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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

αζβεζηνκέηξνπ Bernard κε ην απηόκαην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν FOGL κε απηόκαηε 

αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηνλ έιεγρν απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ 55 εδαθηθά 

δείγκαηα, ζηα νπνία έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηζνδύλακν 

αλζξαθηθό αζβέζηην θαη κε ηα δύν αζβεζηόκεηξα. ηα 15 εδαθηθά δείγκαηα ε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην θπκάλζεθε από 0-1% θαη θαη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξαηηέξσ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηα ππόινηπα 40 

εδαθηθά δείγκαηα έγηλε ζύγθξηζε ησλ πνζνζηηαίσλ πεξηεθηηθνηήησλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ από ηα δύν αζβεζηόκεηξα θαη δηαπηζηώζεθε κέζε απόθιηζε 

12,58%, κε ηε κέζνδν Bernard  λα πξνζδηνξίδεη κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζην 85% 

ησλ δεηγκάησλ. Έγηλε επίζεο ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θάζκαηα 

πεξηεθηηθνηήησλ 1-10, 10-20, 20-30, 30-40 θαη 40-max%. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper was to examine the compatibility between the Bernard 

laboratory calcimeter and the FOGL automatic digital soil calcimeter with automatic 

temperature compensation. 55 soil samples were analyzed for this purpose, in order to 

determine the content of equivalent calcium carbonate, using both calcimeters. 15 of 

the analyzed samples were found to have 0-1% calcium carbonate, and no further 
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comparison of the results was performed. Equivalent calcium carbonate was 

determined at the remaining 40 soil samples using both calcimeters, so that 

percentage values could be compared. Mean deviation was calculated to be 12.58% 

and Bernard method was found to yield higher values of equivalent calcium carbonate 

in 85% of the analysed samples. Also a comparison of percentage levels of equivalent 

calcium carbonate took place, at the following ranges: 1-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 

40-max%.  

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα αλζξαθηθά άιαηα απαληώληαη ζην έδαθνο θπξίσο κε ηηο παξαθάησ ηξεηο κνξθέο: 

ηνπ αζβεζηίηε (CaCO3), ηνπ δνινκίηε (CaCO3
.
MgCO3) θαη ηνπ καγλεζίηε (MgCO3), 

πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηα ηξία θιάζκαηα ηνπ εδάθνπο, δειαδή ηεο άκκνπ, ηεο ηιύνο 

θαη ηεο αξγίινπ. Σα νξπθηά απηά απνηεινύλ ζπζηαηηθά ησλ κεηξηθώλ πιηθώλ, από ηα 

νπνία πξνέθπςαλ ηα πεξηζζόηεξα εδάθε ή πηζαλόλ λα ζρεκαηίζζεθαλ θαη 

δεπηεξνγελώο (ηδίσο ν αζβεζηίηεο). ε πγξέο πεξηνρέο, όπνπ ην ύςνο ηεο εηήζηαο 

βξνρόπησζεο ήηαλ κεγάιν, ηα νξπθηά απηά δηαιύνληαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

θαη απνκαθξύλνληαλ από ηνλ Α νξίδνληα. Έηζη πξνέθπςαλ ηα εδάθε κε πνιύ κηθξή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην. ηηο μεξέο πεξηνρέο κηθξό κόλν κέξνο ησλ 

νξπθηώλ απηώλ απνκαθξπλόηαλ αθόκα θαη από ηνλ Α νξίδνληα, κε απνηέιεζκα, εάλ 

θαη ην κεηξηθό πιηθό ήηαλ πινύζην ζε απηά ηα νξπθηά, λα πξνθύςνπλ εδάθε κε 

κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εδαθώλ 

κε κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην, παξόιν πνπ απηό απνηέιεζε ην 

θπξηόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ κεηξηθνύ πιηθνύ από ην νπνίν πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

Σξηηνγελή πεξίνδν, είλαη κηα θαηεγνξία εδαθώλ ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ ηεο 

Μεζνγείνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ Δξπζξώλ Μεζνγεηαθώλ Δδαθώλ. 

Η πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε ειεύζεξν αλζξαθηθό αζβέζηην εκθαλίδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο
.
 αξρίδεη από ίρλε θαη θηάλεη κέρξη θαη 70% ηνπ ζπλόινπ ηεο κάδαο 

ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε ειεύζεξν αλζξαθηθό 

αζβέζηην ζην έδαθνο είλαη απαξαίηεηνο, γηαηί από απηό επεξεάδεηαη ε δηαζεζηκόηεηα 

αξθεηώλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο ηνπ θσζθόξνπ (Ρ) (Griffin θαη Jurinak, 1973, 

1974, Μπακπάθνο, 2007), ηνπ ζηδήξνπ (Fe), ηνπ ςεπδαξγύξνπ (Zn), ηνπ βνξίνπ (Β) 

θαη άιισλ ηρλνζηνηρείσλ (Μήηζηνο, 2004, Αλαινγίδεο, 2007). Δπίζεο, ηα εδάθε πνπ 

είλαη πινύζηα ζε CaCO3 έρνπλ πςειό pH (από 7 έσο 8,4). Η παξνπζία CaCΟ3 ζην 

έδαθνο απνηειεί εγγύεζε όηη απηό δελ θηλδπλεύεη λα νμηληζζεί εμαηηίαο ηεο όμηλεο 

αληίδξαζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηα εθαξκνδόκελα ιηπάζκαηα. Αθόκα όηαλ 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιή ζηξάγγηζή ηνπ εδάθνπο, απηό δελ θηλδπλεύεη λα κεηαηξαπεί 

εύθνια ζε λαηξησκέλν, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο θαθήο πνηόηεηαο λεξνύ άξδεπζεο. Η 

παξνπζία ηνπ CaCO3 ζπκβάιιεη ζηελ θαιή δνκή ηνπ εδάθνπο, εληζρύνληαο ην 

ζρεκαηηζκό ζηαζεξώλ ζπζζσκαησκάησλ. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε CaCO3 

ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ, αθνύ ππάξρνπλ 

θαιιηέξγεηεο πνιύ επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ηνπ όπσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ αθηηληδίνπ 

(Κνθνπιάθεο θαη Παπαδόπνπινο, 2001).  

Σν θιάζκα ηνπ CaCO3 πνπ βξίζθεηαη ζε ιεπηόηαην δηακεξηζκό (δειαδή έρεη κεγάιε 

εηδηθή επηθάλεηα) θαη αζθεί έληνλε επίδξαζε ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ 

νλνκάδεηαη ελεξγό CaCO3 (Drouineau, 1942). 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ηελ εξγαζία απηή ζπγθξίζεθαλ νη πξνζδηνξηζκνί ηεο πεξηεθηηθόηεηαο 5 ηερλεηώλ 

δεηγκάησλ κίγκαηνο θαζαξνύ CaCO3 κε ραιαδηαθή άκκν (5, 15, 25, 35 θαη 50% 

CaCO3) θαη 55 εδαθηθώλ δεηγκάησλ ζε ειεύζεξν ή ηζνδύλακν CaCO3 κε ην θιαζηθό 

αζβεζηόκεηξν Bernard θαη κε ην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν FOGL (Δηθόλα 1). Σα 

δείγκαηα επηιέρζεθαλ από ηελ παξαθαηαζήθε δεηγκάησλ ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17025 Δξγαζηεξίνπ Φπζηθνρεκηθώλ Γνθηκώλ Δδάθνπο-Νεξνύ-

Φπηηθώλ Ιζηώλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ (πξώελ Ιλζηηηνύην Δγγείσλ 

Βειηηώζεσλ) ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ ‘ΓΗΜΗΣΡΑ’ κε ηξόπν ηέηνην 

ώζηε λα ππάξρεη θάζκα πεξηεθηηθνηήησλ από 0-70 % ζε CaCO3. 

Η κέζνδνο θαη ησλ δύν αζβεζηόκεηξσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πεξηεθηηθόηεηαο 

ηνπ ειεύζεξνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζην έδαθνο, ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ 

όγθνπ ηνπ CΟ2 πνπ εθιύεηαη κεηά ηελ αληίδξαζε δηαιύκαηνο HCl κε ηα αλζξαθηθά 

άιαηα ηνπ εδάθνπο, ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 

 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε ηα 100 g (Μνξηαθό Βάξνο CaCO3) παξάγνπλ από 

ηελ αληίδξαζή ηνπο κε ην ΗCl 22,4 L ή 22.400 cm
3
 CΟ2 ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

πηέζεσο θαη ζεξκνθξαζίαο. Δπνκέλσο, εάλ κεηξεζεί ν όγθνο ηνπ CΟ2 πνπ παξάγεηαη 

από ηελ αληίδξαζε ελόο δείγκαηνο εδάθνπο κε ην HCl, είλαη δπλαηό λα ππνινγηζηεί 

πόζν CaCO3 πεξηέρεη ην δείγκα. Όκσο ην HCl αληηδξά κε όια ηα αλζξαθηθά άιαηα 

ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα ηελ έθιπζε CO2. Γη’ απηό ε πνζόηεηα ηνπ CaCO3 πνπ 

ππνινγίδεηαη εθθξάδεηαη σο ηζνδύλακν αλζξαθηθό αζβέζηην ηνπ εδάθνπο. Ο όγθνο 

ηνπ εθιπόκελνπ CO2 κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ 

αηκνζθαηξηθή πίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα πνιύ αθξηβείο κεηξήζεηο πξέπεη λα 

γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζώζεηο (θπξίσο δηνξζώζεηο σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία). 

 

2.1. ΚΛΑΗΚΟ ΑΒΔΣΟΜΔΣΡΟ BERNARD 

Πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αζβεζηνκέηξνπ Bernard πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ εδαθηθνύ δείγκαηνο ζε CaCO3, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε 

δένπζα πνζόηεηα απηνύ ώζηε ν εθιπόκελνο όγθνο CO2 θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνύ λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 20-50 cm
3
.
 
Η επίηεπμε απηνύ ηνπ εύξνπο όγθνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηελ κέηξεζή ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό, ζε 

κηα θάςα από πνξζειάλε κεηαθέξεηαη κηθξή πνζόηεηα εδάθνπο ζην νπνίν 

πξνζζέηνληαη κε ζηαγνλνκεηξηθό θηαιίδην ιίγεο ζηαγόλεο δηαιύκαηνο HCl 4N. Αλ ν 

αθξηζκόο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ έθιπζε CO2 είλαη έληνλνο, πξάγκα πνπ 

ππνδεηθλύεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αλζξαθηθό αζβέζηην, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ρξεζηκνπνηείηαη 0,5 g δείγκαηνο. Αλ ν αθξηζκόο είλαη ήπηνο, ηόηε 

ρξεζηκνπνηνύληαη 1-2 g δείγκαηνο, ελώ αλ είλαη πνιύ ππνηππώδεο έσο αλύπαξθηνο, 

ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη θαη 10 g. ηε ζπλέρεηα δπγίδνληαη 0,5-10 g εδάθνπο αλάινγα 

κε ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπ ζε CaCO3. 
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Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο γπάιηλεο θηάιεο ηεο ζπζθεπήο (Δηθόλα 2). 
Σν θπιηλδξηθό πιαζηηθό θηαιίδην (όγθνπ πεξίπνπ 20 ml) ηεο ζπζθεπήο πιεξώλεηαη 

θαηά ηα 2/3 ηνπ όγθνπ ηνπ κε δηάιπκα HCl 4Ν θαη κε ηε βνήζεηα κηαο ιαβίδαο 

ηνπνζεηείηαη όξζην ζηε γπάιηλε θηάιε. ηε ζπλέρεηα ην απηνεηδέο δνρείν ηεο 

ζπζθεπήο θέξεηαη ζε ηέηνην ύςνο ώζηε νη ζηάζκεο ηνπ πγξνύ (θνξεζκέλν δηάιπκα 

CaCl2*2H2O ρξσκαηηζκέλν κε δείθηε ειηαλζίλεο) κέζα ζε απηό θαη ζην 

βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα ηεο ζπζθεπήο λα ηζνξξνπνύλ ιίγν πην πάλσ από ην κεδέλ 

ηεο θιίκαθαο θαη πσκαηίδεηαη ε γπάιηλε θηάιε πνπ πεξηέρεη ην δείγκα εδάθνπο θαη 

HCl, νπόηε ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ ζην βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα θαηέξρεηαη ζην κεδέλ 

(Δηθόλα 2). ηε ζπλέρεηα δίδεηαη ζηε θηάιε αξθεηή θιίζε ώζηε λα αδεηάζεη o 

δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο από ην HCl θαη αλαθηλείηαη ήπηα γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

(Δηθόλα 2). Σν παξαγόκελν CΟ2 ζπκπηέδεη ηε ζηήιε ηνπ πγξνύ ζην βαζκνλνκεκέλν 

ζσιήλα, ε νπνία αξρίδεη λα θαηέξρεηαη κέζα ζε απηόλ. Η θάζνδνο ηεο ζηάζκεο ηνπ 

πγξνύ παξαθνινπζείηαη ζην απηνεηδέο δνρείν, έηζη ώζηε νη ζηάζκεο ηνπ πγξνύ κέζα 

ζε απηό θαη ζην βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα λα βξίζθνληαη πάληα ζην ίδην ύςνο. Όηαλ 

νινθιεξώλεηαη ε έθιπζε ηνπ CΟ2 (ε ζηήιε ηνπ πγξνύ ζηαζεξνπνηείηαη), ιακβάλεηαη 

ε έλδεημε από ην βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ όγθν ηνπ CO2 πνπ 

εθιύεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε. Γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα γίλεηαη επαλάιεςε ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηξεηο θνξέο θαη ιακβάλεηαη ππόςε ν κέζνο όξνο ησλ κεηξήζεσλ. Γελ 

γίλνληαη δηνξζώζεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε βαξνκεηξηθή πίεζε δηόηη νη ζπλζήθεο 

ζην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην είλαη ζηαζεξέο. 

Καζώο ν ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκόο δελ απαηηεί ππεξβνιηθή αθξίβεηα, πηνζεηείηαη 

ν αθόινπζνο απινπνηεκέλνο ηύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ: 
 

ηζνδύλακν CaCO3 (%) = 0,44 * V (ml) / W(g) 

 

όπνπ V είλαη ν όγθνο ηνπ CO2 ζε ml θαη W είλαη ην βάξνο ηνπ εδαθηθνύ δείγκαηνο ζε 

g (Αιεμηάδεο, 1980).  

 

2.2. ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΒΔΣΟΜΔΣΡΟ FOGL 

Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν FOGL πξαγκαηνπνηείηαη 

βαζκνλόκεζή ηνπ κε δύν ζεκεία (0% θαη 80%) ρξεζηκνπνηώληαο πξόηππε νπζία 

πςειήο θαζαξόηεηαο  CaCO3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε CaCO3 

κε ην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν FOGL (Δηθόλα 1) δπγίδεηαη εδαθηθό δείγκα βάξνπο 1 g 

(ε ζπζθεπή δέρεηαη από 0,5-5 g). Η ηηκή απηή εηζάγεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ νξγάλνπ. 

Σν δείγκα κεηαθέξεηαη πξνζεθηηθά ζηε θηάιε ηνπ νξγάλνπ εληόο ηεο νπνίαο 

ηνπνζεηείηαη θαη θπςειίδα όγθνπ 5ml κε HCL 4Ν. Δπηιέγεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ θαη ηέινο αλαθηλείηαη ε θηάιε ώζηε λα αλακηρζεί ην HCl κε ην 

δείγκα. Μεηά ηελ παξέιεπζε πεξίπνπ 60 sec εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο (%) ζηελ νζόλε, έρνληαο πξαγκαηνπνηεζεί θαη απηόκαηε 

αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αληίδξαζεο εληόο ηεο θηάιεο. 

 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ δύν αζβεζηνκέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 5 ηερλεηά δείγκαηα 

κίγκαηνο θαζαξνύ CaCO3 κε ραιαδηαθή άκκν (5, 15, 25, 35 θαη 50% CaCO3), έηζη 

ώζηε λα ππάξρεη έλα ζε θάζε θάζκα (1-10%, 10-20%, 20-30%, 30-40% θαη 40–
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max%) θαη 55 εδαθηθά δείγκαηα από ηελ παξαθαηαζήθε ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Πόξσλ (πξώελ Ιλζηηηνύην Δγγείσλ 

Βειηηώζεσλ). Σα εδαθηθά δείγκαηα επηιέρζεθαλ κε ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν θάζκα πεξηεθηηθνηήησλ ησλ εδαθώλ ζε ηζνδύλακν CaCO3, 

αιιά θαη από θάζε θάζκα λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο δεηγκάησλ.  

 

 

  

 

 

 

Δικόνα 1. Αζβεζηόκεηξα Bernard (αξηζηεξά) θαη FOGL (δεμηά) 

 

 

 

Δικόνα 2. θαξίθεκα αζβεζηόκεηξνπ Bernard 
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Πίνακας 1. Απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκώλ CaCO3 % ζηα ηερλεηά δείγκαηα 

 

 

 
Δικόνα 3. Πξνζδηνξηζκνί ηζνδύλακνπ CaCO3 % κε ηα δύν αζβεζηόκεηξα 

 

ην Πίλαθα 1 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκώλ ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο CaCO3 % ζηα 5 ηερλεηά δείγκαηα κε ηα δύν αζβεζηόκεηξα. Οη 

πξνζδηνξηζκνί έδεημαλ πνιύ θαιή ζύγθιηζε ησλ δύν αζβεζηνκέηξσλ αθνύ νη 

απνθιίζεηο από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε θαζαξό CaCO3 ζεσξνύληαη κηθξέο. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηα 4 από ηα 5 ηερλεηά δείγκαηα ν πξνζδηνξηζκόο ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο CaCO3 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην αζβεζηόκεηξν FOGL ήηαλ 

ηερλεηό δείγκα 

κε 

πεξηεθηηθόηεηα 

ζε θαζαξό 

  CaCO3 % 

πξνζδηνξηζκ

όο κε 

Bernard  

CaCO3 % 

πξνζδηνξηζκόο 

κε FOGL 

CaCO3 % 

απόθιηζε 

πξνζδηνξηζκνύ 

κε Bernard  

% 

απόθιηζε 

πξνζδηνξηζκνύ 

κε FOGL 

% 

5 4,58 4,73 8,40 5,40 

15 14,43 14,74 3,80 1,73 

25 23,98 24,42 4,08 2,32 

35 34,32 33,95 0,94 3,00 

50 48,80 49,46 2,4 1,08 
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πιεζηέζηεξνο ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή ζε πνζνζηό έσο θαη 50% ζε ζρέζε κε ην 

αζβεζηόκεηξν Bernard. 

ηελ  Δηθόλα 3 απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκώλ ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ηζνδύλακν CaCO3 % γηα θάζε εδαθηθό δείγκα από ηα 55 πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηα δύν αζβεζηόκεηξα. Η ηηκή ηνπ θάζε πξνζδηνξηζκνύ 

πξνέξρεηαη από ηελ κέζε ηηκή ηξηώλ επαλαιήςεσλ πνπ δελ δηέθεξαλ κεηαμύ ηνπο 

πεξηζζόηεξν από 3%. Γηα ηελ απνθπγή εηζαγσγήο ζθάικαηνο ππνθεηκεληθόηεηαο, ην 

ζύλνιν ησλ πξνζδηνξηζκώλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ ίδην αλαιπηή.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα λα εμαρζνύλ νη εθαηνζηηαίεο 

δηαθνξέο ησλ πξνζδηνξηζκώλ από ηα δύν αζβεζηόκεηξα γηα θάζε δείγκα ρσξηζηά. Ο 

κέζνο όξνο ησλ απόιπησλ εθαηνζηηαίσλ δηαθνξώλ ησλ κεηξήζεσλ κε ηα δύν 

αζβεζηόκεηξα ήηαλ 12,58% ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θάζκα ησλ 

πεξηεθηηθνηήησλ ζε ηζνδύλακν CaCO3 από 0-1% (15 δείγκαηα) θαζώο νη ηηκέο ησλ 

πξνζδηνξηζκώλ ζην θάζκα απηό είλαη πνιύ επηζθαιείο θαη έγηλαλ γηα λα δηαπηζησζεί 

όηη θαη ηα δύν αζβεζηόκεηξα γηα ηα ίδηα δείγκαηα δίλνπλ ηηκέο ζε απηό ην θάζκα. 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ όξσλ ησλ απόιπησλ % δηαθνξώλ ησλ 

πξνζδηνξηζκώλ ησλ δύν αζβεζηνκέηξσλ γηα ην ζύλνιν ησλ θαζκάησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: 1-10% CaCO3 (9 δείγκαηα) 

δηαθνξά 15,95%, 10-20% CaCO3 (7 δείγκαηα) δηαθνξά 8,54%, 20-30% CaCO3 (7 

δείγκαηα) δηαθνξά 8,82%, 30-40% CaCO3 (6 δείγκαηα) δηαθνξά 7,53 % θαη 40 % - 

max CaCO3 (11 δείγκαηα) δηαθνξά 17,54%. Παξαηεξείηαη ινηπόλ όηη νη απνθιίζεηο 

κεηαμύ ησλ δύν νξγάλσλ πεξηνξίδνληαη ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% γηα ην θάζκα 

πεξηεθηηθόηεηαο CaCO3 10-40%, ελώ απηέο ιακβάλνπλ πςειόηεξεο ηηκέο γηα ηηο 

αθξαίεο ηηκέο πεξηεθηηθόηεηαο (1-10%, είηε >40%).  

Δπίζεο δηαπηζηώζεθε όηη ζην 85% ησλ δεηγκάησλ (εθηόο ησλ 15 δεηγκάησλ ηνπ 

θάζκαηνο 0-1% CaCO3 πνπ δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε απηή) ην 

αζβεζηόκεηξν Bernard έδσζε κεγαιύηεξεο ηηκέο πξνζδηνξηζκέλνπ ηζνδύλακνπ 

CaCO3 ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ αζβεζηνκέηξνπ FOGL.  

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Από ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ ηζνδύλακνπ 

ή ειεύζεξνπ CaCO3 ζε 55 εδαθηθά δείγκαηα κε ην θιαζηθό αζβεζηόκεηξν Bernard 

θαη ην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν FOGL πξνθύπηεη όηη ηα δύν αζβεζηόκεηξα απνδίδνπλ 

παξαπιήζηεο ηηκέο ζηνπο πξνζδηνξηζκνύο ησλ ηερλεηώλ δεηγκάησλ. Ωζηόζν ην 

ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν πξνζεγγίδεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή 

ζπγθέληξσζε ζην 80% ησλ δεηγκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δύν αζβεζηνκέηξσλ 

ζπγθιίλνπλ επίζεο ζηηο πεξηεθηηθόηεηεο 0-1% CaCO3 αθνύ νη πξνζδηνξηζκνί ησλ 15 

δεηγκάησλ απηνύ ηνπ θάζκαηνο βξίζθνληαλ κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα ηηκώλ θαη γηα 

ηα δύν όξγαλα. Σν αζβεζηόκεηξν Bernard πξνζδηνξίδεη κεγαιύηεξεο ηηκέο % 

πεξηεθηηθόηεηαο CaCO3 ζην 85% ησλ δεηγκάησλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θάζκαηνο 0-1 %, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη κειινληηθέο έξεπλεο. Σα δύν 

αζβεζηόκεηξα απνδίδνπλ κηθξόηεξεο απόθιηζεο ηηκέο ζηα θάζκαηα πεξηεθηηθνηήησλ 

ηζνδύλακνπ CaCO3 10-40%, ελώ εθηόο ηνπ παξαπάλσ θάζκαηνο νη κεγαιύηεξεο 

απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ δύν αζβεζηνκέηξσλ παξνπζηάδνληαη ζην θάζκα 

πεξηεθηηθνηήησλ % CaCO3 40%-max πξάγκα πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

Ωζηόζν, εθηηκάηαη όηη ην αζβεζηόκεηξν FOGL απνδίδεη νξζόηεξεο ηηκέο νη νπνίεο 
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πξνζεγγίδνπλ ζε πςειόηεξν βαζκό ηηο πξαγκαηηθέο. Η απηόκαηε αληηζηάζκηζε ηεο 

αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο εληόο ηεο θηάιεο ιόγσ ηεο εμώζεξκεο αληίδξαζεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ςεθηαθό αζβεζηόκεηξν εθηηκάηαη όηη ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ 

απόδνζε νξζόηεξσλ ηηκώλ, εηδηθά ζην θάζκα ησλ πςειώλ πεξηεθηηθνηήησλ CaCO3. 

ηελ δηόξζσζε απηή ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ε απνπζία ησλ αθξαίσλ ηηκώλ θαηά 

ηνπο πξνζδηνξηζκνύο κε ην αζβεζηόκεηξν FOGL, πνπ απαληώληαη ζηνπο 

πξνζδηνξηζκνύο πςειώλ πεξηεθηηθνηήησλ κε ην αζβεζηόκεηξν Bernard. Η εθηέιεζε 

ησλ πξνζδηνξηζκώλ κε ην αζβεζηόκεηξν FOGL είλαη ηαρύηεξε θαζώο δελ 

απαηηνύληαη επηπξόζζεηνη ππνινγηζκνί, ελώ ην όξγαλν ραξαθηεξίδεηαη από επρέξεηα 

ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ θαη δελ απαηηείηαη ππνθεηκεληθή παξαηήξεζε ηνπ αλαιπηή. 

Παξάκεηξνο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ πξνζδηνξηζκνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ αζβεζηνκέηξνπ 

Bernard απνηειεί ε αλάγθε πξν-εθηίκεζεο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε 

CaCO3, όπσο αλαιύζεθε ζηελ κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ. Δπηπξόζζεηα, ε δηάηαμε Bernard θαζηζηά απαγνξεπηηθή ή 

πξνβιεκαηηθή ηε ρξήζε ηνπ νξγάλνπ ζε ζπλζήθεο πεδίνπ, ελώ ν πεξηνξηζκόο απηόο 

δελ πθίζηαηαη ζην αζβεζηόκεηξν FOGL εμαηηίαο ηεο δνκήο ηεο δηάηαμεο θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νξγάλνπ.  

Ωο επόκελν ζηάδην ηεο κειέηεο απηήο πξνγξακκαηίδεηαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ θάζε νξγάλνπ ζε όιν ην θάζκα ησλ ζπγθεληξώζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ε 

δηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ πεξηνξηζκώλ πνπ θάζε κέζνδνο έρεη. Σόζν ζε απόιπηεο 

ηηκέο όζν θαη ζε πνζνζηηαίεο απνθιίζεηο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο έδεημαλ 

όηη νη δύν κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο πξνζδηνξηζκνύο ζην αλώηαην θάζκα 

ζπγθεληξώζεσλ CaCO3. H δηεμνδηθόηεξε πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ ςεθηαθνύ 

αζβεζηνκέηξνπ κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη πιήξε αληηθαηαζηάηε ηεο ζπκβαηηθήο 

κεζόδνπ Bernard, θαζώο δηαθξίλεηαη από κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη 

επαλαιεςηκόηεηα.   
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