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Με τον ερχοµό του νέου έτους, κρατάτε στα χέρια σας το νέο τεύχος της 

εφηµερίδας µας. Η αποδοχή της από τον κόσµο των εκρηκτικών ως ένα µέσο 

ενηµέρωσης, όχι µόνο για τις δραστηριότητες της εταιρίας µας αλλά και 

γενικότερα για τον κλάδο, µας ενθαρρύνει να συνεχίσουµε ακόµα πιο 

εµπεριστατωµένα. Ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφηµερίδα ένα βήµα 

έκφρασης επιστηµονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εµπειριών, µε χαρά θα 

δεχτούµε να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα απόψεις, επιστηµονικά άρθρα και 

εµπειρίες από ανθρώπους του χώρου. 
 

Εκ µέρους της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας θα θέλαµε να 

σας ευχηθούµε καλή και δηµιουργική χρονιά! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε : 

 
 Η EXTRACO AE διοργάνωσε την γιορτή της κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2012. 

 
 Πιστοποίηση Ποιότητας της EXTRACO AE. 

 
 Το Τµήµα ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας και Ανάπτυξης της 

EXTRACO ΑΕ ενισχύεται µε προηγµένο εξοπλισµό υψηλών 
προδιαγραφών. 

 
 Συµµετοχή στην 12η ∆ιεθνή Έκθεση CONSTRUCTIONS 2012. 
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Η EXTRACO AE διοργάνωσε την γιορτή της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2012 

Το προσωπικό της εταιρίας διοργάνωσε την καθιερωµένη γιορτή για την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η γιορτή πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου σε 

παραδοσιακή ταβέρνα της Ασωπίας όπου και παραβρέθηκε το ανθρώπινο δυναµικό 

που στελεχώνει την EXTRACO Α.Ε. 

Στην οµιλία του Προέδρου έγινε απολογισµός µιας δύσκολης χρονιάς στην οποία 

αντεπεξήλθε η εταιρία µας ακολουθώντας το τρίπτυχο Ασφάλεια – Ποιότητα – 

Ανταγωνιστικότητα. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος τόνισε επίσης από την µεριά του τις 

δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και µας επηρεάζουν όλους, 

έδειξε όµως µια διέξοδο στοχεύοντας στην πρωτοπορία και την συνεχή προσπάθεια 

ανάπτυξης κάτι που εκφράζεται άµεσα µε την αύξηση των εξαγωγών, που έχει 

συµβάλει πολύ θετικά στην πορεία της εταιρίας τα τελευταία χρόνια. 

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα γευστικά εδέσµατα ενώ 

στη συνέχεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
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Πιστοποίηση Ποιότητας της EXTRACO AE 

Η EXTRACO AE δίνει µεγάλη σηµασία στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της 

καθώς και την ασφαλή χρήση τους. Στην κατεύθυνση αυτή παραµένει ενηµερωµένη 

σε κάθε διαδικασία που πιστοποιεί την ποιότητα της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Αναλυτικότερα η εταιρία µας, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αποκτήσει και ανανεώνει 

το Πιστοποιητικό ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 από τον διεθνή οίκο 

MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION, για τον σχεδιασµό, την παραγωγή, την 

εµπορία και τη διακίνηση Αµµωνίτη, Πετραµµωνίτη (ANFO) και Εκρηκτικού 

Γαλακτώµατος (ΕΜΕΧ) καθώς και για την εµπορία, αποθήκευση και διακίνηση 

εκρηκτικών προϊόντων.  

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας 

και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό µοντέλο που 

εφαρµοζόµενο διασφαλίζει την προσδοκώµενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες 

που προσφέρονται. Παρέχει µέθοδο και συστηµατικό έλεγχο των επιχειρησιακών 

ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του 

πελάτη.  
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Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κοιτούν θετικά προς την κατεύθυνση της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η EXTRACO AE πρωτοπορεί για ακόµα µια φορά και έχει 

ήδη υιοθετήσει το διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για την περιβαλλοντική 

διαχείριση από τις επιχειρήσεις, ISO 14001. Το πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες και 

απαιτούµενα σηµεία ελέγχων που πρέπει να εφαρµόζονται στις δραστηριότητες 

εκείνες που επιδρούν στο περιβάλλον, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να 

µειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την 

περιβαλλοντική της απόδοση. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η χρήση φυσικών πόρων 

(π.χ. νερό), ο χειρισµός και η διάθεση των απορριµµάτων, και η κατανάλωση 

ενέργειας. 

Η EXTRACO AE είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο της που διαθέτει Πιστοποιητικό 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2004 από τον διεθνή οίκο 

MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION για τον σχεδιασµό, την παραγωγή, την 

εµπορία και τη διακίνηση Αµµωνίτη, Πετραµµωνίτη (ANFO) και Εκρηκτικού 

Γαλακτώµατος (ΕΜΕΧ) καθώς και για την εµπορία, αποθήκευση και διακίνηση 

εκρηκτικών προϊόντων.  

Η διαπίστευση µε ISO 14001 επιφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• Πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό καθώς οι µεγάλοι προµηθευτές ή οι πελάτες 

απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που διαθέτουν οι 

ίδιοι. 

• Βελτίωση της φήµης της εταιρίας και σηµαντικό πλεονέκτηµα από τους µη 

πιστοποιηµένους µε ISO ανταγωνιστές 

• Εξασφάλιση και εύκολη συµµόρφωση µε την παρούσα και µελλοντική 

νοµοθεσία 

 

Τέλος όλα τα προϊόντα που παράγει και εµπορεύεται η EXTRACO AE φέρουν 

πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιηµένο οργανισµό INERIS 

της Γαλλίας, σύµφωνα µε την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



 - 5 -

Το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας και Ανάπτυξης της EXTRACO 

ΑΕ ενισχύεται µε προηγµένο εξοπλισµό υψηλών προδιαγραφών 

Μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της, που εστιάζεται στην προσφορά υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις σύγχρονες 

ανάγκες της αγοράς, η EXTRACO AE, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού της, 

προχώρησε τον τελευταίο χρόνο στην αναβάθµιση του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου, 

Έρευνας και Ανάπτυξης, ενισχύοντάς τον εξοπλισµό του µε δύο τελευταίας 

τεχνολογίας αναλυτικές συσκευές. Πρόκειται για δύο συσκευές υγρής 

χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (high performance liquid chromatography – 

hplc), συγκεκριµένα µίας συσκευής ιοντικής χρωµατογραφίας (ion chromatography – 

ic) και µίας συσκευής χρωµατογραφίας αντίστροφης φάσης (reversed phase 

chromatography – rpc), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ποιοτικού και ποσοτικού 

προσδιορισµού της σύστασης δειγµάτων εκρηκτικών υλών. Στον ελλαδικό χώρο, 

εξοπλισµό για τη διενέργεια αντίστοιχων αναλύσεων είχε στη διάθεσή του µέχρι 

πρότινος µόνο το εργαστήριο της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών της 

Ελληνικής Αστυνοµίας. Συνεπώς, µε την προσθήκη των εν λόγω συσκευών στην ήδη 

πλούσια υλικοτεχνική υποδοµή του, το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας και 

Ανάπτυξης της EXTRACO AE καθίσταται πλέον το πιο εξελιγµένο της Ελλάδας και ένα 

από τα αρτιότερα εξοπλισµένα της Ευρώπης, στη βιοµηχανία των εκρηκτικών. 

Καταρχήν, πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρωµατογραφία είναι µία εκ των 

σηµαντικότερων τεχνικών διαχωρισµού και µία από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, µε πλήθος εφαρµογών σε διάφορους 

επιστηµονικούς κλάδους. Πρόκειται για τεχνική συνεχούς διφασικής κατανοµής, 

βασίζεται δηλαδή στην κατανοµή των προς διαχωρισµό συστατικών ενός µίγµατος 

εντός δύο φάσεων, η µία εκ των οποίων διατηρείται ακίνητη (στατική φάση), ενώ η 

δεύτερη βρίσκεται υπό συνεχή ροή (κινητή φάση). Στην περίπτωση της υγρής 

χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης, η κινητή φάση είναι υγρή. Σε σύγκριση µε την 

κλασσική υγρή χρωµατογραφία (µε βαρυτική ροή), σε εκείνη της υψηλής απόδοσης 

χρησιµοποιούνται ως πληρωτικό υλικό στη στήλη διαχωρισµού σωµατίδια µικρότερου 

µεγέθους (στατική φάση), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εφαρµογή 

υψηλότερης πίεσης (λόγω της µεγαλύτερης πυκνότητας της στήλης), ώστε να 

εξασφαλισθεί η επιθυµητή ταχύτητα ροής της κινητής φάσης. Τοιουτοτρόπως, 

ωστόσο, επιτυγχάνεται καλύτερος και ταχύτερος διαχωρισµός των συστατικών, 

κάνοντας χρήση στηλών µικρότερου µήκους. 
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Η ιοντική χρωµατογραφία (ή χρωµατογραφία ιονανταλλαγής – ion exchange 

chromatography), αποτελεί το είδος της υγρής χρωµατογραφίας που επιτρέπει το 

διαχωρισµό ανόργανων ιόντων λόγω των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων που 

αναπτύσσονται µεταξύ των αναλυόµενων ιόντων και των φορτισµένων οµάδων της 

στατικής φάσης, η οποία είναι µία ιονανταλλακτική ρητίνη. Οι κυριότεροι παράγοντες 

που καθορίζουν τη συγκράτηση των ιόντων είναι το αντίθετο ιόν της δραστικής 

οµάδας της στατικής φάσης, η ιονική ισχύς, το pΗ, ο τροποποιητής της κινητής 

φάσης και η θερµοκρασία. Ο ιοντικός χρωµατογράφος που πλέον διαθέτει η 

EXTRACO AE είναι ο ICS-5000  (Εικ. 1) της Dionex Corporation (Sunnyvale, CA, 

USA), της εταιρείας που πρώτη διέθεσε εµπορικά συσκευές ιοντικής χρωµατογραφίας 

και που κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στο χώρο. Ο εν λόγω χρωµατογράφος 

αποτελεί το τελευταίο και πιο εξελιγµένο δηµιούργηµα της εταιρείας και επιτρέπει 

ταυτοχρόνως την ανάλυση τόσο των ανιόντων (βρωµιούχων, φθοριούχων, 

χλωριούχων, θειϊκών, νιτρικών, φωσφορικών κτλ.) όσο και των κατιόντων 

(αµµώνιου, ασβεστίου, καλίου, νατρίου, µαγνησίου, κτλ.) σε µία ουσία. 
 

 

Εικόνα 1. Συσκευή ιοντικής χρωµατογραφίας Dionex ICS-5000. 
 

Όπως και κάθε τυπικό σύστηµα ιοντικής χρωµατογραφίας, ο ICS-5000 της Dionex 

Corp. αποτελείται από τα εξής επτά τµήµατα: 
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1. Τα δοχεία παροχής κινητής φάσης, η σύσταση της οποίας κατά τη διάρκεια 

του διαχωρισµού µπορεί να είναι σταθερή (ισοκρατική έκλουση) ή 

µεταβαλλόµενη (βαθµιδωτή έκλουση). Η ευρύτερα χρησιµοποιούµενη κινητή 

φάση στην περίπτωση προσδιορισµού ανιόντων είναι ρυθµιστικό διάλυµα 

ανθρακικών ιόντων, ενώ τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα εκλουστικά υγρά 

όταν πραγµατοποιείται προσδιορισµός κατιόντων είναι υδατικά διαλύµατα 

ανόργανων οξέων, όπως το HCl, HNO3 και Η2SO4. 

2. Την (διπλή) αντλία, η οποία καθορίζει τη ροή των κινητών φάσεων. 

3. Το σύστηµα εισαγωγής δείγµατος, το οποίο αποτελείται από βρόχο 

συγκεκριµένου όγκου. 

4. Τις αναλυτικές στήλες, εντός των οποίων συντελείται ο χρωµατογραφικός 

διαχωρισµός.  

5. Το σύστηµα καταστολής, το οποίο µειώνει την αγωγιµότητα υποβάθρου. Η 

καταστολή όταν λαµβάνει χώρα προσδιορισµός ανιόντων ισοδυναµεί µε 

ανταλλαγή όλων των κατιόντων της κινητής φάσης µε κατιόντα υδρογόνου, 

ενώ στην περίπτωση του προσδιορισµού κατιόντων συνεπάγεται την 

ανταλλαγή των ανιόντων της κινητής φάσης µε ανιόντα υδροξυλίου. 

Τοιουτοτρόπως, επιτυγχάνεται αύξηση του σήµατος σε σχέση µε το ‘θόρυβο’, 

δεδοµένου ότι τόσο τα υδρογονοκατιόντα όσο και τα υδροξυλιοανιόντα είναι 

ελάχιστα ιονιζόµενα. Στον Dionex ICS-5000 έχει ενσωµατωθεί αυτό-

αναγεννόµενος καταστολέας (Self Regenerating Suppressor), ο οποίος 

επιτρέπει τη χρησιµοποίηση της κινητής φάσης ως διάλυµα καταστολής, µετά 

την έξοδό της από τον ανιχνευτή. 

6. Τον αγωγιµοµετρικό ανιχνευτή (τα προσδιοριζόµενα σωµατίδια είναι 

ιοντισµένα, εµφανίζουν εποµένως ηλεκτρική αγωγιµότητα) 

7. Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω του οποίου γίνεται η λειτουργία του 

χρωµατογράφου, η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και η αποθήκευση των 

δεδοµένων. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριµένη συσκευή ιοντικής χρωµατογραφίας Dionex 

ICS-5000 δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης και ποσοτικού προσδιορισµού των 

ανόργανων ανιόντων και των κατιόντων ενός δείγµατος, ταυτοχρόνως. Περιλαµβάνει 

λοιπόν δύο διαφορετικές στήλες, µία ανιονανταλλακτική (IonPac AS23) και µία 

κατιονανταλλακτική (IonPac CS12A). Γενικώς, η πλήρωση των στηλών ιοντικής 

χρωµατογραφίας γίνεται από τις λεγόµενες ρητίνες ιονανταλλαγής, οι οποίες 
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αποτελούνται από ένα υπόστρωµα (συνήθως, πολυµερές) µε σχεδόν µηδενική 

διαλυτότητα στο διαλύτη της κινητής φάσης, στο οποίο έχουν προσδεθεί χηµικά 

ιονισµένες δραστικές οµάδες, το φορτίο των οποίων αντισταθµίζεται από την ύπαρξη 

ίσου και αντίθετου φορτίου ιόντων που συγκρατούνται στη ρητίνη εξαιτίας 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων µε τις δραστικές οµάδες. Οι δραστικές αυτές 

οµάδες δεσµεύουν τα εκλουόµενα ιόντα που βρίσκονται στην κινητή φάση µε 

συνέπεια την απελευθέρωση ίσου φορτίου αντισταθµιστικών ιόντων. Η κινητή φάση 

στη συνέχεια οδηγείται στον ανιχνευτή, ο οποίος µετρά την αγωγιµότητα των 

εκλουόµενων ιόντων. Πρακτικά, µετράται η ένταση του ρεύµατος, που στην 

περίπτωση της καταστελλόµενης ιοντικής χρωµατογραφίας είναι ευθέως ανάλογη της 

συγκέντρωσης του εκλουόµενου ιόντος. Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται, ως 

συνάρτηση του χρόνου από έναρξη της ροής του δείγµατος στη χρωµατογραφική 

στήλη, µε τη µορφή κορυφών που µοιάζουν µε καµπύλες Gauss. Από τη θέση και το 

εµβαδόν των κορυφών αυτών προσδιορίζεται το είδος και η συγκέντρωση των 

εκλουόµενων ιόντων. Ακολούθως, παρατίθενται δύο τυπικά χρωµατογραφήµατα, ένα 

για κάθε µία από τις προαναφερθείσες στήλες (Εικ. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Τυπικό χρωµατογράφηµα: Α) στήλης IonPac AS23 και Β) στήλης IonPac 

CS12A 
 

Από τα χρωµατογραφήµατα γίνεται εµφανές, ότι διά της χρήσης του εν λόγω 

χρωµατογράφου σε συνδυασµό µε τις συγκεκριµένες ιονανταλλακτικές στήλες, 

εφόσον βεβαίως έχει προηγηθεί η δηµιουργία κατάλληλης βάσης δεδοµένων (µέσω 

προτύπων ουσιών), είναι δυνατός ο προσδιορισµός, ποιοτικός και ποσοτικός, των 

ανόργανων αλάτων που περιέχονται στις εκρηκτικές ύλες, όπως λ.χ. το νιτρικό νάτριο 

που περιέχεται στις ζελατινοδυναµίτιδες, ή το νιτρικό αµµώνιο, το χλωρικό και το 

υπερχλωρικό νάτριο που περιλαµβάνεται συνήθως στα εκρηκτικά γαλακτώµατα. 

A) B) 
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Όµοια µε εκείνη του ιοντικού χρωµατογράφου αρχή λειτουργίας παρουσιάζει εν 

πολλοίς και η δεύτερη συσκευή που προµηθεύτηκε το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, 

Έρευνας και Ανάπτυξης της EXTRACO AE, η συσκευή χρωµατογραφίας αντίστροφης 

φάσης. Η συσκευή (τύπος: 1260 infinity) είναι της Agilent Technologies Inc. (CA, 

USA), µίας από τις σηµαντικότερες εταιρείες στην εµπορία χρωµατογράφων υψηλής 

απόδοσης (Εικ.3). Οι βασικές διαφορές της εν λόγω συσκευής σε σχέση µε τον 

ιοντικό χρωµατογράφο αφορούν στο είδος της στήλης και του συστήµατος 

ανίχνευσης, και οφείλονται στη διαφορετική φύση των ουσιών που διαχωρίζονται σε 

κάθε περίπτωση. Βεβαίως, δεν περιλαµβάνεται και σύστηµα καταστολής. Τα 

εξαρτήµατα που συνιστούν ένα χρωµατογράφο αντίστροφης ροής είναι λοιπόν: οι 

φιάλες της κινητής φάσης, το σύστηµα αντλιών υψηλής πίεσης, η βαλβίδα εισαγωγής 

του δείγµατος, η χρωµατογραφική στήλη, ο ανιχνευτής, και ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. 

  

Εικόνα 3. Συσκευή χρωµατογραφίας αντίστροφης φάσης Agilent 1260 infinity. 
 

Οι ανιχνευτές που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται στους χρωµατογράφους 

αντίστροφης ροής είναι ανιχνευτές ορατού-υπεριώδους (UV-Vis), δεδοµένου ότι η 

συγκεκριµένη χρωµατογραφική τεχνική εφαρµόζεται συνήθως για τον διαχωρισµό 

οργανικών ουσιών, οι οποίες στην πλειονότητά τους απορροφούν συγκεκριµένη 

ποσότητα ακτινοβολίας, σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος στην περιοχή UV του 

φάσµατος. Σύµφωνα µε το νόµο Lambert – Beer η απορρόφηση της ακτινοβολίας 
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είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της ένωσης στην κυψελίδα συνεχούς ροής. Οι 

ανιχνευτές ορατού-υπεριώδους µετρούν λοιπόν την απορρόφηση της ακτινοβολίας 

από µια χηµική ένωση σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Πέραν αυτού του είδος 

ανιχνευτή, τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευαστεί και χρησιµοποιούνται πιο 

εξελιγµένα συστήµατα ανίχνευσης, όπως εκείνο που είναι ενσωµατωµένο στον 

χρωµατογράφο Agilent 1260 infinity. Ονοµάζονται ανιχνευτές παράταξης 

φωτοδιόδων (photodiode array detectors) και έχουν την ικανότητα να συλλέγουν τα 

δεδοµένα της απορρόφησης της αναλυόµενης ένωσης σε όλο το φάσµα του ορατού 

ή του υπεριώδους. Η ουσιαστική διαφορά του εν λόγω συστήµατος µε τον κλασσικό 

ανιχνευτή UV-Vis είναι η παρουσία του ολογραφικού φράγµατος στη θέση του 

µονοχρωµάτορα. Το προς ανάλυση δείγµα δέχεται την ακτινοβολία ολόκληρου του 

φάσµατος και η ακτινοβολία που εξέρχεται, αφού αναλυθεί στο ολογραφικό φράγµα, 

προσπίπτει σε παράταξη φωτοδιόδων. Κάθε δίοδος δέχεται ακτινοβολία ενός και µόνο 

µήκους κύµατος και το σήµα αφού ενισχυθεί µετατρέπεται σε ψηφιακό και 

αποθηκεύεται στον υπολογιστή. 

Γενικά, η χρωµατογραφία αντίστροφης φάσης είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος υγρής 

χρωµατογραφίας λόγω της ευρύτητας των περιοχών που µπορεί να εφαρµοστεί, 

καθώς και της απλότητας λειτουργίας της. Σε αντίθεση µε τη χρωµατογραφία 

κανονικής φάσης, στην οποία η στατική φάση (συνήθως, SiO2 ή Al2O3) είναι 

πολικότερη από την κινητή (κατά κανόνα, µη πολικοί διαλύτες όπως εξάνιο, 

χλωροφόρµιο), οι στήλες που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή χρωµατογραφικών 

διαχωρισµών αντίστροφης φάσης αποτελούνται από υλικά λιγότερο πολικά της 

κινητής φάσης. Πιο συγκεκριµένα,  η στατική φάση αποτελείται συνήθως από οξείδιο 

του πυριτίου συζευγµένο (µε οµοιοπολικό δεσµό) µε αλκύλια (ακετύλιο, 

δεκαοκτύλιο), ενώ την κινητή φάση συνιστούν µείγµατα οργανικών διαλυτών (π.χ. 

µεθανόλη, ακετονιτρίλιο) µε νερό. Με τον τρόπο αυτό, οι πολικές ενώσεις εκλούονται 

πρώτες, ενώ συγκρατούνται οι λιγότερο πολικές. Η στατική φάση, δηλαδή η στήλη 

που συνοδεύει το χρωµατογράφο Agilent 1260 infinity, είναι η Zorbax eclipse plus 

C18. Το υλικό πλήρωσής της είναι µία πορώδης πηκτή του διοξειδίου του πυριτίου, 

στην οποία είναι προσαρτηµένες οµάδες δεκαοκτυλίου. Έχει µήκος 100 mm, 

εσωτερική διάµετρο 4,6 mm και είναι πακτωµένη µε σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου 

3,5 µm, γεγονός που επιτρέπει τη διενέργεια αναλύσεων σε σχετικά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, λαµβάνοντας ευδιάκριτες κορυφές µε υψηλή αναπαραγωγισιµότητα. Η 

επιλογή της συγκεκριµένης στήλης έγινε λόγω του γεγονότος ότι, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, εφαρµόζοντας βεβαίως την κατάλληλη µέθοδο, για το διαχωρισµό 
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ουσιών που κατά κανόνα απατώνται ως συστατικά των εκρηκτικών υλών, όπως το δι- 

και τρι-νιτροτολουόλιο, το δι- και τρι-νιτροβενζόλιο, η 2,4,6-

τρινιτροφαινυλοµεθυλονιτραµίνης (τετρύλη), η τετρανιτρική πενταερυθρυτόλη 

(πεντρίτης-ΡΕΤΝ) και ο κυκλονίτης (RDX). 

Συνοψίζοντας, πρέπει να σηµειωθεί ότι η αγορά των δύο αυτών συσκευών συνιστά 

για την EXTRACO ΑΕ σηµαντική επένδυση σε τεχνογνωσία, και είναι απόρροια της 

γενικότερης στρατηγικής επενδύσεων (σε ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµές, 

τεχνογνωσία και εξειδίκευση), που η εταιρεία εφαρµόζει σταθερά από την ίδρυσή της 

έως και σήµερα. Η στρατηγική αυτή είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την 

πελατοκεντρική πολιτική της και το διαρκή της στόχο τόσο για συνεχή βελτίωση όσο 

και για ανάπτυξη νέων προϊόντων της που να ανταποκρίνονται στα κελεύσµατα της 

αγοράς. Μάλιστα, η συγκεκριµένη επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λόγω των 

χαλεπών καιρών που διανύει η ελληνική επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς 

αποτυπώνει την πεποίθηση της εταιρείας ότι επιχειρηµατική βιωσιµότητα και πολύ 

περισσότερο ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη λήψη καινοτόµων 

αποφάσεων. Επενδύοντας λοιπόν στην πρωτοπορία, η EXTRACO ΑΕ επιδιώκει να 

διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική αγορά αλλά και να ενισχύσει την 

εξωστρέφεια της στον ευρύτερο χώρο που την περιβάλλει.  
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Συµµετοχή στην 12η ∆ιεθνή Έκθεση CONSTRUCTIONS 2012  

Η EXTRACO στοχεύει στην πρωτοπορία και την συνεχή ανάπτυξη της παρουσίας της 

τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στην αγορά των Βαλκανίων και την ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Προωθώντας δυναµικά τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της στο διεθνή χώρο τηρώντας µε συνέπεια την συνεχή προσπάθεια της 

για καλύτερη ενηµέρωση των πελατών της και την προβολή των προϊόντων και του 

έργου της, µέσω της συµµετοχής της σε εκθέσεις, συµµετέχει στην 12η ∆ιεθνή 

Έκθεση CONSTRUCTIONS 2012  στα Τίρανα. 

Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στα Τίρανα από 23 έως 25 Μαρτίου 2012 και η εταιρία 

µας θα διατηρεί περίπτερο στο χώρο της έκθεσης. 

 

 

 


