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Σσνδσαζμένες ηετνικές και Φαζμαηομεηρία μαζών:  
 
Αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεζόδσλ δηαρσξηζκνύ θαη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαζκαηνζθνπηθνύο 
αληρλεπηέο, όπσο ε αέξηα ρξσκαηνγξαθία κε αληρλεπηέο πιάζκαηνο (GC-AED) θαη θαζκαηόκεηξν κάδαο 
(GC-MS)  κε ζθνπό ηνλ εηδνκνξθηθό πξνζδηνξηζκό (speciation) νξγαλνκεηαιιηθώλ θπξίσο ελώζεσλ θαη ηε 
Βηναλάιπζε. Η ζρεηηθή ηερλνγλσζία κεηαθέξζεθε ζην εξγαζηήξηό καο κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή κνπ ζην 
Vienna Technical University θαη πξνέθπςαλ κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο αληίζηνηρα. Σηε 
ζπλέρεηα κεηά ηελ δεύηεξε κεηεθπαίδεπζή κνπ ζην Vienna Technical University ην 2009, θαη ζηηο κεηέπεηηα 
επηζθέςεηο κνπ, αζρνιήζεθα κε εηδνκνξθηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ελώζεσλ κεηάιισλ κε βηνκόξηα 
(metallomics) αλαπηύζζνληαο κεζνδνινγίεο κε ζπλδπαζκό Υγξήο Φξσκαηνγξαθίαο θαη Φαζκαηνκεηξίαο 
Μαδώλ (LC-MS) Παγίδαο Ιόλησλ θαη Φξόλνπ πηήζεο ζε δηαδνρηθή ζύδεπμε. Τέινο αζρνιήζεθα κε ηελ 
Ινληηθή Φξσκαηνγξαθία θαη εγθαηέζηεζα θαη ιεηηνπξγώ ζην εξγαζηήξηό καο Ινληηθό Φξσκαηνγξάθν (κε 
αγσγηκνκεηξηθή αλίρλεπζε θαη κε on-line ζύδεπμε κε ICPAES) γηα εηδνκνξθηθνύο πξνζδηνξηζκνύο θαζώο 
θαη πξνζδηνξηζκνύο θαηηόλησλ θαη αληόλησλ.   
 
Τετνικές Αηομικής Φαζμαηοζκοπίας:  
 
Φαζκαηνζθνπία Αηνκηθήο Δθπνκπήο κε Δπαγσγηθά Σπδεπγκέλν Πιάζκα (ICPAES).Φαζκαηνκεηξία 
Αηνκηθήο Απνξξόθεζεο κε αηνκνπνηεηέο Φιόγα (FAAS), Φνύξλν  Θεξκαηλόκελνπ Γξαθίηε (ΔΤAAS), 
Παξαγσγή πδξηδίσλ θαη παξαγσγή Χπρξνύ Αηκνύ (CVAAS). Σπλδπαζκνί κε on-line ζπζηήκαηα θαη 
απηόκαηε ρεκηθή αλάιπζε ζπλερνύο ξνήο. Φαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη θζνξηζκνύ αθηίλσλ Φ γηα κε 
θαηαζηξνθηθή ζηνηρεηαθή αλάιπζε ζε ζπλδπαζκό κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο. Σπκκεηείρα ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε λέσλ νξγάλσλ Αηνκηθήο Φαζκαηνζθνπίαο, δειαδή ηνπ Φαζκαηνκέηξνπ Αηνκηθήο 
Απνξξόθεζεο ηύπνπ Perkin Elmer 5100 κε Φνύξλν ζεξκαηλόκελνπ Γξαθίηε θαη Γηνξζσηή Zeemann, 
θαζώο θαη ηνπ Φαζκαηόκεηξνπ Αηνκηθήο Δθπνκπήο κε Δπαγσγηθά Σπδεπγκέλν Πιάζκα Perkin Elmer 3100 
Optima. Τα δύν όξγαλα αγνξάζηεθαλ κε θνλδύιηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ όπνπ ζπκκεηείρα, θαη είλαη 
ηα πςειόηεξνπ θόζηνπο όξγαλα πνπ δηαζέηεη ην Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Φεκείαο. 
 
Μορθοειδικοί (ή ειδομορθικοί) προζδιοριζμοί τημικών ζηοιτείων:  
 
Αλάπηπμε κεζόδσλ γηα πξνζδηνξηζκό νξγαλνκεηαιιηθώλ ελώζεσλ ζε βηνινγηθά δείγκαηα κε ή ρσξίο 
δηαρσξηζηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηώληαο θαζκαηνκεηξηθνύο αληρλεπηέο. Αλάπηπμε κεζόδσλ 
πξνζδηνξηζκνύ βαξέσλ θαη ηνμηθώλ κεηάιισλ πξνζαξκνζκέλσλ ζε δείγκαηα αξραηνινγηθά, θαξκαθεπηηθά, 
εδαθηθά θαη ηδήκαησλ, θπηηθώλ θαη δσηθώλ ηζηώλ, ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ, ηξνθίκσλ,  βηνινγηθώλ πγξώλ, 
επηθαλεηαθώλ, πόζηκσλ θαη άιισλ θπζηθώλ λεξώλ, ππξηηηθώλ πιηθώλ, θξακάησλ, πξνηύπσλ, θ.ά..  
 
Τετνικές προκαηεργαζίας δειγμάηων: 
 
Μέζνδνη πγξνρεκηθήο πέςεο, κηθξνθπκαηηθήο δηαιπηνπνίεζεο, ζπληήμεηο, εθρπιίζεηο πγξνύ-πγξνύ, 
ζηεξενύ-πγξνύ, κηθξνεθρπιίζεηο ζηεξεήο θάζεο ππεξθείκελεο θάζεο, ηεθξνπνηήζεηο, θ.ά., ζηε ρεκηθή 
αλάιπζε πξαγκαηηθώλ δεηγκάησλ θαη ζπγθξίζεηο ηνπο. 
 
Χημειομεηρικές μέθοδοι:  
 
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγέο κεζόδσλ ρεκεηνκεηξηθήο αλάιπζεο (Chemometrics) (Analysis of Variance, 
Regression Analysis, Cluster Analysis, Principal Component Analysis, Factorial Designs, Experimental 
Design, Optimization) ζηελ βειηηζηνπνίεζε ζπλζεθώλ ησλ αλαιπηηθώλ κεζόδσλ, ζηελ επηθύξσζε 
αλαιπηηθώλ κεζόδσλ, ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από κεζόδνπο 
ελόξγαλεο ρεκηθήο αλάιπζεο, θιπ. 
 
 


