
ΜΕΛΕΤΗ I +D    ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΡΥΣ  

Επíδραζη ηης εμβύθιζης ηοσ βαρελιού ζε νερό  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ηδ ιεθέηδ πανμοζζάγεηαζ ιία επζζηόπδζδ ηδξ ανςιαηζηήξ ηαζ πμθοθαζκμθζηήξ ζύκεεζδξ ημο 

ηναζζμύ ιεηά από έναν τρόνο παλαίφζη ζε βαρέλι  225 l. Πνμζδζμνίζηδηε δ ζοβηέκηνςζδ 

ηςκ ανπζηώκ πηδηζηώκ ιμνίςκ (ι/l) θόβς αενζμπνςιαημβναθίαξ (GC-MS), όπςξ ηαζ ημ 

πενζεπόιεκμ ηςκ ανπζηώκ πμθοθαζκμθζηώκ μζημβεκεζώκ πμο εκημπίγμκηαζ ζημ λύθμ, ιέζς οβνήξ 

πνςιαημβναθίαξ ορδθήξ ακάθοζδξ (HPLC). Γζα ηάεε ιία από ηζξ ιεεόδμοξ οπμαθήεδηακ ζε 

ιεθέηδ μηηώ αανέθζα. Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ ζύβηνζζδ, ζε έκα ηάρζιμ αανεθζμύ 

(ΣΜ), ηςκ οπάνπμοζςκ δζαθμνώκ, ηόζμ ζημ άνςια όζμ ηαζ ζημ ζηόια βζα ηάεε ηοπμθμβία: ζε 

αανέθζ βαθθζηήξ δνοόξ, επελενβαζιέκμ ιε ειαύεζζδ ζε κενό ή ιόκμ ζε θςηζά ηαζ ζε αανέθζ 

αιενζηακζηήξ δνοόξ. 

 

ΑΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ 

 Σα απμηεθέζιαηα ημο αανεθζμύ ιε ειαύεζζδ ζε κενό ανίζημκηαζ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο βναθήιαημξ ημ μπμίμ οπμδεζηκύεζ έκα άνςια πζμ ιζορροπημένο ηαζ 



πμθύπθμημ πμο ελαζθαθίγεζ ιεβαθύηενμ ζεααζιό ιπνμζηά ζηα πνςημβεκή ανώιαηα 

ημο ηναζζμύ. 

 Ακάιεζα ζημοξ δύμ ηύπμοξ βαθθζηώκ αανεθζώκ πμο ακαθύεδηακ, δ ιέεμδμξ ειαύεζζδξ 

ζε κενό ηαοηίγεηαζ πενζζζόηενμ ιε ανώιαηα καρσκεσμάηφν, εκώ ημ ηαηαζηεοαζιέκμ 

αανέθζ ιε ηάρζιμ ζε θςηζά ηαηεοεείακ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε κόηεξ καπνιζηού 

ηαζ υημένοσ (ανώιαημξ), ιδ έπμκηαξ ηδκ επίδναζδ ημο «ελμιαθοκηή» πμο πανέπεζ δ 

ιέεμδμξ ειαύεζζδξ ζε κενό. 

 

 Οζ ακαθύζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδ μέζη φρίμανζη (ζημοξ 6 ιήκεξ: 

δεδμιέκα πμο δεκ ειθακίγμκηαζ εδώ) απμηαθύπημοκ επίζδξ ιζα ιεβάθδ ποηκόηδηα ηαζ 

ηονζανπία ηςκ ρδιέκςκ ανςιάηςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ιέεμδμ ηάρζιαημξ ζε θςηζά 

απεοεείαξ. 

ΠΟΛΤΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ΞΤΛΟΤ 

 Η ιέεμδμξ ιε ειαύεζζδ ζε κενό δζαεέηεζ ιία ιέζδ ζοβηέκηνςζδ εθθαβζημύ μλέμξ 

(εηηζιώιεκα ςξ ζζμδύκαιεξ ζοβηεκηνώζεζξ ηδξ αεζηαθαβίκδξ (vescalagin) ζε mg/l.) 

ηαηά 14% ιζηνόηενδ ζε ζύβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ ηαρίιαημξ ζε θςηζά ηαηεοεείακ. 

 

 Σμ πθύζζιμ ημο λύθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ειαύεζζδξ ζε γεζηό κενό ελαθακίγεζ ιζα 

ζδιακηζηή πμζόηδηα ζηοπηζηώκ ηακζκώκ ηαζ πανέπεζ ιεβάθδ απαλόηηηα ηαζ ανιμκία 

ζημ ζηόια απμθεύβμκηαξ ιε ημκ ηνόπμ αοηό ηζξ πζμ επζεεηζηέξ ηαζ ακεπζεύιδηεξ κόηεξ 

ημο λύθμο δνύμξ. 

 



 

 

τεδιάγραμμα 1.  Aνάλσζη αρτικών ζηοιτείφν ηφν πηηηικών μορίφν μεηά από 12 μήνες 

φρίμανζης. 

Φθμύδα 

Καπκόξ 

Υνώια 

Κανοηεοιέκμ 

ακόξ 

Καπκζζηόξ, ιπαπανζηά 

Κανύδα, λύθμ έκημκμ 

Γανύθαθθμ 

 

Βακίθα απαθή  

Βακίθζα 

Αιύβδαθμ 



Καιέκμ  

Κανύδα λύθμ «ήπζμ» 

Αιύβδαθα, ηαθέξ 

Κααμονvηζζιέκμ αιύβδαθμ  

Κανοηεοιέκμ 

Φδιέκμ, ιπαπανζηό 

 

 

ΠΣΗΣΙΚΟ ΜΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γμοασαηόθδ ηαπκζζηό, ιπαπανζηά 

4-Μεεοθμβμοασαηόθδ Καιιέκμ 

4-Aζεοθμβμοασαηόθδ Κανοηεοιέκμ 

Δοβεκόθδ Γανύθαθθμ 

Ιζμεοβεκόθδ Φδιέκμ, ιπαπανζηό 

ονζββόθδ Καπκόξ 

Aθθοθμζονζββόθδ Κανοηεοιέκμ 

ονζββαθδεΰδδ Βακίθζα απαθή 

Φαζκόθδ Tinta 

4 -Αζεοκμθαζκόθδ Φθμύδα, ζηαεενό 

c- Οοίζηζ θαηηόκδ Κανύδα , λύθμ έκημκμ 

t-μοίζηζ θαηηόκδ Κανύδα, λύθμ δπζμ 

θμονθμονάθδ Αιύβδαθμ , ηαθέξ 

5-Μεεοθμθμονθμονάθδ Κααμονκηζζιέκμ αιύβδαθα 

5-Τδνμλοιεεοθμθμονθμονάθδ Αιύβδαθμ 

Φμονθμοναθζηή αθημόθδ ακόξ 

Βακζθίκδ Βακίθζα 

  

Γαθθζηήξ Γνοόξ                                           ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΦΧΣΙΑ 

Γαθθζηήξ Γνοόξ                                           ΔΜΒΤΘΙΗ Δ ΝΔΡΟ 

Αιενζηακζηήξ Γνοόξ 

 

οβηέκηνςζδ εθθαβζημύ μλέμξ  ζε 12 ιήκεξ 



Διαύεζζδ ζε κενό 14% 

Καιέκμ ζε θςηζά 

 

 


