της 

απορρόφησης και αποτελεί καλό μοντέλο για τα περισσότερα μη πολικά οργανικά

μόρια και τους περισσότερους ροφητές. 

2.3.2. Μοντέλο Ισόθερμης καμπύλης Langmuir

Το μοντέλο Langmuir αποτελεί το απλούστερο μοντέλο, που χρησιμοποιείται 

για την ποσοτική περιγραφή του μηχανισμού της ρόφησης. Λαμβάνει υπόψη τους 

περιορισμούς που τίθενται από τις θέσεις ρόφησης και χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή της ρόφησης που ελέγχεται από τον μηχανισμό της ιοντοανταλλαγής. Το 

μοντέλο εξάγεται από εξισώσεις κινητικής και θερμοδυναμικής ισορροπίας και για να 

ισχύει λαμβάνονται υπόψη οι εξής περιορισμοί: i) Η ύπαρξη ορισμένου αριθμού 

θέσεων στο ροφητή, ii) Οι θέσεις ρόφησης είναι ίδιες μεταξύ τους, iii) Η κάθε θέση 

δεσμεύει μόνο ένα μόριο, iv) Οι θέσεις ρόφησης δεν αντιδρούν μεταξύ τους και v)

Κάθε θέση έχει την ίδια έλξη για την ουσία που την ενδιαφέρει. 

Η εξίσωση που περιγράφει το μοντέλο Langmuir είναι:

Qe= aKLCe / (1+ KLCe)

όπου Qe η συγκέντρωση ισορροπίας στο στερεό, Ce η συγκέντρωση στην υδατική 

φάση, KL η σταθερά Langmuir και a η απαιτούμενη μάζα του οργανικού για τον 

κορεσμό του ροφητή. Στην παρούσα εργασία το μοντέλο Langmuir, δεν 

χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας της ετερογένειας των υλικών. 

2.3.3. Μοντέλο Ισόθερμης καμπύλης Freundlich

Το μοντέλο του Freundlich αποτελεί μια εμπειρική περιγραφή και οι σταθερές 

προσδιορίζονται εμπειρικά. Χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ρόφησης 

οργανικών ενώσεων σε ετερογενείς θέσεις ρόφησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
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μπορεί να αναπαραχθεί από την σύνθεση πολλών καμπύλων Langmuir και 

γραμμικών.

Η μαθηματική έκφραση του μοντέλου είναι:

Qe= Kfr Ce
N

όπου Qe (μg/Kg) η συγκέντρωση ισορροπίας στο στερεό, Ce (μg/l) η συγκέντρωση 

στην υδατική φάση, Kfr [(μg/Kg)/(μg/l)N] ο συντελεστής ρόφησης Freundlich, που 

αποτελεί μέτρο της συγγένειας της ουσίας και του στερεού, εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση και μικραίνει, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση στο νερό. Ο εκθέτης Ν

καλείται συντελεστής Freundlich και αποτελεί μέτρο της ενεργειακής ετερογένειας 

των θέσεων ρόφησης. Όταν Ν=1, τότε η εξίσωση της ισόθερμης γίνεται γραμμική. 

3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Ροφητικά υλικά

Ως ροφητικά υλικά για τα πειράματα ρόφησης επιλέχθηκαν τέσσερα δείγματα 

λιγνίτη και δύο τύρφης, καθώς και τα αντίστοιχα χουμικά οξέα που εκχυλίστηκαν από 

αυτά. Τα δείγματα προήλθαν από διαφορετικές λεκάνες λιγνιτογένεσης της

Kεντρικής και της Bόρειας Ελλάδας (Σχ. 6, Πίν. 1). Αντιπροσωπεύουν είτε 

μεμονωμένα στρώματα λιγνίτη και τύρφης είτε μίγματα μικρότερων 

στρωματογραφικών οριζόντων, στην περίπτωση που το πάχος τους ήταν πολύ μικρό. 

Τα δείγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της λεκάνης, από την 

οποία προέρχονται, καθώς οι θέσεις δειγματοληψίας ήταν τυχαίες. Η επιλογή των 

δειγμάτων έγινε με βάση την υψηλή περιεκτικότητά τους σε χουμικά οξέα, σε σχέση 

με δείγματα από άλλες ελληνικές λεκάνες, τα οποία έχουν μελετηθεί από τους 

Giannouli et al. (2008).

Σύμφωνα με τους Giannouli et al. (2008), η υγρασία των δειγμάτων 

κυμαίνεται μεταξύ 27% (δείγμα ΜΤ3) και 52,3% κ.β. (δείγμα ΤΗ4). Επειδή τα 

δείγματα τότε παρελήφθησαν αρκετό διάστημα μετά τη λήψη τους, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί η υγρασία που προσδιορίστηκε ως φυσική.

Η περιεχόμενη τέφρα εμφανίζει τιμές από 23,7% (Ε14) ως 42,8% κ.β. (ΤΗ6). 

Τα δείγματα ΤΗ6 και ΜΤ6 παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τέφρα, 

γεγονός το οποίο σημαίνει πως περιέχουν περιορισμένη ποσότητα οργανικού υλικού 

σε σχέση τα άλλα δείγματα που μελετήθηκαν.
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Το pH κυμαίνεται μεταξύ 2,8 (ΜΤ6) και 7,3 (ΜΤ3) και η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα μεταξύ 101 (ΤΗ6) και 2540 μS/cm (ΜΤ6). Σύμφωνα με την ταξινόμηση 

των εδαφών από USDA (2009), το δείγμα ΜΤ6 χαρακτηρίζεται ως έντονα όξινο (pH

< 4,5), τα δείγματα ΤΗ3 και ΤΗ6 χαρακτηρίζονται ελαφρώς όξινα (4,5-6,5) και τα 

δείγματα ΜΤ3 και ΤΗ4 ουδέτερα (6,6-7,3). Σχετικά με την ηλεκτρική αγωγιμότητα, 

παρατηρείται ότι τα δείγματα ΤΗ6 και ΤΗ4 παρουσιάζουν πολύ χαμηλή ηλεκτρική 

αγωγιμότητα (101 και 318 μS/cm  αντίστοιχα), τα ΤΗ3 και ΜΤ3 μέτρια (569 και 782 

μS/cm αντίστοιχα), ενώ το ΜΤ6 ιδιαίτερα υψηλή (2540 μS/cm). Η μέτρηση της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα δείγματα προσδιορίζει τη συγκέντρωση αλάτων στο 

δείγμα. Έτσι η υψηλή της τιμή ερμηνεύεται ως υψηλή αλατοπεριεκτικότητα στο 

δείγμα και αντίστροφα. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το δείγμα ΜΤ6 

εμφανίζει υψηλή αλατοπεριεκτικότητα, τα ΤΗ3 και ΜΤ3 ενδιάμεση και τέλος τα ΤΗ4 

και ΤΗ6 χαμηλή. Τα σημαντικότερα διαλυμένα συστατικά που συνεισφέρουν στην 

αλατότητα, είναι τα K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, HCO3

- και CO3
2- (Rhoades 

1982). 

Τα αποτελέσματα της στοιχειακής ανάλυσης σε C, H, N, S έδειξαν πως το 

ποσοστό του στοιχειακού άνθρακα (C) κυμαίνεται μεταξύ 34,6% και 55,3% κ.β., του 

υδρογόνου (H) 2,7% ως 6,9% κ.β., του αζώτου (N) 0,6 και 3,93% κ.β., του θείου (S) 

μεταξύ 0,6% και 7,2% κ.β. και του οξυγόνου (O) 12,8% ως 31,38% κ.β. Η 

περιεκτικότητα των δειγμάτων σε Οξυγόνο (Ο) υπολογίστηκε έμμεσα με βάση τον 

τύπο Ο= 100 – (C+H+N+S) στα δείγματα επί ξηρού. Ο λόγος C/N, που αποτελεί μια 

ένδειξη για τον βαθμό ωρίμανσης του λιγνίτη, εμφανίζεται υψηλότερος στους 

λιγνίτες από ό,τι στα δείγματα τύρφης. Αυτό δηλώνει πως τα δείγματα λιγνίτη είναι 

πτωχά σε άζωτο (Ν), γεγονός που οφείλεται πιθανά σε οξείδωση ή ωρίμανση των 

δειγμάτων (Giannouli et al 2009). Αντίθετα τα δείγματα τύρφης, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο εμπλουτισμό σε Ν. Οι Giannouli et al. (2009) εκτίμησαν τον βαθμό 

ενανθράκωσης των συγκεκριμένων γαιανθράκων με προβολή στο διάγραμμα van

Krevelen και έδειξαν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα προβάλλονται στο πεδίο 

ωριμότητας του λιγνίτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους για την 

τύρφη, σύμφωνα με τα οποία το δείγμα ΤΗ3 προβάλλεται κοντά στο όριο με το πεδίο 

του λιγνίτη, ενώ το δείγμα ΜΤ3 εμφανίζει έντονα απεμπλουτισμό σε οξυγόνο. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το δείγμα υπέστη οξείδωση και εμφανίζεται σχετικά 

εμπλουτισμένο σε άνθρακα. 
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Το περιεχόμενο του ινερτινίτη, που προσδιορίστηκε από τους Giannouli et al. 

(2009), κυμαίνεται μεταξύ 1,3% και 6,0% κ.ό. σε ελεύθερο ορυκτής ύλης υλικό, 

εκτός των δειγμάτων Ε14 και ΤΗ6, στα οποία δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο 

maceral. Η γνώση της περιεκτικότητας σε ινερτινίτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη

μελέτη του μηχανισμού ρόφησης σε γαιάνθρακες, καθώς η ροφητική ικανότητα είναι 

ανάλογη αυτής (Kalaitzidis et al. 2006). 

Η περιεκτικότητα σε χουμικά οξέα κυμαίνεται μεταξύ 33,7 (ΤΗ3) ως 59,05% 

κ.β. επι ξηρού (Ε14), ενώ επί ξηρού και άνευ τέφρας, τα ποσοστά αυξάνονται και 

κυμαίνονται από 69, 9% (ΜΤ6) ως 79,1% (ΤΗ6). 

Σχήμα 6. Η προέλευση των δειγμάτων: 1: Σάππες, 2: Δράμα, 3: Ελασσόνα, 4: Αλμυρός, 5:

Ξυνιάδα (από Giannouli et al. 2009, με τροποποιήσεις). 
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Πίνακας 1. Φυσικές ιδιότητες, στοιχειακή σύσταση και περιεκτικότητα σε ινερτινίτη των υπό μελέτη δειγμάτων γαιάνθρακα (από Giannouli et al 2009), με τροποποιήσεις.
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MT3 Τύρφη ΔΡΑΜΑ 27,0 35,5 7,3 782 37,6 3,0 1,3 1,9 20,6 28,9 50,4 15,0 34,6 5,0

MT6 Λιγνίτης ΣΑΠΠΕΣ 22,0 42,2 2,8 2540 34,6 2,7 0,6 7,2 12,8 57,6 40,4 27,1 32,5 1, 3

TH3 Τύρφη ΞΥΝΙΑΔΑ 37,7 37,7 5,9 569 36,4 3,4 1,7 0,9 19,9 21,4 33,7 11,3 55,0 4,0

TH4 Λιγνίτης ΑΛΜΥΡΟΣ 52,3 25,6 6,6 318 48,6 3,5 1,1 2,6 18,7 44,2 52,2 13,2 34,6 6,0

TH6 Λιγνίτης
ΑΜΟΥΡΙ 
ΕΛΑΣΣΩ-

ΝΑΣ
38,9 42,8 6,5 101 36,0 2,0 0,9 0,6 16,9 40 45,3 9,94 4,8 -
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ΜΕΓΑΛΟΠΟ

ΛΗ
- 23,7 - - 55,3 6,69 3,93 2,69 31,38 14,1 59,05 5,97 34,98 -
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3.2. Μεθοδολογία πειραμάτων 

Απομόνωση, Κλασμάτωση και Καθαρισμός Χουμικών Συστατικών (IHSS)

Για την απομόνωση των χουμικών συστατικών από τα δείγματα λιγνίτη και 

τύρφης ακολουθήθηκε η πλέον αποδεκτή μέθοδος, που προτάθηκε από την 

International Humic Substances Society (IHSS) για εδάφη (Swift 1996), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από τον Ninnemann (2007) για τους γαιάνθρακες (Σχ. 8), ελαφρώς 

διαφοροποιημένη. Πρόκειται για μία αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η 

οποία συνίσταται από τα ακόλουθα στάδια:

 Αλκαλική Εκχύλιση: Αποτελεί το στάδιο απομόνωσης των χουμικών συστατικών 

από το στερεό δείγμα. Το αεροξηραμένο δείγμα ζυγίζεται και τοποθετείται σε 

αυτόκλειστη φιάλη των 100 ml. Προστίθενται 100 ml 0,1 Μ ΝaΟΗ παρουσία Ν2 και 

όταν το δείγμα διαβραχεί, η φιάλη σφραγίζεται και αναδεύεται για 24 ώρες. Στη 

συνέχεια το διάλυμα φυγοκεντρείται και διαχωρίζεται το αιώρημα από το ίζημα. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για το ίζημα κάθε 24 ώρες, έως ότου το αιώρημα της 

φυγοκέντρησης είναι διαυγές. Με την ολοκλήρωση της εκχύλισης γίνεται πλύση του 

στερεού υπολείμματος με 100 ml Η2Ο και απευθείας φυγοκέντρηση. Το σύνολο του 

αιωρήματος, που συγκεντρώθηκε από τη διαδικασία εκχύλισης, συνίσταται από μίγμα 

χουμικών και φουλβικών οξέων εν διαλύσει και υφίσταται επιπλέον επεξεργασία για 

το διαχωρισμό τους.

 Διαχωρισμός Χουμικών - Φουλβικών Οξέων: Το αιώρημα που συγκεντρώθηκε 

κατά τη διαδικασία του προηγούμενου σταδίου, οξινίζεται με την προσθήκη 

διαλύματος πυκνού HCl μέχρι pH 1. Στη συνέχεια με φυγοκέντρηση επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισμός των χουμικών οξέων, τα οποία κροκιδώνονται και καθιζάνουν, από τα 

φουλβικά οξέα, τα οποία παραμένουν εν διαλύσει. Μετά τον διαχωρισμό ακολουθεί 

ξεχωριστή διαδικασία καθαρισμού των χουμικών και φουλβικών οξέων από πιθανές 

υπολειμματικές ακαθαρσίες.

 Καθαρισμός Χουμικών Οξέων: Τα κροκιδωμένα χουμικά οξέα τίθενται ξανά σε 

διάλυση με την προσθήκη 3 Μ ΚΟΗ παρουσία Ν2. Το διάλυμα φυγοκεντρείται για 

την απομάκρυνση των στερεών υπολειμμάτων, που πιθανώς να έχουν παραμείνει. 

Κατόπιν προστίθενται 6 Μ ΗCl με ταυτόχρονη ανάδευση μέχρι pH 1, έτσι ώστε τα 

χουμικά οξέα να κροκιδωθούν και να κατακαθίσουν ξανά. Το αιώρημα αφήνεται σε 

κατάσταση ηρεμίας για 12 με 16 ώρες και στη συνέχεια φυγοκεντρείται. Η 

κροκιδωμένη μάζα χουμικών οξέων υπό μορφή πηκτώματος μεταφέρεται σε 
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μεμβρανικό σωλήνα διαπίδυσης1 (visking dialysis tube) και υπόκειται σε διάλυση με 

απιονισμένο νερό μέχρι pH 7. Με την ολοκλήρωση της διάλυσης τα χουμικά οξέα 

λυοφιλοποιούνται, ζυγίζονται και ανάγονται σε ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος

του αρχικού δείγματος.

Σχήμα 8. Διάγραμμα ροής της αναλυτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την 
απομόνωση των χουμικών συστατικών (κατά Ninnemann 2007, τροποποιημένο).

                                                
1 Μεμβρανικός Σωλήνας Διαπίδυσης: τύπος ημιπερατής ή περατής μεμβράνης σε μορφή σωλήνα από 
αναγεννημένη κυτταρίνη ή σελοφάν, που επιτρέπει μόνο τη δίοδο μικρών μορίων 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dialysis_tubing).
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, το στάδιο της απορυκτοποίησης –

αποβιτουμενίωσης του δείγματος προηγείται του σταδίου της αλκαλικής εκχύλισης. 

Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και αποσκοπεί στην απομόνωση των 

βιτουμενίων των υπό μελέτη γαιανθράκων, αντικείμενο που δεν αφορά τη παρούσα 

μελέτη. Παράλληλα η απορυκτοποίηση των γαιανθράκων επιταχύνει ελαφρά τη 

διαδικασία απομόνωσης των χουμικών συστατικών, αλλά η εξοικονόμηση χρόνου 

δεν είναι τόσο σημαντική, ώστε να καθιστά επιτακτική την εφαρμογή του. 

Πειράματα ρόφησης φαινανθρενίου 

Τα πειράματα ρόφησης του φαινανθρενίου έγιναν σε δείγματα λιγνίτη και 

τύρφης, καθώς και στα αντίστοιχα δείγματα των χουμικών οξέων στα εργαστήρια του 

Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε,

είναι κοινή για τα δείγματα τύρφης και λιγνίτη και αντίστοιχη της μεθοδολογίας που 

περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Xing and Pignatello 1997, Xing 1998, 

Karapanagioti et al. 2000, James 2005). 

Κατά το αρχικό στάδιο παρασκευάστηκε πρότυπο διάλυμα φαινανθρενίου, 

καθώς και γλυκό συνθετικό νερό. 

Η παρασκευή του πρότυπου διαλύματος φαινανθρενίου έγινε με την 

προσθήκη 0,1 g φαινανθρενίου σε στερεή μορφή, σε 100 ml μεθανόλης. Στη συνέχεια 

το διάλυμα καλύφθηκε με αλουμινόχαρτο, ώστε να αποφευχθεί η φωτοχημική 

αποδόμηση του φαινανθρενίου και αποθηκεύτηκε σε ψυγείο. 

Για την παρασκευή του συνθετικού ΄΄γλυκού΄΄ νερού η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, είναι η προσθήκη δύο λίτρων αποσταγμένου νερού σε αντίστοιχης 

χωρητικότητας γυάλινη φιάλη. Ακολούθως προστέθηκαν 0,0452 g ένυδρου 

χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2●2H2O), 0,0455 g θειικού ασβεστίου (CaSO4), 0,0034 g

όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3) ως ρυθμιστικοί παράγοντες για την 

προσομοίωση των ιδιοτήτων του γλυκού νερού, καθώς και 0,400 g νατραζιδίου 

(ΝaΝ3) για την αποτροπή της βακτηριακής δράσης και της βιοαποδόμησης κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων ροφήσης. Στη συνέχεια η φιάλη τοποθετήθηκε σε μηχανικό 

αναδευτήρα, όπου και παρέμεινε για μια ημέρα, ώστε να διαλυθούν τα άλατα που 

σχηματίζονται από την ανάμιξη των αντιδραστηρίων. 

Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν τα διαλύματα φαινανθρενίου συγκέντρωσης 

30, 50, 100, 300 και 500 μg/l. Σκουρόχρωμες φιάλες, για τον αποκλεισμό της 

φωτοοξείδωσης, πληρώθηκαν με 1,1 l συνθετικού ΄΄γλυκού΄΄ νερού. Στη συνέχεια με 
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τη χρήση μικροσύριγγας προστέθηκαν 3,3, 5,5, 110, 330 και 500 μl από το πρότυπο 

διάλυμα φαινανθρενίου, ώστε τα τελικά διαλύματα να έχουν τις απαιτούμενες 

συγκεντρώσεις. 

Ακολούθως παρασκευάστηκαν 3 πεντάδες δειγμάτων για κάθε ροφητικό 

υλικό (λιγνίτης ή τύρφη). Κάθε πεντάδα περιείχε διάλυμα διαφορετικής 

συγκέντρωσης φαινανθρενίου. Για κάθε πεντάδα ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό 

0,006 g δείγματος γαιάνθρακα μεγέθους κόκκων μικρότερου των 2 mm και 0,004 g

δείγματος χουμικών οξέων σε σκουρόχρωμα φιαλίδια με καπάκι από Teflon. Στη 

συνέχεια τα φιαλίδια πληρώθηκαν με διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων 

φαινανθρενίου (30, 50, 100, 300 και 500 μg/l) σε συνθετικό γλυκό νερό. Παράλληλα 

κατασκευάστηκαν τρεις πεντάδες τυφλών δειγμάτων, τα οποία περιείχαν μόνο 

διάλυμα φαινανθρενίου στις προαναφερθείσες συγκεντρώσεις.

Ακολούθως τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν σε μηχανικό αναδευτήρα, όπου και 

παρέμειναν για επτά μέρες, ώστε το ροφητικό υλικό και ο ρύπος να βρεθούν σε 

ισορροπία (Xing and Pignatello 1997, Xing 1998, Karapanagioti et al. 2000, James et

al. 2005). Μετά το πέρας των επτά ημερών μετρήθηκε η εκπομπή του εναπομείναντος 

φαινανθρενίου στο διάλυμα, με τη χρήση φθοροφασματοφωτόμετρου SCHIMADZU

RF-150 χρησιμοποιώντας μήκη κύματος 249 nm στη διέγερση και 347 nm στην 

εκπομπή. 

Επίσης παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύματα φαινανθρενίου σε φιαλίδια 

χωρητικότητας 4 ml συγκεντρώσεων 30, 50, 100, 300 και 500 μg/l σε συνθετικό 

γλυκό νερό, ώστε να κατασκευαστούν οι καμπύλες βαθμονόμησης-αναφοράς Επ= 

f(Cπ), όπου Επ η εκπομπή των πρότυπων διαλυμάτων σε γλυκό συνθετικό νερό και Cπ

οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις των πρότυπων διαλυμάτων, σε μg/l φαινανθρενίου. 

Ένα παράδειγμα καμπύλης βαθμονόμησης φαίνεται στο Σχήμα 7. 

Σχήμα 7. Καμπύλη αναφοράς για το συνθετικό νερό.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, για την ποσοτικοποίηση της 

ισορροπίας της ρόφησης χρησιμοποιούνται κύρια το γραμμικό μοντέλο και το 

μοντέλο του Freundlich για τις ισόθερμες ρόφησης. Το μοντέλο του Freundlich είναι 

εμπειρικό και χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ρόφησης σε ετερογενείς 

επιφάνειες, όπως οι γαιάνθρακες.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

ισορροπίας της ρόφησης του φαινανθρενίου στα υπό μελέτη δείγματα γαιανθράκων 

και στα αντίστοιχα δείγματα χουμικών οξέων

Από τα πειραματικά δεδομένα κατασκευάστηκαν οι ισόθερμες καμπύλες 

ρόφησης για τους λιγνίτες, τις τύρφες και τα χουμικά οξέα που εκχυλίστηκαν από 

αυτά. Κάθε ισόθερμη κατασκευάστηκε με σημεία που καθορίστηκαν από τη 

συγκέντρωση του φαινανθρενίου στο νερό σε κατάσταση ισορροπίας συναρτήσει της 

μάζας φαινανθρενίου που προσροφάται ανά μάζα ροφητή. 

. 

4.1 Ισορροπία – Ισόθερμες ρόφησης του φαινανθρενίου στα δείγματα λιγνίτη 

και τύρφης 

Από την κατασκευή των καμπυλών ρόφησης του φαινανθρενίου για τα 

δείγματα των γαιανθράκων (Σχ. 10), συμπεραίνεται πως η ρόφηση στα υπό μελέτη 

δείγματα δεν είναι γραμμική, αλλά ακολουθεί το μοντέλο ρόφησης του Freundlich.

Το γεγονός αυτό δηλώνει πως η μάζα του φαινανθρενίου που ροφάται (Qe),

ελαττώνεται σταδιακά, καθώς αυξάνει η συγκέντρωση του φαινανθρενίου (Ce). 

Συγκεντρωτικά οι παράμετροι Freundlich των ισόθερμων ρόφησης του 

φαινανθρενίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Παρουσιάζονται ο συντελεστής 

ρόφησης (σταθερά ρόφησης) του Freundlich (Κfr), ο εκθέτης του Freundlich (Ν), ο 

συντελεστής γραμμικότητας (R2), το τυπικό σφάλμα, η τυπική απόκλιση καθώς και η 

περιεκτικότητα των δειγμάτων σε οργανικό άνθρακα. 

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζονται οι σταθερές ρόφησης του Freundlich, για τα 

δείγματα των γαιανθράκων σε χαμηλές (30 μg/l) και υψηλές (483 μg/l)

συγκεντρώσεις του φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα, έτσι όπως υπολογίστηκαν 

από τα μοντέλα ρόφησης και από πειραματικά δεδομένα. 
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Σχήμα 10. Ισόθερμες καμπύλες ρόφησης του φαινανθρενίου στους υπό μελέτη γαιάνθρακες. Qe: η 
ποσότητα φαινανθρενίου που που έχει ροφηθεί ανά μονάδα μάζας ροφητή. Ce: η συγκέντρωση του 
φαινανθρενίου στο νερό σε κατάσταση ισορροπίας.
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Πίνακας 2. Παράμετροι των μη γραμμικών ισόθερμων ρόφησης φαινανθρενίου όπως 
υπολογίστηκαν από τα πειραματικά δεδομένα της ρόφησης στα δείγματα γαιανθράκων. Η 
περιεκτικότητα σε ινερτινίτη προέρχεται από Giannouli et al. (2009).

ΔΕΙΓΜΑ
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Στάδιο 

Ωριμότητας 

Γαιάνθρακα 

MT3
68,000 ± 

18,000
0,90

0,55

± 0,064
5,0 34,6 Τύρφη

TH3
39,000 ± 

16,000
0,85

0,79

± 0,097
4,0 36,4 Τύρφη

ΜΤ6
96,000 ± 

22,000
0,87

0,54

± 0,034
1,3 37,6 Λιγνίτης

TH4
340,000 ± 

46,000
0,94

0,42

± 0,034
6,0 48.6 Λιγνίτης

TH6
140,000 ± 

20,000
0,96

0,54

± 0,034
- 36.0 Λιγνίτης

E14
61,000 ± 

14,000
0,93

0,76

± 0,058
- 55,3 Λιγνίτης 

Σχήμα 9. Η σταθερά ρόφησης του φαινανθρενίου (Κd)για τα δείγματα γαιάνθρακα, σε  χαμηλές (30 
μg/l) και υψηλές (483 μg/l) συγκεντρώσεις φαινανθρένιου στο υδατικό διάλυμα
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Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται καθαρά η γενική τάση των γαιανθράκων 

να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ροφητική ικανότητα (Κfr) στις χαμηλές συγκεντρώσεις 

φαινανθρενίου (30 μg/l), από ό,τι στις υψηλές (483 μg/l). Στις χαμηλές 

συγκεντρώσεις φαινανθρενίου (30 μg/l), τα δείγματα ΤΗ3 και ΜΤ3, τα οποία 

αντιστοιχούν σε τύρφη, παρουσιάζουν τη μικρότερη ροφητική ικανότητα, σε 

αντίθεση με τα δείγματα ΜΤ6, ΤΗ4, ΤΗ6 και Ε14, που αντιστοιχούν στο λιγνίτη και 

παρουσιάζουν υψηλότερη. Τη μεγαλύτερη ροφητική ικανότητα παρουσιάζει ο

λιγνίτης ΤΗ4, ενώ τη μικρότερη η τύρφη ΜΤ3. 

Στις υψηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου (483 μg/l), παρατηρείται ότι το 

δείγμα λιγνίτη Ε14 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ικανότητα ρόφησης. Τα δείγματα 

ΤΗ4, ΤΗ3 και ΤΗ6 εμφανίζουν ενδιάμεσες τιμές ροφητικής ικανότητας, η οποία είναι

παρόμοια, ενώ τα δείγματα ΜΤ6 και ΜΤ3 έχουν τη μικρότερη. Η ροφητική 

ικανότητα των δειγμάτων λιγνίτη είναι γενικά ανάλογη της περιεκτικότητας σε 

οργανικό άνθρακα (Πίν. 2). 

Ο συντελεστής Ν δηλώνει τη μη-γραμμικότητα της ρόφησης. Όσο πιο κοντά 

βρίσκεται στη μονάδα, τόσο πιο γραμμική είναι η ρόφηση (Schwarzenbach et al

2000). Η τύρφη ΜΤ3 και οι λιγνίτες ΜΤ6, ΤΗ4 και ΤΗ6 παρουσιάζουν πολύ χαμηλή 

γραμμικότητα, ενώ η τύρφη ΤΗ3 και ο λιγνίτης Ε14 παρουσιάζουν μέτρια 

γραμμικότητα. 

Οι συντελεστές συσχέτισης των δειγμάτων των γαιανθράκων κατά την 

εφαρμογή του μοντέλου του Freundlich, είναι υψηλοί (δείγματα ΜΤ3,ΤΗ3, ΜΤ6) ως 

πολύ υψηλοί (δείγματα ΤΗ4, ΤΗ6, Ε14). 

4.2 Ισορροπία – Ισόθερμες ρόφησης του φαινανθρενίου στα δείγματα των 

χουμικών οξέων 

Από ισόθερμες καμπύλες ρόφησης που κατασκευάστηκαν για τα δείγματα των 

χουμικών οξέων (Σχ. 11) παρατηρείται πως η ρόφηση του φαινανθρενίου στα 

χουμικά οξέα των εξεταζόμενων δειγμάτων είναι γραμμική, δηλαδή όσο αυξάνεται η 

συγκέντρωση του φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα (Ce), αυξάνεται και η 

ποσότητα του φαινανθρενίου που ροφάται (Qe).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι παράμετροι των ισόθερμων καμπυλών της 

ρόφησης. Λόγω της γραμμικότητας δεν παρουσιάζει νόημα η σύγκριση της 
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ροφητικής ικανότητας σε χαμηλές και υψηλές τιμές. Στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται η 

ροφητική ικανότητα των χουμικών οξέων. 

Σχήμα 11. Ισόθερμες καμπύλες ρόφησης φαινανθρενίου από τα χουμικά οξέα που εκχυλίστηκαν από 
τους διερευνόμενους γαιάνθρακες. Qe: η ποσότητα φαινανθρενίου που που έχει ροφηθεί ανά μονάδα 
μάζας ροφητή. Ce: η συγκέντρωση του φαινανθρενίου στο νερό σε κατάσταση ισορροπίας.
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Πίνακας 3. Παράμετροι των ισόθερμων ρόφησης φαινανθρενίου για τα χουμικά οξέα. 

Τα δείγματα των χουμικών οξέων ανάλογα με τη ροφητική τους ικανότητα 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά, ως εξής: ΤΗ4 > ΜΤ6 > ΤΗ3 > ΤΗ6 > ΜΤ3. 

Επίσης κατά την εφαρμογή του γραμμικού μοντέλου ρόφησης, τα παραπάνω 

δείγματα εμφανίζουν πάρα πολύ καλό συντελεστή συσχέτισης. 

ΔΕΙΓΜΑ Κfr R2 Τύπος Γαιάνθρακα

MT3 6,600 ± 3,40
0,97

Τύρφη

TH3
24,000 ± 18,00 0,93

Τύρφη

MT6 * 37,000 ± 17,00 0,97 Λιγνίτης

TH4
120,000 ± 88,00 0,94

Λιγνίτης

TH6
10,00 ± 1,000 0,93

Λιγνίτης

Σχήμα 12. Η ροφητική ικανότητα στα δείγματα χουμικών οξέων. Kd: η σταθερά ρόφησης 
για τα χουμικά οξέα.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

5.1 Σύγκριση ισόθερμων καμπυλών γαιανθράκων και χουμικών οξέων 

Από την αντιπαραβολή των ισόθερμων καμπύλων ρόφησης του 

φαινανθρενίου στα δείγματα των γαιανθράκων με τις ισόθερμες για τα αντίστοιχα 

δείγματα χουμικών οξέων είναι εμφανές ότι τα δείγματα των χουμικών οξέων 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη κλίση της καμπύλης ρόφησης, από τα αντίστοιχα ως έχει 

δείγματα, γαιανθάκων.

Ο συντελεστής Freundlich (Ν), όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2,

αποτελεί δείκτη ετερογένειας του ροφητικού υλικού. Όσο πλησιέστερος είναι στο 1, η 

ρόφηση γίνεται γραμμική, συνεπώς και το ροφητικό υλικό είναι πιο ομοιογενές. Στην 

περίπτωση των δειγμάτων των γαιανθράκων, ο συντελεστής Ν δηλώνει πολύ μεγάλη 

ετερογένεια του ροφητικού υλικού, κυμαίνεται μεταξύ 0,42 και 0,55, εκτός από την 

περίπτωση των δειγμάτων ΤΗ3 και Ε14, στα οποία είναι μέτριος (Ν = 0,79 και Ν = 

0,76 αντίστοιχα). 

Αντίθετα για τις ισόθερμες ρόφησης με τα χουμικά οξέα, η ρόφηση γίνεται 

γραμμική. Αυτό σημαίνει πως τα δείγματα των χουμικών οξέων παρουσιάζουν πολύ 

καλή ως άριστη ομοιογένεια (Ν = 1). Συνεπώς η ικανότητα ρόφησης του 

φαινανθρενίου από τα χουμικά οξέα των δειγμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από τη 

συγκέντρωση, δηλαδή την ποσότητα του φαινανθρενίου, που βρίσκεται στο υδατικό 

διάλυμα. 

5.2 Σύγκριση ρόφησης δειγμάτων 

Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ροφητικές ικανότητες (Kd) 

των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ως ροφητές, σε χαμηλές (30 μg/l) και υψηλές 

(483 μg/l) περιεκτικότητες φαινανθρενίου στο διάλυμα. 

Παρατηρείται ότι τα δείγματα των χουμικών οξέων παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ροφητική ικανότητα από τα αντίστοιχα μητρικά δείγματα τύρφης και λιγνίτη. Στα 

δείγματα ΤΗ3 και ΜΤ6, η διαφορά στην ικανότητα ρόφησης των χουμικών οξέων και 

των γαιανθράκων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Όμως στο δείγμα ΤΗ4 η 

ικανότητα ρόφησης είναι σχεδόν διπλάσια στα δείγματα των χουμικών οξέων. Σε 

αντιδιαστολή με τους προαναφερθέντες γαιάνθρακες στην τύρφη ΜΤ3 και στον 

λιγνίτη ΤΗ6, η ικανότητα ρόφησης των χουμικών οξέων είναι χαμηλότερη από την 
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ικανότητα ρόφησης στις χαμηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα 

και περίπου ίση με αυτή στις υψηλές συγκεντρώσεις. Τα δεδομένα για τη 

συμπεριφορά στη ρόφηση των χουμικών οξέων του δείγματος Ε14 απουσιάζουν 

καθώς λόγω βλάβης του οργάνου δεν ήταν δυνατή η λήψη μετρήσεων. 

Στις χαμηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα, τα δείγματα 

λιγνίτη παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανότητα ρόφησης, από αυτά της τύρφης. Την 

υψηλότερη Kfr έχει ο λιγνίτης ΤΗ4 με σημαντική διαφορά από τον επόμενο λιγνίτη 

(ΤΗ6). Χαμηλότερες ικανότητες ρόηφησης παρουσιάζουν οι λιγνίτες Ε14 και ΜΤ6, 

ενώ όπως προαναφέρθηκε, οι τύρφες παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές, με το 

δείγμα ΜΤ3 να είναι αυτό με τη μικρότερη ικανότητα ρόφησης από όλα τα 

εξεταζόμενα δείγματα. 

Στις υψηλές συγκεντρώσεις η εικόνα που παρουσιάζεται είναι σημαντικά 

διαφορετική. Το δείγμα με τη μεγαλύτερη ροφητική ικανότητα είναι ο λιγνίτης Ε14, 

ενώ παρόμοια ικανότητα παρουσιάζει και η τύρφη ΤΗ3. Ο λιγνίτης ΤΗ4, που στις 

χαμηλές συγκεντρώσεις παρουσίαζε τη μεγαλύτερη ρόφηση, έχει ενδιάμεση 

ροφητική ικανότητα, παραπλήσια με αυτήν του λιγνίτη ΤΗ6. Παρόμοιες Κd

παρουσιαζούν και τα δείγματα ΜΤ6 και ΜΤ3, οι οποίες είναι και οι μικρότερες. 

Σχήμα 13. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ροφητικής ικανότητας των υπό μελέτη 

δειγμάτων γαιανθράκων, για συγκεντρώσεις φαινανθρενίου 30 και 500 μg/l, και χουμικών

οξέων. Kd: η σταθερά ρόφησης για τους γαιάνθρακες. 
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5.3 Επίδραση της περιεκτικότητας σε ινερτινίτη, οργανικό άνθρακα και 

χουμικά οξέα

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Karapanagioti et al. 2001, Cornelissen and

Gustaffson, 2004), η ικανότητα ρόφησης σε χαμηλές περιεκτικότητες φαινανθρένιου 

στο υδατικό διάλυμα εξαρτάται από το είδος της οργανικής ύλης και το βαθμό 

ομοιογένειας της, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις υψηλές συγκεντρώσεις, όπου η 

ρόφηση ελέγχεται από την κατανομή του φαινανθρενίου στις ελεύθερες θέσεις 

(Kleineidam et al. 1999, Karapanagioti et al. 2000, 2001).

Η περιεκτικότητα σε στοιχειακό άνθρακα είναι η πιο σημαντική παράμετρος 

που καθορίζει την ομοιογένεια της οργανικής ύλης, καθώς η αύξηση της 

περιεκτικότητας σε στοιχειακό άνθρακα συνεπάγεται την αύξηση του βαθμού 

ωρίμανσης των γαιανθράκων. Με αύξηση του βαθμού ωρίμανσης ενός γαιάνθρακα, 

αυξάνεται και η ομοιογένειά του (Χρηστάνης 2000). Από την περιεκτικότητα σε 

οργανικό άνθρακα είναι δυνατός ο προσδιορισμός του βαθμού ενανθράκωσης μπορεί 

να καθοριστεί η ετερογένεια του εξεταζόμενου γαιάνθρακα. Στα δείγματα της 

παρούσας μελέτης ο λιγνίτης Ε14 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα επί 

ξηρού σε οργανικό άνθρακα (55,3%) και την αμέσως υψηλότερη πριεκτικότητα 

παρουσιάζει το δείγμα ΤΗ4. Τα δείγματα λιγνίτη ΜΤ6 και ΤΗ6 παρουσιάζουν 

παραπλήσιες τιμές και είναι ελάχιστα υψηλότερες από την περιεκτικότητα σε 

οργανικό άνθρακα που παρουσιάζουν τα δείγματα τύρφης. Από τα αποτελέσματα των 

ροφήσεων παρατηρείται ικανοποιητική συσχέτιση της ικανότητας ρόφησης και της 

περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα. 

Σύμφωνα με τους Kalaitzidis et al. (2006), ο ινερτινίτης στις χαμηλές 

συγκεντρώσεις επηρεάζει περισσότερο από την υπόλοιπη οργανική ύλη τον 

μηχανισμό ρόφησης. Σε δείγματα ίδιας περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα, η 

αύξηση του ποσοστού του περιεχόμενου ινερτινίτη οδηγεί σε αύξηση της ροφητικής 

ικανότητας του δείγματος. Μάλιστα η επίδραση της περιεκτικότητας σε ινερτινίτη 

αυξάνει σημαντικά κατά τη μετάβαση από τύρφη σε λιγνίτη. 

Σε δυο από τα δείγματα που εξετάστηκαν, δείγματα Ε14 και ΤΗ6, δεν 

εντοπίστηκε ινερτινίτης. Στα άλλα δείγματα, ο λιγνίτης ΤΗ4 παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό ινερτινίτη (6% κ.ό.) και ο λιγνίτης ΜΤ6 το μικρότερο (1,3%

κ.ό.). Η περιεκτικότητα στα δύο δείγματα τύρφης ΜΤ3 και ΤΗ3 χαρακτηρίζεται

υψηλή. 
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Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ρόφησης για τους λιγνίτες δείχνουν πως 

πράγματι υπάρχει πιθανός έλεγχος της ρόφησης από τον ινερτινίτη, αλλά καθώς 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα δεν 

μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Στα δείγματα τύρφης παρατηρείται ότι το 

δείγμα με την υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (ΤΗ3) παρουσιάζει 

μικρότερο ποσοστό ινερτινίτη σε σχέση με το ΜΤ3 και παράλληλα μεγαλύτερη 

ικανότητα ρόφησης από αυτό. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η ρόφηση στα δείγματα της 

τύρφης πιθανά ελέγχεται μόνο από την περιεκτικότητα των δειγμάτων σε οργανικό 

άνθρακα. 

Τα δείγματα επιλέχθηκαν από το σύνολο των δειγμάτων που μελετήθηκαν από 

Giannouli et al. (2008), με κριτήριο το γεγονός πως παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε χουμικά οξέα επί ξηρού ελεύθερου τέφρας. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται κάποια σχέση της ικανότητας 

ρόφησης, οργανικού ή ανόργανου, ρύπου σε οργανικό υλικό με την περιεκτικότητα 

τους σε χουμικά οξέα ή κάποια άλλα χουμικά συστατικά. Στα πειραματικά 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επίσης δεν εμφανίζεται κάποια σχέση.  

5.4 Επίδραση του pH και της αλατότητας 

Προηγούμενες μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το φαινανθρένιο ως 

ρύπος και τα χουμικά οξέα ιζημάτων και εδαφών ως ροφητικό υλικό (Huang and

Webber 1997, Gunasekara et al. 2003, Xiao et al 2004, Kang and Xing 2005, Klavins

2006, Liang et al. 2006) έδειξαν πως η γραμμικότητα των ισόθερμων ρόφησης είναι 

ανάλογη του pH του διαλύματος στο οποίο βρίσκεται το ροφητικό υλικό. Όσο 

μειώνεται το pH, μειώνεται η γραμμικότητα των ισόθερμων, ενώ σε pH = 7, οι 

ισόθερμες γίνονται γραμμικές ή σχεδόν γραμμικές. 

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ρόφησης στην παρούσα εργασία το pH των 

διαλυμάτων των χουμικών οξέων ήταν σταθερό σε τιμή pH = 8. Από το συνδυασμό 

των προαναφερθέντων δικαιολογείται η γραμμικότητα, που παρουσιάζουν οι 

ισόθερμες ρόφησης στα δείγματα των χουμικών οξέων. 

Κατά την ρόφηση με χουμικά οξέα, η αλατότητα του υδατικού διαλύματος 

επηρεάζει τη γραμμικότητα της ισόθερμης καμπύλης ρόφησης. Όσο αυξάνεται η 

αλατότητα στο διάλυμα τόσο αυξάνεται και η μη γραμμικότητα της ισόθερμης 

(Klavins 2006, Liang et al. 2006).
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Τα δείγματα των γαιανθράκων περιέχουν εκτός από το οργανικό υλικό και 

ανόργανο. Το ανόργανο υλικό βρίσκεται με τη μορφή ορυκτών, πολλά από τα οποία 

είναι άλατα και όταν το υλικό έρθει σε επαφή με το υδατικό διάλυμα,

απελευθερώνουν από το κρυσταλλικό πλέγμα τους, λόγω αντικατάστασης, διάφορα 

ανιόντα και κατιόντα. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

περιεκτικότητα του διαλύματος σε άλατα. Συνεπώς η αλατοπεριεκτικότητα των 

δειγμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μεταβάλλει την αλατότητα του υδατικού 

διαλύματος και στη συνέχεια μεταβάλλει τη γραμμικότητα των ισόθερμων καμπυλών 

προς τη μη-γραμμική τους μορφή. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πειραματικά 

αποτελέσματα της μελέτης, που καθώς οι λιγνίτες με τη χαμηλότερη 

αλατοπεριεκτικότητα παρουσιάζουν καλύτερη γραμμικότητα από τους άλλους 

γαιάνθρακες (Πίνακας 1). 

Στα χουμικά οξέα, που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά, από οργανικό 

υλικό, η αλατοπεριεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή και δεν επηρεάζει σημαντικά την 

αλατότητα του υδατικού διαλύματος  και κατά συνέπεια τη γραμμικότητα της 

ρόφησης. 

. 

6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Συγκεντρωτικά από τα πειράματα ρόφησης του φαινανθρενίου στα δείγματα 

γαιανθράκων και τα αντίστοιχα χουμικά οξέα, που προέκυψαν από τη χημική 

κατεργασία τους, παρατηρείται ότι η ικανότητα ρόφησης στα χουμικά οξέα είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι στους μητρικούς γαιάνθρακες. Επίσης η ροφητική ικανότητα 

των λιγνιτών είναι μεγαλύτερη από αυτή των τυρφών για υψηλές τιμές 

συγκεντρώσεων φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τις 

υψηλές συγκεντρώσεις, όπου εκεί δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση της 

ικανότητας ρόφησης των λιγνιτών με τις τύρφες, ως προς το είδος του γαιάνθρακα. 

Παρατηρείται όμως πως το δείγμα τύρφης ΤΗ3 το οποίο παρουσιάζει βαθμό 

ενανθράκωσης στα όρια του λιγνίτη, έχει παρόμοια ροφητική ικανότητα με το δείγμα 

Ε14. 

Οι ισόθερμες καμπύλες της ρόφησης του φαινανθρενίου στους γαιάνθρακες 

εμφανίζονται ως μη γραμμικές με μέτριους ως χαμηλούς συντελεστές γραμμικότητας. 

Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη ικανότητα ρόφησης των γαιανθράκων στις χαμηλές 

περιεκτικότητες φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα από ό,τι στις υψηλές. Το 
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γεγονός αυτό δηλώνει την ανομοιογένεια των γαιανθράκων ως προς τη σύστασή τους 

και είναι ανάλογο της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα των εξεταζόμενων 

δειγμάτων. Στην περίπτωση που τα δείγματα εμφανίζουν παρόμοιες περιεκτικότητες

οργανικού άνθρακα, την ρόφηση ελέγχει η περιεκτικότητα των γαιανθράκων σε 

ινερτινίτη. Στις υψηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου στο διάλυμα, η ικανότητα 

ρόφησης εξαρτάται από τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων ρόφησης στην επιφάνεια 

του δείγματος. 

Από τη σύνθεση των δεδομένων, παρατηρήθηκε συσχέτιση, μόνο της 

ροφητικής ικανότητας του φαινανθρενίου στις υψηλές συγκεντρώσεις (483μg/l) σε 

υδατικό διάλυμα, με το pH του γαιάνθρακα (Πιν.1). Όσο αυξάνεται η οξύτητα των 

γαιανθράκων, δηλαδή μειώνονται οι τιμές του pH, τόσο αυξάνει η ροφητική του 

ικανότητα στις υψηλές συγκεντρώσεις (Σχ. 14). 

Σχήμα 14. Κατανομή της ροφητικής ικανότητας με το pH

Το δείγμα ΤΗ4 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ροφητική ικανότητα στα χουμικά 

οξέα, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια της ροφητικής ικανότητας του λιγνίτη, στις 

χαμηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα. Στις υψηλές 

συγκεντρώσεις εμφανίζει μέτρια ικανότητα ρόφησης, σε σχέση με τα άλλα δείγματα,

γεγονός που δηλώνει την ύπαρξη των λιγότερων ελεύθερων θέσεων ιοντοανταλλαγής 

στην επιφάνεια του. Χαρακτηρίζεται από ουδέτερο pH, χαμηλή αλατοπεριεκτικότητα 

και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και ινερτινίτη. Η ισόθερμη καμπύλη 

ρόφησης για το λιγνίτη είναι μη γραμμική με μέτριο συντελεστή γραμμικότητας, ενώ 

για τα χουμικά οξέα είναι γραμμική. 
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Το δείγμα ΜΤ6 παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη ροφητική ικανότητα από 

τα δείγματα χουμικών οξέων και το ίδιο ισχύει για την ικανότητα ρόφησης στις 

χαμηλές τιμές συγκέντρωσης φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα. Στις υψηλές 

συγκεντρώσεις παρουσιάζει χαμηλή ικανότητα ρόφησης, άρα και λίγες ελεύθερες 

θέσεις ιοντοανταλλαγής στην επιφάνεια του. Χαρακτηρίζεται από όξινο pH, πολύ 

υψηλή αλατοπεριεκτικότητα και μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα. Η 

ισόθερμη καμπύλη ρόφησης είναι μη γραμμική με συντελεστή γραμμικότητας 

χαμηλό. Η ισόθερμη για τα χουμικά οξέα είναι γραμμική. 

Το δείγμα ΤΗ6 παρουσιάζει πολύ χαμηλή ροφητική ικανότητα των χουμικών 

οξέων, ενώ η ικανότητα ρόφησης στις χαμηλές τιμές συγκέντρωσης είναι μέτρια. Στις 

υψηλές παρουσιάζει τη μέτρια ικανότητα, οπότε έχει μέτριο αριθμό ελεύθερων 

θέσεων ιοντοανταλλαγης στην επιφάνειά του. Χαρακτηρίζεται από έντονα όξινο pH, 

πολύ υψηλή αλατότητα, μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και πολύ 

χαμηλή σε ινερτινίτη. Η ισόθερμη ρόφησης του λιγνίτη είναι μη γραμμική με χαμηλό 

συντελεστή γραμμικότητας, ενώ αυτή των χουμικών οξέων είναι γραμμική.

Στο δείγμα Ε14 δεν μετρήθηκε η ροφητική ικανότητα των χουμικών, λόγω 

βλάβης του οργάνου. Η ροφητική ικανότητα στις χαμηλές τιμές ρόφησης του 

φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα είναι μέτρια, ενώ στις υψηλές συγκεντρώσεις 

παρουσιάζει την υψηλότερη ροφητκή ικανότητα από τα δείγματα που μελετήθηκαν 

γεγονός το οποίο φανερώνει πως έχει τις περισσότερες ελεύθερες θέσεις στην 

επιφάνειά του. Χαρακτηρίζεται από μέτριο pH, πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε 

οργανικό άνθρακα και πολύ χαμηλή σε ινερτινίτη. Η ισόθερμη ρόφησης είναι μη 

γραμμική και παρουσιάζει μέτριο συντελεστή γραμμικότητας. 

Το δείγμα ΤΗ3 παρουσιάζει μέτρια ικανότητα ρόφησης των χουμικών, ενώ η 

ικανότητα ρόφησης στις χαμηλές τιμές συγκέντρωσης φαινανθρενίου στο υδατικό 

διάλυμα είναι μέτρια και περίπου ίση με αυτή του δείγματος ΜΤ6. Στις υψηλές 

συγκεντρώσεις η ροφητική ικανότητα είναι μέτρια και μάλιστα η δεύτερη μεγαλύτερη 

μετά του δείγματος Ε14, γεγονός που προδίδει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

ελεύθερων θέσεων ιοντοανταλλαγής στην επιφάνεια του. Χαρακτηρίζεται από 

ελαφρά όξινο pH, μέτρια αλατότητα, μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και 

μεγάλη σε ινερτινίτη. Επίσης ο βαθμός ωριμότητας αυτής της τύρφης είναι πολύ 

κοντά στα όρια του λιγνίτη και γι αυτό παρουσιάζει ροφητική συμπεριφορά παρόμοια 

με τον λιγνίτη ΜΤ6. Η ισόθερμη ρόφησης είναι μη γραμμική με μέτριο συντελεστή 

γραμμικότητας, ενώ η ισόθερμη ρόφησης των χουμικών οξέων είναι γραμμική. 
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Το δείγμα ΜΤ3 παρουσιάζει πολύ χαμηλή ροφητική ικανότητα στα δείγματα 

των χουμικών οξέων, ενώ στις χαμηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου παρουσιάζει 

μέτρια ως χαμηλή. Στις υψηλές συγκεντρώσεις φαινανθρενίου στο υδατικό διάλυμα 

παρουσιάζει πολύ χαμηλή ρόφησης, κάτι το οποίο δηλώνει την ύπαρξη πολύ λίγων 

ελεύθερων θέσεων ιοντοανταλλαγής. Χαρακτηρίζεται από ουδέτερο pH, μέτρια 

αλατότητα, μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και ψηλή σε ινερτινίτη. Η 

ισόθερμη της ρόφησης είναι μη γραμμική με χαμηλό συντελεστή γραμμικότητας, σε 

αντίθεση με την ισόθερμη των χουμικών οξέων που είναι γραμμική. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καθώς σκοπός της εργασίας είναι η κρίση της καταλληλότητας των 

εξεταζόμενων γαιανθράκων ως ροφητικών υλικών για την απορρύπανση υδατικών 

συστημάτων, τα κύρια κριτήρια είναι η ροφητική ικανότητα του γαιάνθρακα ή του 

αντίστοιχου χουμικού οξέως και το κόστος. Γενικά χρήση του γαιάνθρακα χωρίς 

χημική επεξεργασία είναι πολύ φθηνή λύση και είναι συνήθως και η προτιμώμενη 

από τη βιομηχανία, ενώ η εκχύλιση των χουμικών οξέων από τους γαιάνθρακες είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα και με πολύ υψηλό κόστος. 

Τα χουμικά οξέα που προέκυψαν από τη χημική επεξεργασία γαιανθράκων 

που μελετήθηκαν, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανότητα ρόφησης από τα αντίστοιχα 

μητρικά δείγματα. Οι διαφορές όμως που παρουσιάζονται, με εξαίρεση το δείγμα 

ΤΗ4, είναι πολύ μικρές για να δικαιολογηθεί η χρήση ως ροφητών, των χουμικών 

οξέων των γαιανθράκων. Αν παρόλα αυτά επιλεγεί η ΄΄οδός΄΄ των χουμικών οξέων, 

ως καταλληλότερο κρίνεται το δείγμα χουμικών οξέων του λιγνίτη ΤΗ4 από τον

Αλμυρό Ν. Μαγνησίας. 

Στην περίπτωση επιλογής της χρήσης των γαιανθράκων για ροφητικά υλικά 

παρότι ο λιγνίτης ΤΗ4 παρουσιάζει καλύτερη ροφητική συμπεριφορά, πιο οικονομικά 

συμφέρουσα κρίνεται η χρήση της τύρφης ΤΗ3 (Ξυνιάδα), καθώς έχει παρόμοια 

ροφητική ικανότητα με τους υπόλοιπους εξεταζόμενους λιγνίτες, αλλά ταυτόχρονα 

πολύ μικρότερο κόστος εξόρυξης (Panagiotou and Michalakopoulos 2000).

Τα παραπάνω συμπεράσματα, είναι προϊόν της ποσοτικής κατανόησης του 

μηχανισμού ρόφησης του φαινανθρενίου από τους ελληνικούς γαιάνθρακες. Κρίνεται 

όμως σκόπιμη στο μέλλον η περαιτέρω διερεύνηση της ροφητικής ικανότητας των

ελληνικών γαιανθράκων και από την άποψη της κινητικής, σε πιο αντιπροσωπευτικά 

δείγματα γαιανθράκων της κάθε λεκάνης και σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων, για 

την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού της ρόφησης και την εξαγωγή ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων. 
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