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Περίληψη

Το εξασθενές χρώμιο είναι ένα από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Όπου 
συναντάται είναι κυρίως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και η απομάκρυνσή του 
από το περιβάλλον και από τους διάφορους οργανισμούς που μολύνει είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη. Η απομάκρυνση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ένας από 
τους οποίους είναι η προσρόφησή του σε διάφορα υλικά ή η μετατροπή του σε τρισθενές 
χρώμιο. Στο πείραμα αυτό ως υλικό προσρόφησης χρησιμοποιήθηκε ο ζεόλιθος, αλλά και 
ζεόλιθος ο οποίος τροποποιήθηκε στην επιφάνειά του, έτσι ώστε να φέρει θετικό φορτίο. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί (α) η δυναμική του εξασθενούς χρωμίου σε ένα 
πείραμα επώασης διάρκειας ενός μήνα σε έδαφος το οποίο επιβαρύνθηκε με το στοιχείο 
αυτό, (β) η μετατροπή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές χρώμιο κατά τη διάρκεια 
αυτής της επώασης, και (γ) η επίδραση του ζεολίθου και του τροποποιημένου ζεολίθου 
στην δυναμική του εξασθενούς χρωμίου. Ελήφθησαν δύο δείγματα εδάφους, ένα αμμώδες 
και ένα πηλώδες, στα οποία προστέθηκαν 100 mg Cr(VI) kg1. Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες κατά τις εβδομάδες 1, 2, 3 και 4 και έγιναν αναλύσεις Cr(lll) και Cr(VI). 
Βρέθηκε ότι το Cr(lll) αυξήθηκε σημαντικά με το χρόνο σε όλες τις μεταχειρίσεις 
(περισσότερο στον μάρτυρα και λιγότερο στον τροποποιημένο ζεόλιθο), λόγω της 
μετατροπής του προστιθέμενου Cr(VI) σε Cr(lll) με αναγωγή. Αντίστοιχα το Cr(VI) μειώθηκε 
σημαντικά με το χρόνο, και αυτό επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ των δύο μορφών του 
χρωμίου. Στη μεταχείριση του τροποποιημένου ζεόλιθου (ΤΖ) η μείωση ήταν ταχύτερη και 
στατιστικά σημαντική σε σχέση με το μάρτυρα (Μ) και τον ζεόλιθο (Ζ). Ωστόσο, η ανάκτηση 
του συνολικού χρωμίου (III+VI) δεν διέφερε μεταξύ των μεταχειρίσεων στο πηλώδες 
έδαφος, παρά μόνο στο αμμώδες έδαφος στη μεταχείριση ΤΖ. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι ακόμα και ο απλός φυσικός ζεόλιθος μπορεί να επιταχύνει την μετατροπή του τοξικού 
Cr(VI) σε Cr(lll), αν και ο τροποποιημένος ζεόλιθος υπερέχει, επειδή συνεισφέρει 
επιφάνειες προσρόφησης για την ηλεκτροστατική δέσμευση του Cr(VI). Ο φυσικός ζεόλιθος 
ωστόσο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος, μπορεί να είναι διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες 
(και άρα να καλύψει μεγάλες εκτάσεις) και ευνοεί και βελτιώνει τις φυσικές συνθήκες 
ανάπτυξης μιας καλλιέργειας. Σε αντίθεση με αυτόν, ο τροποποιημένος ζεόλιθος είναι πολύ 
ακριβός (η χημική του τροποποίηση έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος), δεν μπορεί να είναι 
διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες (παρασκευάζονται μόνο έως μερικά κιλά τη φορά), και 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών, γιατί δημιουργεί υδρόφοβες επιφάνειες στο 
έδαφος, οι οποίες απωθούν το νερό.
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Κεφάλαιο I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Βαρέα μέταλλα

Στο περιβάλλον έχουν ανιχνευθεί άνω των 40 στοιχείων που ανήκουν στην κατηγορία 

των μετάλλων. Βαρέα ονομάζονται τα μέταλλα που έχουν ατομική πυκνότητα 

μεγαλύτερη του 6 g cm'3. Είναι τοξικά και επικίνδυνα για τους οργανισμούς ακόμη 

και όταν βρίσκονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα βαρέα μέταλλα που είναι 

επικίνδυνα τόσο για τη γεωργία όσο και για τον άνθρωπο είναι το αρσενικό, το 

κάδμιο, ο μόλυβδος, το χρώμιο, το θάλιο, το ουράνιο, ο υδράργυρος, το νικέλιο και 

το αργίλιο (Βαλαβανίδης, 2007, Γαβριήλ, 2009).

Κυριότερη πηγή μετάλλων στο περιβάλλον είναι το έδαφος της γης όπου βρίσκονται 

όλα σχεδόν τα μέταλλα και τα οποία με διάφορους γεωχημικούς κύκλους και 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις ανακατανέμονται στα διάφορα περιβαλλοντικά 

διαμερίσματα. Τα βαρέα μέταλλα σχετίζονται με πλήθος ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Κυρίως χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία, είτε ως πρώτη 

ύλη είτε ως καταλύτες, σε βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, φωτογραφικών 

υλικών, ηλεκτρονικού υλικού, συσσωρευτών, πυρομαχικών και παρασιτοκτόνων. 

Επίσης, η βιομηχανική, τεχνολογική και γεωργική δραστηριότητα αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης από μέταλλα, από την απόρριψη βιομηχανικών 

αποβλήτων, μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, εμπλουτισμό και παραγωγή μεταλλικών 

αντικειμένων, χρήση λιπασμάτων, κλπ. Η καύση στερεών καυσίμων είναι μία άλλη 

πηγή εκπομπής μετάλλων στην ατμόσφαιρα που τελικά εναποτίθενται στο έδαφος και 

τα νερά (Καραγιάννη, 2010).

Τα φυτά μέσω του ριζικού συστήματος δέχονται άμεσα την τοξικότητα από το 

έδαφος. Στα ατμοσφαιρικώς ρυπασμένα από βαρέα μέταλλα οικοσυστήματα, η 

πρωταρχική οδός ρύπανσης είναι τα σωματίδια του αέρα, ενώ στη συνέχεια έχουμε 

βαθμιαία συσσώρευση στο έδαφος. Η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων στο άμεσο 

περιβάλλον των φυτών επιφέρει διάφορες μορφολογικές και φυσιολογικές αλλαγές σ’ 

αυτά. Παρατηρούνται διαταραχές όπως γιγαντισμός, νανισμός, καχεκτικότητα και 

χλώρωση των φύλλων, χρωματικές αλλαγές στα άνθη και δυσλειτουργίες στην 

ανάπτυξη των φυτών όπως αργοπορία της άνθησης και πρόωρη γήρανση των 

φύλλων. Επίσης, πολλά βαρέα μέταλλα επηρεάζουν αρνητικά το φωτοσυνθετικό
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σύστημα των φυτών αναστέλλοντας τη μεταφορά ηλεκτρονίων στους χλωροπλάστες 
(Ουζουνίδου, 1993).

1.2. Χρώμιο III και Χρώμιο VI

Το χρώμιο είναι χημικό στοιχείο με σύμβολο Cr και ατομικό αριθμό (αριθμό 

πρωτονίων πυρήνα) 24. Είναι αργυρόλευκο γυαλιστερό μέταλλο με ελαφριά κυανή 

απόχρωση. Είναι σκληρό μέταλλο με υψηλό σημείο τήξης (1860 °C). Η ονομασία του 

προέρχεται από την ελληνική λέξη "χρώμα" εξαιτίας της μεγάλης χρωματικής 

ποικιλίας που παρουσιάζουν τα άλατά του σε στερεή μορφή ή σε διάλυμα. Τα 

χρώματα των ενώσεων του χρωμίου και των διαλυμάτων τους ουσιαστικά καλύπτουν 

όλο το ορατό φάσμα: από το ιώδες (άλατα του Cr(III)) έως το βαθύ κόκκινο 

(ορισμένες ενώσεις του Cr(VI)).

Το χρώμιο βρίσκεται στη φύση κυρίως ως τρισθενές Cr(III), με κυριότερο ορυκτό τον 

χρωμίτη που αποτελεί το βασικό μετάλλευμα χρωμίου. Το χρώμιο διαθέτει μια σειρά 

από δυνατές οξειδωτικές καταστάσεις. Οι πιο κοινές είναι αυτές του +2, +3, +6 με 

αυτή του +3 να είναι η πιο σταθερή. Πιο σπάνιες είναι αυτές του +1, +4, +5. Οι 

ενώσεις του χρωμίου με οξειδωτική κατάσταση +6 αποτελούν ισχυρά οξειδωτικά 

μέσα. Το τρισθενές χρώμιο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο (σε πολύ 

μικρές ποσότητες) στη διατροφή του ανθρώπου για την ενεργοποίηση της ινσουλίνης. 

Υπάρχουν και ορισμένα σπάνια ορυκτά όπου το χρώμιο είναι εξασθενές Cr(VI). 

Γενικότερα όμως το εξασθενές χρώμιο όπου συναντάται είναι αποτέλεσμα 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αντίθεση με τις ενώσεις του τρισθενούς χρωμίου, οι 

ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου είναι πολύ πιο διαλυτές στο νερό. Τα κατιόντα 

τρισθενούς χρωμίου (Cr3+) είναι πράσινα στα διαλύματά τους και τα διχρωμικά 

ανιόντα του εξασθενούς χρωμίου (CnCE2') είναι πορτοκαλί στα διαλύματά τους 

(Γαβριήλ, 2009).
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χρωμίου) (Πηγή:Εικόνα 1. Δείγμα χρωμίτη (ορυκτό τρισθενούς 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_cr6.htm)

Εικόνα 2. Δείγμα κροκοϊτη (ορυκτό εξασθενούς χρωμίου)

(http://www. chem.uoa.gr/chemicals/chem_cr6. htm)h

1.3 Επίδραση Cr(III) και Cr(VI) στα φυτά

Οι φυτοτοξικές επιδράσεις του χρωμίου στην ανάπτυξη των φυτών, έχει μελετηθεί σε 

πάρα πολλά φυτά σε σχέση με το οξειδωτικό stress το οποίο είναι μια διαταραχή της 

ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen 

Species, ROS) και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα 

τοξικά αυτά μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες που προκαλούν. Οι δραστικές 

μορφές οξυγόνου βλάπτουν όλα τα συστατικά του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένων 

των πρωτεϊνών, των λιπιδίων και του DNA. (Ουζουνίδου, 1993).

Η έκθεση σε χρώμιο, ακόμη και σε επίπεδα μικρογραμμαρίων, μπορεί να οδηγήσει σε 

διάφορες φωτοτοξικές επιπτώσεις στα κύτταρα των φυτών. Τόσο το Cr(III) όσο και 

το Cr(VI) μπορούν να μειώσουν την περιεκτικότητα της χλωροφύλλης και ως 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη του φυτού. Προκαλούν δομικές αλλαγές 

στους χλωροπλάστες, με συνέπεια να παρεμποδίζεται η φωτοσύνθεση. Το χρώμιο 

μπορεί επίσης να επηρεάσει τις ρίζες των φυτών, προκαλώντας μαρασμό και
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πλασμόλυση των κυττάρων των ριζών. Επίσης, κυρίως το Cr(VI) μπορεί να 

αντικαταστήσει τα ιόντα ταου Mg(II) από τα ενεργά κέντρα πολλών ενζύμων, 

μειώνοντας την περιεκτικότητα της χλωροφύλλης (Βαλαβανίδης, 2007, 

Μπακρυνιώτη, 2012).

1.4 Επιδράσεις χρωμίου στον άνθρωπο και σε ζώα

Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να προσλαμβάνει χρώμιο από διατροφικούς 

δρόμους (νερό και τρόφιμα), καθώς και από αναπνευστικούς δρόμους (αναπνεόμενος 

αέρας). Ακόμα μπορεί να προσλαμβάνει χρώμιο διαδερματικά εφόσον έρθει σε επαφή 

με αυτό. Το τρισθενές χρώμιο θεωρείται απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό, 

αφού φαίνεται να συμμετέχει στον Παράγοντα Ανοχής της Γλυκόζης (GTF). Ο GTF 

μαζί με την ινσουλίνη ρυθμίζουν την ποσότητα γλυκόζης στο αίμα. Έλλειψη 

χρωμίου, όπως παρατηρήθηκε σε πειραματόζωα, προκαλεί αύξηση του σακχάρου στο 

αίμα και εμφάνιση γλυκόζης στα ούρα. Ενδείκνυται η πρόσληψη 30 έως 50 pg Cr(III) 

ημερησίως, ενώ ποσότητες έως και 200 pg δεν έχει αναφερθεί ότι προκαλούν 

προβλήματα υγείας. Αντίθετα, το εξασθενές χρώμιο είναι αποδεδειγμένα 

καρκινογόνο. Επιδημιολογικές μελέτες σε εργάτες παραγωγής χρωμικών, υλών 

βαφής και μεταλλικών επιστρώσεων χρωμίου έδειξαν ότι εισπνοή σκόνης που 

περιέχει Cr(VI) προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα και της ρινικής κοιλότητας. Τα 

αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών έχουν επιβεβαιωθεί και σε πειράματα 

με ζώα. Σε αρκετά πειράματα έχει διαπιστωθεί ότι ενώσεις του Cr(VI) καταστρέφουν 

το DNA και προκαλούν μεταλλάξεις .

Επίσης, εισπνοή σωματιδίων που περιέχουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) 

μπορούν να προκαλέσουν έλκος, αιμορραγία, κνησμό και φτέρνισμα. Κατάποση 

υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των νεφρών και 

του ήπατος, έλκος στομάχου , ακόμη και θάνατο. Τέλος, δερματική έκθεση σε 

ενώσεις του Cr(VI) προκαλεί δερματικά έλκη και δριμείες αλλεργικές αντιδράσεις 

(Γαβριήλ 2009).

1.5 Τρόποι αποκατάστασης ρύπανσης
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αποκατάστασης της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα. Δύο 

απ’ τους πιο γνωστούς και πιο αξιόπιστους είναι η φυτοαποκατάσταση και η
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χημειοαποκατάσταση. Η φυτοαποκατάσταση γίνεται με φυτά που καθαρίζουν το 

έδαφος από τα βαρέα μέταλλα. Τα φυτά αυτά ονομάζονται φυτά υπερσυσσωρευτές 

και έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων στη 

βιομάζα τους ως και 100 φορές περισσότερο σε σχέση με άλλα φυτά . Μέχρι σήμερα 

έχουν προσδιοριστεί περισσότερα από 400 φυτικά είδη, που ανήκουν σε τουλάχιστον 

45 οικογένειες φυτών, με ικανότητες συσσώρευσης βαρέων μετάλλων (έως και 5% 

του ξηρού τους βάρους), εκ των οποίων κάποια χρησιμοποιούνται σε προγράμματα 

φυτοεξυγίανσης. Μερικά από αυτά τα φυτά είναι ο ηλίανθος, το μαύρο σινάπι και οι 

λεύκες (Δανιηλίδου, 2010).

Στο πείραμα ασχοληθήκαμε με τη χημειοαποκατάσταση και το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε είναι ο ζεόλιθος. Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό ένυδρο 

αργιλιοπυριτικό υλικό με ιδιαίτερες ιδιότητες από πλευράς χημειοσύνθεσης στοιχείων 

όσο και ικανότητας ιοντοανταλλαγής, δηλαδή ικανότητας να δεσμεύει άλλα στοιχεία 

και ακόμη ολόκληρες ενώσεις. Η δυνατότητα δέσμευσης ουσιών ανέρχεται έως 200- 

300 cmolc kg'1 υλικού . Είναι αρνητικά φορτισμένο ορυκτό με αποτέλεσμα να έλκει 

κατιόντα τα οποία και δεσμεύει στο εσωτερικό του (Διονυσίου, 2010).

Ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά την δομή του είναι ότι είναι πορώδες και τα 

συνδεόμενα στοιχεία του δημιουργούν κενά μεταξύ τους ή αφήνουν κενά οπότε 

δημιουργούνται κατά κάποιο τρόπο ειδικοί πόροι σαν κλουβιά τα οποία εγκλωβίζουν 

άλλα μόρια. Οι μεγάλοι κενοί χώροι στη δομή των ζεόλιθων επιτρέπουν την είσοδο 

αλλά και την εύκολη έξοδο και ανταλλαγή κατιόντων μεγάλων διαστάσεων. Ακόμη 

είναι σταθερό θερμικά έως τους 600 °C. (htmll)

Εικόνα 3. Οι μικροσκοπικές κοιλότητες ζεόλιθου όπως όιακρίνονται με τη βοήθεια 

της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

Πηγη: (html3://xomatexniki.gr/ZEOAIOOI.php)
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1.6 T pow οποιημένοί μΟ

Όσον αφορά τα ανιόντα, ο φυσικός ζεόλιθος παρουσιάζει αμελητέα προσροφητική 

ικανότητα. Μπορεί να προσροφήσει ανιόντα μόνο εφόσον αποκτήσει θετικό φορτίο 

στην εξωτερική του επιφάνεια. Η τροποποίηση του επιφανειακού του φορτίου γίνεται 

με την προσρόφηση ανόργανων ενώσεων όπως το AEiSOA.i, οργανικών τασενεργών 

ενώσεων, όπως αμίνες για παράδειγμα η ολεϋλαμίνη C18H35NH2 και άλατα 

τεταρτοταγών αμινών με αλογόνα όπως το HDTMA-Br. To HDTMA-Br έχει βρεθεί 

πως μπορεί να τροποποιήσει το σύνολο του αρνητικού επιφανειακού φορτίου του 

ζεόλιθου. Με την τροποποίηση αυτή ο ζεόλιθος γίνεται ένα πολύ χρήσιμο ορυκτό ως 

προς την προσρόφηση διάφορων ανιόντων.

1.7 Κενά στην βιβλιογραφία και σκοποί της εργασίας

Έχουν γίνει πολλές εργασίες σχετικά με τη ρυπογόνο δράση του Cr(VI) και τις 

συνθήκες που αυτό μετατρέπεται σε Cr(III), εργασίες οι οποίες καταλήγουν στο 

γενικό συμπέρασμα ότι η αναγωγή επιταχύνεται όταν στο έδαφος απαντώνται 

αναγωγικές συνθήκες (π.χ., περίσσεια νερού και απουσία αέρα) ή όταν προστίθεται 

οργανική ουσία, η οποία αυξάνει το αναγωγικό δυναμικό του εδάφους. Ωστόσο, δεν 

είναι πλήρως κατανοητός ο ρόλος των επιφανειών προσρόφησης όταν αυτά 

προστίθενται στο έδαφος (π.χ., του ζεολίθου), ιδίως όταν αυτά τα υλικά 

συνεισφέρουν μόνο αρνητικά φορτισμένες επιφάνειες, όπως συμβαίνει και με τα 

κολλοειδή του εδάφους. Επίσης δεν είναι γνωστή η επίδραση θετικά φορτισμένων 

υλικών, καθώς αυτά έχουν την ικανότητα και χημικής προσρόφησης του εξασθενούς 

χρωμίου.

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί (α) η δυναμική του εξασθενούς χρωμίου σε 

ένα πείραμα επώασης διάρκειας ενός μήνα σε έδαφος το οποίο επιβαρύνθηκε με το 

στοιχείο αυτό, (β) η μετατροπή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές χρώμιο κατά 

τη διάρκεια αυτής της επώασης, και (γ) η επίδραση του ζεολίθου και του 

τροποποιημένου ζεολίθου στην δυναμική του εξασθενούς χρωμίου.
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Κεφάλαιο 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Πειραματικός αχ; ηασμός

Ελήφθησαν δύο δείγματα εδάφους, ένα αμμώδες και ένα πηλώδες. Τα δείγματα 

αεροξηράνθηκαν, κοσκινίστηκαν σε κόσκινο με ανοίγματα 2 mm, και χωρίστηκαν σε 

σακουλάκια των 100 g, 12 σακουλάκια ανά έδαφος. Για κάθε έδαφος σε 4 από αυτά 

προστέθηκε Cr(VI) 100 mg kg"1, στα επόμενα 4 έγινε ανάμιξη του εδάφους με 5 g 

ζεολίθου και προστέθηκε Cr(VI) 100 mg kg’1, και στα τελευταία 4 έγινε ανάμιξη του 

εδάφους με 5 g τροποποιημένου ζεολίθου και προστέθηκε Cr(VI) 100 mg kg’1. Έτσι ο 

πειραματικός σχεδιασμός ήταν ο εξής:

• Μεταγείριση C (Μάρτυρας): Έδαφος + 100 mg kg' 1 Cr(VI)

• Μεταγείριση Ζ: Έδαφος + 5 g ζεολίθου + 100 mg kg"1 Cr(VI)

• Μεταγείριση ΤΖ: Έδαφος + 5 g τροποποιημένου ζεολίθου + 100 mg kg"1 Cr(VI)

Τα 24 σακουλάκια (2 εδάφη X 3 μεταχειρίσεις X 4 επαναλήψεις) διυγράνθηκαν, και 

τοποθετήθηκαν σε θερμοθάλαμο με σταθερή θερμοκρασία στους 25°C.

Μία εβδομάδα αργότερα ελήφθη δείγμα από καθένα από τα 24 σακουλάκια, το οποίο 

αναλύθηκε για Cr(III) με εκχύλιση με DTPA και Cr(VI) με εκχύλιση με 0.1 Μ 

ΚΗ2ΡΟ4 (οι μέθοδοι ανάλυσης αναφέρονται παρακάτω). Παράλληλα μετριούνταν η 

υγρασία των δειγμάτων, έτσι ώστε να υπολογίζονται τα μέταλλα με αναγωγή σε ξηρό 

έδαφος. Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις Cr(III), Cr(VI) και υγρασίας 

επαναλήφθηκαν κατά τις εβδομάδες 2, 3 και 4.

2.2 Μέθοδοι ανάλυσης

2.2.1 Εκγύλιση Cr(III) ιιε DTP A

Το διάλυμα DTPA (diethylo-triamino-penta-acetic acid, διαίθυλο-τριάμινο-πεντα- 

οξικό οξύ) παρασκευάζεται με την ανάμιξη 9,835 g DTPA, 7,4 g CaCE^EEO και 

74.5 g τριαιθανολαμίνης σε 5 L Η20. To pH του διαλύματος γίνεται 7,3 με λίγες
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σταγόνες HC1. Η εκχύλιση γίνεται με τη ζύγιση 10 g εδάφους σε πλαστικό μπουκάλι 

τύπου falcon των 30 mL και την ανάμιξή του με 20 mL διαλύματος DTPA. 

Ακολουθεί ανακίνηση για 2 ώρες, φυγοκέντρηση και διήθηση. Το εκχύλισμα κατόπιν 

μετριέται σε ατομική απορρόφηση, αφού μετρηθούν πρώτα standard διαλύματα 

γνωστής συγκέντρωσης για την χάραξη καμπύλης βαθμονόμησης (όπως εξηγείται 

στο Παράρτημα Γ). Οι υπολογισμοί γίνονται με τον ακόλουθο τύπο:

Cr(III) (mg kg'1 εδάφους) = A * (mL διαλύματος εκχύλισης/Β)

Όπου Α είναι η συγκέντρωση (σε mg L'1) που λαμβάνεται στην ατομική 

απορρόφηση, και Β το βάρος του εδάφους σε g.

2.2.2 ΕκΥύλιση Cr(VI) ιιε KfLPO^

2 g νωπού εδάφους ζυγίζεται σε φιαλίδια τύπου falcon των 50 mL και προστίθενται 

25 mL διαλύματος 0.1 Μ ΚΗ2ΡΟ4. Ακολουθεί ανάμιξη για 1 h, και διήθηση του 

αιωρήματος. Κατόπιν λαμβάνονται 8 mL εκχυλίσματος και τοποθετούνται σε 

φιαλίδιο falcon και προστίθεται 1 mL διαλύματος χρωστικής ουσίας 

διφαινυλοκαρμπαζίδιο. (Η χρωστική αυτή παρασκευάζεται ως εξής: 0.05 g 

διφαινυλοκαρμπαζίδιου ζυγίζεται σε ποτήρι ζέσεως και προστίθενται 15 mL 

αιθανόλης και 15 mL πυκνού Η3ΡΟ4. Κατόπιν το περιεχόμενο μεταφέρεται ποσοτικά 

σε ογκομετρική φιάλη των 50 mL, και συμπληρώνεται ο όγκος με TLO μέχρι τη 

χαραγή.) Αφού με παρόμοιο τρόπο (1 mL διαλύματος + 8 mL χρωστικής) 

ετοιμάζονται και τα διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης γιια την χάραξη της καμπύλης 

βαθμονόμησης (λεπτομέρειες στο Παράρτημα Γ), τα μίγματα αφήνονται για 1 h για 

την πλήρη ανάπτυξη χρώματος, και κατόπιν μετριούνται σε φασματοφωτόμετρο στα 

540 nm.

2.2.3 Διαθέσιιιη υγρασία

Για τον προσδιορισμό και την μελέτη της εδαφικής υγρασίας πραγματοποιείται λήψη 

δειγμάτων εδάφους 2 g. Το νωπό δείγμα εδάφους τοποθετείται σε πορσελάνινη κάψα 

αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί μέτρηση και καταγραφή του καθαρού βάρους 

της κάθε κάψας. Κατόπιν οι κάψες τοποθετούνται σε φούρνο στους 105 0C για 

χρονικό διάστημα 24 ωρών έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης απώλεια υγρασίας και
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ξήρανσης του δείγματος. Μετά, πραγματοποιήθηκε ζύγιση όλου του δείγματος μαζί 

με την κάψα. Οι υπολογισμοί γίνονταν με τον παρακάτω τύπο:

Υγρασία % = ([(Βάρος νωπό - Βάρος ξηρό / Βάρος νωπό)] χ 100.

2.3. Στατιστική επεξεργασία

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιελάμβανε πολυπαραμετρική ανάλυση 

παραλλακτικότητας (two-way ANOVA) με μία παράμετρο την μεταχείριση και 

δεύτερη παράμετρο το χρόνο. Η σύγκριση μεταξύ μέσων όρων έγινε με το multiple 

range test για ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας το 95%. Το στατιστικό πακέτο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS.
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Κεφάλαιο 3. Αποτελέσματα και Συζήτηση

Απ’ τον Πίνακα 1 και το Σχήμα 1 προκύπτει ότι σε όλες τις μεταχειρίσεις το Cr(III) 

αυξάνεται τόσο στο αμμώδες όσο και στο πηλώδες έδαφος με την πάροδο του 

χρόνου. Αυτό είναι κάτι, ωστόσο, που δεν ισχύει απόλυτα για την μεταχείριση ΤΖ 

στο αμμώδες έδαφος, όπου η αύξηση με το χρόνο ήταν πολύ πιο συντηρητική, 

δηλαδή καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ της 1ης και της 

3'κ και 4'1- εβδομάδας, αλλά καμία διαφορά μεταξύ των εβδομάδων 2-4. Ωστόσο, στο 

πηλώδες έδαφος οι τιμές του Cr(III) στην μεταχείριση ΤΖ είχαν την ίδια σημαντική 

αυξητική τάση από εβδομάδα σε εβδομάδα όπως συνέβη και στον μάρτυρα και τον Ζ. 

Η αύξηση του Cr(III) με το χρόνο είναι κάτι αναμενόμενο, καθώς το Cr(VI) που 

προσθέσαμε στο έδαφος μετατρέπεται σε Cr(III) με αναγωγή. Είναι γνωστό ότι το 

Cr(VI) αποτελεί μια σχετικά ασταθή μορφή στο έδαφος (αν και ιδιαιτέρως τοξική), με 

σχετικά χαμηλό χρόνο παραμονής και ότι ανάγεται στην μορφή Cr(III) που είναι 

σταθερή και μη τοξική (Banks et al, 2006). Έτσι στη μελέτη αυτή, το Cr(VI) που 

προσθέσαμε, μετατράπηκε σε Cr(III) και ως αποτέλεσμα βρήκαμε αυξανόμενες 

συγκεντρώσεις Cr(III) με την πάροδο του χρόνου. Κάνοντας σύγκριση σε κάθε μια 

από τις εβδομάδες στο αμμώδες έδαφος (Σχήμα 1(a)), με την προσθήκη 

τροποποιημένου ζεόλιθου παρατηρείται σημαντική διαφορά στις τιμές του Cr(III) σε 

σχέση με εκείνες του μάρτυρα και με εκείνες όπου έγινε προσθήκη ζεόλιθου. Αυτό 

φαίνεται και στις 4 εβδομάδες δειγματοληψίας. Οι τιμές του Cr(III) στον μάρτυρα δεν 

διέφεραν με αυτές του ζεόλιθου σε καμία από τις 4 εβδομάδες. Παρατηρείται επίσης 

πως με την προσθήκη τροποποιημένου ζεόλιθου, η αύξηση του Cr(III) γίνεται με 

σημαντικά πιο αργό ρυθμό σε σχέση με το ζεόλιθο και το μάρτυρα. Όσον αφορά το 

πηλώδες έδαφος (Σχήμα 1 (β)), οι τιμές του Cr(III) στο μάρτυρα δεν διαφέρουν 

σημαντικά σε σχέση με αυτές του ζεόλιθου σε καμία από τις εβδομάδες 

δειγματοληψίας. Τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

μάρτυρα, ζεόλιθου και τροποποιημένου ζεόλιθου. Ωστόσο στην 3η και 4η εβδομάδα, 

οι τιμές του Cr(III) με την προσθήκη ΤΖ ήταν σημαντικά μικρότερες σε σχέση με 

εκείνες του μάρτυρα και του Ζ. Αυτό δείχνει ότι ο ΤΖ δέσμευσε μεγαλύτερο μέρος 

του προστιθέμενου Cr(VI) με προσρόφηση στις εξωτερικές του επιφάνειες και ότι 

έτσι άφησε μικρότερες ποσότητες διαθέσιμες για αναγωγή σε Cr(III) (Zeng et al, 

2010). Αυτός είναι ο πιθανός λόγος που στην μεταχείριση ΤΖ η αύξηση του Cr(III) 

είναι πολύ πιο συντηρητική σε σχέση με τον μάρτυρα και τον ζεόλιθο. Είναι γνωστό
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ότι η τροποποίηση του ζεολίθου μετατρέπει το φορτίο της εξωτερικής του επιφάνειας 

από αρνητικό σε θετικό, και ότι έτσι μπορεί να δεσμεύει ανιόντα, όπως το Cr(VI) 

(του οποίου οι σημαντικότερες διαθέσιμες μορφές είναι το χρωμικό και το διχρωμικό 

ανιόν, Cr042" και Cr20 72, αντίστοιχα (Sheehan et al, 1991). Αντίστοιχα, ο ζεόλιθος 

είναι αρνητικά φορτισμένος, και άρα αναμέναμε η όποια δέσμευση σε αυτόν του 

Cr(VI) να γινόταν μόνο με φυσική παγίδευσή του στο δαιδαλώδες δίκτυο πόρων που 

διαθέτει, και όχι με ηλεκτροστατική έλξη.

Από τον Πίνακα 2 και το Σχήμα 2 προκύπτει ότι σε όλες τις μεταχειρίσεις στο Cr(VI) 

υπήρξε μια γενική τάση μείωσης, αν και επιμέρους μεταχειρίσεις δεν διέφεραν 

σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, στο αμμώδες έδαφος στον μάρτυρα, οι τιμές του 

Cr(VI) ήταν ίδιες κατά τις εβδομάδες 1 και 2. Εξαίρεση αποτελεί η ελάχιστη αύξηση 

που παρουσίασε το στοιχείο με την προσθήκη ζεόλιθου στο αμμώδες έδαφος τη 

δεύτερη εβδομάδα σε σχέση με την πρώτη, ωστόσο τις επόμενες εβδομάδες υπήρξε 

μείωση. Επίσης σε όλες τις μεταχειρίσεις στο αμμώδες έδαφος (Πίνακας 2α), δεν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του μάρτυρα και του ζεόλιθου. 

Αντίθετα οι τιμές του Cr(VI) είναι σημαντικά μικρότερες στον τροποποιημένο 

ζεόλιθο σε σχέση με το μάρτυρα και το ζεόλιθο.

Στο πηλώδες έδαφος το Cr(VI) επίσης μειώνεται αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση 

με το αμμώδες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η τιμή του στο μάρτυρα μεταξύ 2ης 

και 3ης εβδομάδας, όπου υπήρξε αύξηση, αν και στη συνέχεια η τιμή του Cr(VI) 

μειώθηκε σημαντικά. Τέλος, την 4η εβδομάδα δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στις 

τιμές του Cr(VI) σε κανένα από τα εδάφη που χρησιμοποιήθηκαν.

Αυτές οι τάσεις επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της δυναμικής του Cr(III), δηλαδή ότι το 

Cr(VI) τροφοδοτεί τη δεξαμενή του Cr(III). Πράγματι, βρήκαμε ότι το Cr(VI) 

μειώνεται με το χρόνο. Αυτός είναι ο μηχανισμός που εξηγεί τη μείωση στο μάρτυρα 

(αφού εκεί δεν έγινε καμία προσθήκη εδαφοβελτιωτικού, αλλά έδρασε μόνο η 

αναγωγή του χρωμίου από τη μορφή του εξασθενούς σε αυτή του τρισθενούς 

στοιχείου). Ωστόσο, περαιτέρω μείωση σημειώθηκε και στον ζεόλιθο (αποτέλεσμα 

της φυσικής παγίδευσης ή φυσιορόφησης του Cr(VI)) και στον τροποποιημένο 

ζεόλιθο (αποτέλεσμα της χημικής προσρόφησης δια της ηλεκτροστατικής έλξης στην 

θετικά φορτισμένη επιφάνειά του). Οι δύο αυτοί μηχανισμοί (φυσιορόφηση και
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προσρόφηση) είναι υπεύθυνες για την περαιτέρω μείωση του Cr(VI) σε σχέση με το 

μάρτυρα. Δηλαδή οι δύο αυτοί μηχανισμοί δρουν προσθετικά στην διαδικασία της 

αναγωγής, μειώνοντας έτσι την τοξικότητα του Cr(VI) ταχύτερα στο έδαφος σε 

σχέση με το μάρτυρα (Leyva-Ramos et al, 2008).

Για λόγους καλύτερης σύγκρισης μεταξύ των δύο εδαφών, υπολογίστηκε το ποσοστό 

του Cr(VI) που παρέμεινε στο έδαφος στο τέλος του πειράματος (εβδομάδα 4), σε 

σχέση με τη συγκέντρωση του Cr(VI) που βρήκαμε στην αρχή του πειράματος 

(εβδομάδα 1) (Πίνακας 3). Όσον αφορά το ποσοστό του Cr(VI) στο αμμώδες έδαφος 

που παρέμεινε σε αυτή τη μορφή στο τέλος του πειράματος, παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά στην μεταχείριση ΤΖ σε σχέση με το μάρτυρα, ενώ ο ζεόλιθος 

δεν διέφερε σημαντικά ούτε με τον μάρτυρα ούτε με τον ΤΖ. Αυτό επιβεβαιώνει την 

σημασία του ΤΖ στην επιτάχυνση της μείωσης του Cr(VI) στ έδαφος, καθώς μέσα σε 

4 εβδομάδες μόλις το 39% του αρχικά προστιθέμενου Cr(VI) υπήρχε σε αυτήν την 

μεταχείριση. Όσο αφορά το πηλώδες έδαφος, αν και υπήρχαν τάσεις μείωσης των 

ποσοστών του Cr(VI) που παραμένουν στο έδαφος στη μεταχείριση του ΤΖ, βρήκαμε 

ότι οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Αυτό 

φαίνεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των απευθείας μετρήσεων των συγκεντρώσεων, 

όπως αυτά καταγράφονται στα Σχήματα και στους Πίνακες 1 και 2. Μία πιθανή αιτία 

για αυτό είναι το γεγονός ότι στον ΤΖ το Cr(VI) είχε σημαντικά χαμηλότερη 

συγκέντρωση από το μάρτυρα και τον Ζ, ακόμα και κατά την εβδομάδα 1, άρα το 

κλάσμα στον υπολογισμό του ποσοστού του Cr(VI)n ήταν μεγαλύτερο, σε σχέση με 

την περίπτωση που υπολογίζαμε Cr(VI)n ως κλάσμα του προστιθέμενου Cr(VI).

Στον ίδιο Πίνακα 3 έγινε ο υπολογισμός των συνολικών συγκεντρώσεων που 

μετρήσαμε στο πείραμα (Cr(III) + Cr(VI)), έτσι ώστε να έχουμε έναν πληρέστερο 

έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων. Αυτό έγινε γνωρίζοντας ότι όλες οι 

μεταχειρίσεις θα έπρεπε να αθροίζουν 100 mg kg'1 του Cr(III+VI) αν κανένας άλλος 

μηχανισμός δεν ήταν σε δράση εκτός της αναγωγής. Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι ο 

μάρτυρας στο αμμώδες έδαφος είχε 133 και ο μάρτυρας στο πηλώδες 89 mg k g 1, 

δηλαδή είχαμε ανάκτηση 133% και 89%, αντίστοιχα. Αυτός ο βαθμός ανάκτησης 

είναι μάλλον ικανοποιητικός, κρίνοντας από το γεγονός ότι η ανάλυση του (εκχύλιση 

και χρωματομετρική μέτρηση) είναι ιδιαίτερα ασταθής. Στο πηλώδες έδαφος η 

ανάκτηση ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη του αμμώδους, μάλλον εξαιτίας του ότι
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ένα μέρος του προστιθέμενου Cr(VI) τελικά δεν ανάχθηκε, αλλά φαίνεται ότι 

δεσμεύτηκε σε κολλοειδείς επιφάνειες του εδάφους, οι οποίες είναι πιο πολλές στο 

πηλώδες έδαφος σε σχέση με το αμμώδες (δηλαδή, το πηλώδες υπερέχει όσο αφορά 

τα ποσοστά της αργίλου, η οποία μπορεί να δεσμεύει ιόντα,(Franko et al, 2009). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι με την προσθήκη ζεολίθου τα ποσοστά ανάκτησης δεν μειώθηκαν 

σημαντικά, αλλά στατιστικά σημαντική μείωση σημειώθηκε με την προσθήκη 

τροποποιημένου ζεολίθου στο αμμώδες έδαφος, κάτι που δείχνει ότι πράγματι το 

Cr(VI) μειώθηκε με επιπλέον μηχανισμούς σε σχέση με την αναγωγή, δηλαδή με τη 

δέσμευση στις επιφάνειες του τροποποιημένου ζεολίθου. Σε αντίθεση με το αμμώδες 

έδαφος, στο πηλώδες, αν και υπήρξε τάση μείωσης στον ζεόλιθο και τον 

τροποποιημένο ζεόλιθο σε σχέση με τον μάρτυρα, η μείωση αυτή δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, λόγω της μεγάλης διασποράς των τιμών των 4 επαναλήψεων 

του πειράματος.
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Συμπεράσματα

• To Cr(III) αυξήθηκε σημαντικά με το χρόνο σε όλες τις μεταχειρίσεις 

(περισσότερο στον μάρτυρα και λιγότερο στον τροποποιημένο ζεόλιθο), λόγω της 

μετατροπής του προστιθέμενου Cr(VI) σε Cr(III) με αναγωγή.

• Αντίστοιχα το Cr(VI) μειώθηκε σημαντικά με το χρόνο, και αυτό επιβεβαιώνει τη 

σχέση μεταξύ των δύο μορφών του χρωμίου. Στη μεταχείριση ΤΖ η μείωση ήταν 

ταχύτερη και στατιστικά σημαντική σε σχέση με το μάρτυρα και τον ζεόλιθο.

• Ωστόσο η ανάκτηση του συνολικού χρωμίου (III+VI) δεν διέφερε μεταξύ των 

μεταχειρίσεων στο πηλώδες έδαφος, παρά μόνο στο αμμώδες έδαφος στη 

μεταχείριση του ΤΖ.

• Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και ο απλός φυσικός ζεόλιθος μπορεί να 

επιταχύνει την μετατροπή του τοξικού Cr(VI) σε Cr(III), αν και ο τροποποιημένος 

ζεόλιθος υπερέχει επειδή συνεισφέρει επιφάνειες προσρόφησης για την 

ηλεκτροστατική δέσμευση του Cr(VI). Ο φυσικός ζεόλιθος ωστόσο έχει πολύ 

χαμηλότερο κόστος, μπορεί να είναι διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες (και άρα 

να καλύψει μεγάλες εκτάσεις) και ευνοεί και βελτιώνει τις φυσικές συνθήκες 

ανάπτυξης μιας καλλιέργειας. Σε αντίθεση με αυτόν, ο τροποποιημένος ζεόλιθος 

είναι πολύ ακριβός (η χημική του τροποποίηση έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος), δεν 

μπορεί να είναι διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες (παρασκευάζονται μόνο έως 

μερικά κιλά τη φορά), και δεν ευνοεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών, γιατί 

δημιουργεί υδρόφοβες επιφάνειες στο έδαφος, οι οποίες απωθούν το νερό.
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Σχήμα 1. Έκλυση Cr(III) στο (α) αμμώδες και στο (β) πηλώδες έδαφος.
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Σχήμα 2. Δυναμική Cr(VI) στο (α) αμμώδες και στο (β) πηλώδες έδαφος.
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι και στατιστικά σημαντικές διαφορές για το Cr(III) (μονάδες 

σε mg kg '1 ξηρού εδάφους). C = control (μάρτυρας, δηλαδή έδαφος σκέτο με 

προσθήκη 100 mg Cr(VI) kg'1), Ζ = ζεόλιθος (έδαφος αναμιγμένο με ζεόλιθο και με 

προσθήκη 100 mg Cr(VI) kg"1), και ΤΖ = τροποποιημένος ζεόλιθος (έδαφος 

αναμιγμένο με τροποποιημένο ζεόλιθο και προσθήκη 100 mg Cr(VI) k g 1).

Auudjdec C Z TZ

Εβδομάδα #1 43.55 be 40.26 ab 33.15 A

Εβδομάδα #2 51.10 de 48.33 cd 37.96 Ab

Εβδομάδα #3 59.79 f 58.33 ef 41.43 Be

Εβδομάδα #4 67.98 g 68.30 σ© 44.15 bed

LSD=2.60

Πηλώδες C Z TZ

Εβδομάδα #1 5.12 abc 4.61 ab 4.45 A

Εβδομάδα #2 6.08 de 5.60 cd 5.34 bed

Εβδομάδα #3 7.49 gh 6.93 fg 6.48 Ef

Εβδομάδα #4 8.75 i 7.96 hi 7.29 Gh

LSD=0.27

Διαφορετικά γράμματα στο καθένα έδαφος υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ μεταχειρίσεων ή χρόνου.
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι και στατιστικά σημαντικές διαφορές για το Cr(VI) (μονάδες 

σε mg kg'1 ξηρού εδάφους). C = control (μάρτυρας, δηλαδή έδαφος σκέτο με 

προσθήκη 100 mg Cr(VI) kg '1), Ζ = ζεόλιθος (έδαφος αναμιγμένο με ζεόλιθο και με 

προσθήκη 100 mg Cr(VI) kg"1), και ΤΖ = τροποποιημένος ζεόλιθος (έδαφος 

αναμιγμένο με τροποποιημένο ζεόλιθο και προσθήκη 100 mg Cr(VI) kg '1).

Αμμώ δες C Z TZ

Εβδομάδα #1 107.58 f 100.70 ef 71.13 cd

Εβδομάδα #2 98.19 ef 102.25 ef 56.25 be

Εβδομάδα #3 66.33 cd 80.50 de 35.82 ab

Εβδομάδα #4 65.20 cd 57.49 bed 28.37 A

LSD=8.43

Π ηλώ δες C Z TZ

Εβδομάδα #1 135.35 e 123.63 de 108.21 cd

Εβδομάδα #2 98.88 be 98.08 be 95.84 be

Εβδομάδα #3 115.18 ede 81.99 ab 78.24 ab

Εβδομάδα #4 79.87 ab 62.73 a 65.50 A

LSD=8.03

Διαφορετικά γράμματα στο καθένα έδαφος υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ μεταχειρίσεων ή χρόνου.
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Πίνακας 3. Ποσοστό % του Cr(VI) που παρέμεινε σε αυτήν την μορφή στο τέλος του 

πειράματος σε σχέση με το Cr(VI) που μετρήθηκε στην αρχή του πειράματος 

(Cr(VI)n) και άθροισμα των συγκεντρώσεων Cr(III) και Cr(VI) στο τέλος του 

πειράματος.

Cr(VT)n Cr(III+VI)

(%) (mg k g 1)

Αμμώδες C 60.49 b 133.18 a

ζ 57.06 ab 125.79 a

ΤΖ 38.63 a 72.52 b

LSD= 6,55 9,76

Πηλώδες C 59.67 a 88.61 a

Ζ 52.28 a 70.69 a

ΤΖ 61.86 a 72.79 a

LSD= 9,34 8,31

Διαφορετικά γράμματα στο καθένα έδαφος και για καθεμιά παράμετρο υποδεικνύουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μεταχειρίσεων ή χρόνου.
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Παράρτημα Α. Πρωτογενή δεδομένα

Πίνακας Α1. Πρωτογενή δεδομένα (μονάδες mg kg '1 ξηρού εδάφους).

Αμμώδες Πηλώδες

Εβδομάδα Μεταχείριση Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI)

#1 C-1 45.40 98.14 4.62 143.25

C-2 34.84 121.24 4.46 125.04

C-3 42.84 109.79 4.94 131.19

C-4 51.12 101.14 6.45 141.94

Ζ-1 44.90 80.57 4.51 147.25

Ζ-2 37.59 99.24 5.09 110.61

Ζ-3 36.21 98.81 4.47 107.90

Ζ-4 42.33 124.17 4.37 128.75

ΤΖ-1 27.45 71.42 4.83 91.53

ΤΖ-2 35.06 62.97 4.32 116.09

ΤΖ-3 36.09 66.53 4.67 104.35

ΤΖ-4 33.99 83.60 3.96 120.85

#2 C-1 53.08 87.59 5.70 93.42

C-2 43.05 86.90 5.44 129.16

C-3 50.52 140.38 5.97 79.05

C-4 57.76 77.88 7.21 93.87

Ζ-1 50.49 123.55 5.39 71.76

Ζ-2 46.84 105.06 6.17 106.71

Ζ-3 44.93 99.55 5.50 88.86

Ζ-4 51.05 80.86 5.35 124.99

ΤΖ-1 33.56 70.88 5.65 71.56

ΤΖ-2 39.61 48.09 5.24 120.61

ΤΖ-3 39.60 49.53 5.60 86.55

ΤΖ-4 39.07 56.51 4.89 104.65
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Πίνακας Α1 (συνέχεια). Πρωτογενή δεδομένα (μονάδες mg kg '1 ξηρού εδάφους).

Αμμώδες Πηλώδες

Εβδομάδα Μεταχείριση Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI)

#3 C-1 63.31 46.15 7.13 112.68

C-2 54.73 90.10 6.89 116.15

C-3 54.27 58.08 7.44 116.09

C-4 66.84 70.97 8.51 115.80

Ζ-1 60.05 104.83 6.77 96.95

Ζ-2 57.16 71.58 7.61 78.48

Ζ-3 51.95 70.06 6.83 79.24

Ζ-4 64.15 75.52 6.52 73.29

ΤΖ-1 37.26 28.31 6.87 70.41

ΤΖ-2 42.34 23.09 6.25 77.75

ΤΖ-3 41.38 28.58 6.81 68.86

ΤΖ-4 44.76 63.31 5.97 95.93

#4 C-1 70.84 62.10 8.40 67.98

C-2 64.25 86.01 8.41 102.39

C-3 61.17 47.28 8.58 74.18

C-4 75.65 65.42 9.60 74.93

Ζ-1 69.89 48.37 7.67 54.93

Ζ-2 68.30 68.17 8.69 77.88

Ζ-3 57.61 39.56 7.97 64.34

Ζ-4 77.42 73.85 7.52 53.78

ΤΖ-1 41.87 29.15 7.61 83.52

ΤΖ-2 44.08 19.18 7.05 40.66

ΤΖ-3 42.11 17.32 7.55 54.47

ΤΖ-4 48.53 47.84 6.96 83.35
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Παράρτημα Β. Αποτελέσματα του 2-way ANOVA (δεδομένα προερχόμενα από 

SPSS).

Πίνακας Β1. Τεστ πολυμεταβλητότητας.

Multivariate Testsa

Effect Value F Hypothesis

df

Error df Sig.

Pillai's Trace .995 1728.621b 4.000 32.000 .000

Wilks' Lambda .005 1728.621b 4.000 32.000 .000

Intercept Hotelling's Trace 216.078 1728.62 l b 4.000 32.000 .000

Roy's Largest

Root

216.078 1728.621b 4.000 32.000 .000

Pillai's Trace 1.115 10.396 8.000 66.000 .000

Wilks' Lambda .128 14.37 l b 8.000 64.000 .000

Treat Hotelling's Trace 4.920 19.064 8.000 62.000 .000

Roy's Largest

Root

4.497 37.104c 4.000 33.000 .000

Pillai's Trace 1.093 3.291 16.000 140.000 .000

Wilks’ Lambda .072 8.398 16.000 98.399 .000

Time Hotelling's Trace 10.662 20.324 16.000 122.000 .000

Roy's Largest

Root

10.458 91.504c 4.000 35.000 .000

Pillai's Trace .563 .956 24.000 140.000 .527

Treat
Wilks' Lambda

*
.525 .952 24.000 112.845 .533

Time
Hotelling's Trace .743 .944 24.000 122.000 .544

Roy's Largest

Root

.447 2.608c 6.000 35.000 .034

a. Design: Intercept + Treat + Time + Treat * Time

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

24



Πίνακας Β2. Τεστ των επιδράσεων μεταξύ μεταβλητών.

Tests of Between-Subjects Effects

Source Dependent

Variable

Type III Sum 

of Squares

df Mean

Square

F Sig.

Cr(III)-Sand 5996.124a 12 499.677 17.939 .000

Corrected Cr(VI)-Sand 30158.314b 12 2513.193 8.689 .000

Model Cr(VI)-Loam 22660.699c 12 1888.392 7.167 .000

Cr(III)-Loam 83.106d 12 6.925 23.071 .000

Cr(III)-Sand 67417.457 1 67417.457 2420.308 .000

Cr(VI)-Sand
Intercept

Cr(VI)-Loam

161999.317 1 161999.317 560.084 .000

291133.282 1 291133.282 1104.978 .000
Cr(III)-Loam 1062.854 1 1062.854 3540.781 .000

Cr(III)-Sand 2524.547 2 1262.274 45.316 .000

Cr(VI)-Sand 14629.279 2 7314.640 25.289 .000
Treat

Cr(VI)-Loam 3227.906 2 1613.953 6.126 .005

Cr(III)-Loam 7.920 2 3.960 13.193 .000

Cr(III)-Sand 3035.805 4 758.951 27.247 .000

Cr(VI)-Sand 14829.770 4 3707.442 12.818 .000
Time

Cr(VI)-Loam 17063.386 4 4265.846 16.191 .000

Cr(III)-Loam 74.633 4 18.658 62.158 .000
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Πίνακας Β2 (συνέχεια). Τεστ των επιδράσεων μεταξύ μεταβλητών.

Source Dependent

Variable

Type III Sum 

of Squares

df Mean

Square

F Sig.

Cr(III)-Sand 383.118 6 63.853 2.292 .057

Cr(VI)-Sand 923.416 6 153.903 .532 .780
Treat * Time

Cr(VI)-Loam 1835.035 6 305.839 1.161 .349

Cr(III)-Loam .673 6 .112 .374 .891

Cr(IIl)-Sand 974.922 35 27.855

Cr(VI)-Sand 10123.437 35 289.241
Error

Cr(VI)-Loam 9221.601 35 263.474

Cr(III)-Loam 10.506 35 .300

Cr(III)-Sand 124714.540 48

Cr(VI)-Sand 292469.694 48
1 U l d l

Cr(VI)-Loam 467739.659 48

Cr(III)-Loam 2024.142 48

Cr(III)-Sand 6971.046 47

Cr(VI)-Sand 40281.752 47
Corrected Total

Cr(VI)-Loam 31882.300 47

Cr(III)-Loam 93.612 47

a. R Squared = .860 (Adjusted R Squared = .812)

b. R Squared = .749 (Adjusted R Squared = .663)

c. R Squared = .711 (Adjusted R Squared = .612)

d. R Squared = .888 (Adjusted R Squared = .849)
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Πίνακας Β3. Πολλαπλές συγκρίσεις.

Multiple Comparisons
LSD

Dependent

Variable

Cr(III)-Sand

Cr(VI)-Sand

Cr(VI)-Loam

(I) Treat (J) Treat Mean

Difference (I-

J)

Std.

Error

Sig.

2.00 1.8003 1.86598 .341
1.00

3.00 16.4328 1.86598 .000

1.00 -1.8003 1.86598 .341
2.00

3.00 14.6325* 1.86598 .000

1.00 -16.4328* 1.86598 .000
3.00

2.00 -14.6325* 1.86598 .000

2.00 -.9103 6.01291 .881
1.00

3.00 36.4286 6.01291 .000

1.00 .9103 6.01291 .881
2.00

3.00 37.3389 6.01291 .000

1.00 -36.4286* 6.01291 .000
3.00

2.00 -37.3389 6.01291 .000

1.00 2.00 15.7125* 5.73884 .010
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95% Confidence Interval

Lower Upper

Bound Bound

-1.9878 5.5884

12.6447 20.2210

-5.5884 1.9878

10.8444 18.4206

-20.2210 -12.6447

-18.4206 -10.8444

-13.1172 11.2965

24.2217 48.6355

-11.2965 13.1172

25.1321 49.5458

-48.6355 -24.2217

-49.5458 -25.1321

4.0620 27.3629



3.00 20 . 3733 * 5.73884 .001

1.00 - 15 . 7125 * 5.73884 .010
2.00

3.00 4.6608 5.73884 .422

1.00 - 20 . 3733 * 5.73884 .001
3.00

2.00 - 4.6608 5.73884 .422
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8.7228 32.0238

- 27.3629 - 4.0620

- 6.9896 16.3113

- 32.0238 - 8.7228

- 16.3113 6.9896



Πίνακας Β3 (συνέχεια). Πολλαπλές συγκρίσεις.

Dependent (I) Treat (J) Treat Mean Std. Sig. 95% Confidence Interval

Variable Difference (I- Error

J)

2.00 .5804* .19371 .005 .1871 .9736
1.00

3.00 .9676 .19371 .000 .5744 1.3608

1.00 -.5804* .19371 .005 -.9736 -.1871
Cr(lIl)-Loam 2.00

3.00 .3872 .19371 .053 -.0060 .7804

1.00 -.9676* .19371 .000 -1.3608 -.5744
3.00

2.00 -.3872 .19371 .053 -.7804 .0060

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .300.

*. The mean difference is significant at the .05 level.
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Παράρτημα Γ. Δημιουργία καμπύλων βαθμονόμησης.

Υπολογισμός καμπύλης βαθμολόγησης φασματοφωτόμετρου και ατομικής 

απορρόφησης

Για να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση Cr στο εκχύλισμα, θα πρέπει να πρώτα να 

κάνουμε την καμπύλη βαθμολόγησης. Δηλαδή να μετρήσουμε στο όργανο διαλύματα 

με γνωστές συγκεντρώσεις Ρ και να πάρουμε την ένδειξη του οργάνου για αυτές. Με 

βάση αυτήν την καμπύλη, υπολογίζουμε τη συγκέντρωση Cr στο άγνωστο δείγμα από 

την ένδειξη οργάνου.

Γ1. Καμπύλες βαθμονόμησης για την μέτρηση του Cr(VI)

Γ 1.1. Καμπύλη βαθμονόμησης για την μέτρηση του Cr(VI) της Εβδομάδας #1.

0 0

0.137 0.2

0.266 0.4

0.512 0.8

0.655 1

0.996 1.5
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