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Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της φωτοκαταλυτικής
αποδόμησης τριών φαρμακευτικών ουσιών (ibuprofen, diclofenac, carbamazepine),
με χρήση των ημιαγώγιμων φωτοκαταλυτικών υλικών ZnO και TiO2 P25. Η
αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής δράσης των υλικών αυτών έγινε υπό την επίδραση
υπεριώδους ακτινοβολίας μήκους κύματος 238/240-577/599 nm, με μέγιστη κορυφή
στα 366 nm. Η μείωση της αρχικής συγκέντρωσης της κάθε φαρμακευτικής ουσίας
καταγράφηκε μέσω συστήματος υγρής χρωματογραφίας (HPLC). Συν τοις άλλοις,
έγινε έλεγχος σημαντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη διεργασία, όπως ο τύπος
και η συγκέντρωση του καταλύτη, η συγκέντρωση του φαρμακευτικού ρύπου, το
μήκος κύματος της ακτινοβολίας και η συνεισφορά των υδροξυλικών ριζών στη
συνολική αποδόμηση των μελετούμενων ουσιών.
Διαπιστώθηκε ότι ακτινοβόληση των υδατικών αιωρημάτων 10 ppm της εκάστοτε
φαρμακευτικής ουσίας από 15 έως 30 λεπτά, επαρκεί για την πλήρη αποδόμηση της
στοχευόμενης ουσίας, ενώ αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του ρύπου αυξάνει τον
απαιτούμενο αυτό χρόνο. To ZnO παρουσίασε καλύτερη απόδοση για το diclofenac,
ενώ το TiO2 P25 για το carbamazepine και το ibuprofen. Η φωτόλυση αποδείχτηκε
αποτελεσματική διεργασία, ενώ η ακτινοβόληση των αιωρημάτων ή διαλυμάτων με
ακτινοβολία μήκους κύματος άνω των 390 nm, μείωσε σημαντικά την απόδοση.
Τέλος, στην περίπτωση του carbamazepine, η συνεισφορά των ελεύθερων ριζών
υδροξυλίου στη συνολική μείωση της συγκέντρωσης του ρύπου κρίθηκε ως
σημαντική, ενώ για τις περιπτώσεις του diclofenac και του ibuprofen ως μηδενική και
μικρή αντιστοίχως.
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Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Abstract

ABSTRACT
This MSc dissertation investigates the photocatalytic degradation of three
pharmaceuticals (ibuprofen, diclofenac and carbamazepine), using as semiconducting
photocatalytic materials ZnO and TiO2 P25. Evaluation of the photocatalytic activity
of these materials took place under UV irradiation at 238/240-577/599 nm, with
maximum wavelength at 366 nm. The reduction of the initial concentration of each
drug was quantified via liquid chromatography (HPLC). Moreover, important
parameters that affect the process were examined, such as initial concentration of the
catalyst, initial concentration of the pharmaceutical pollutant, wavelength of the
radiation and contribution of hydroxyl radicals in the total degradation of the studied
pollutants.
It was observed that complete removal of 10 ppm of each drug was achieved after
15 to 30 minutes of exposure of the aqueous suspensions to light irradiation, and an
increase of the initial concentration of the pollutant increased the time required for
complete degradation. ZnO showed better performance for diclofenac and TiO2 P25
for carbamazepine and ibuprofen. Photolysis turned out to be an effective removal
method, while irradiation of the pharmaceutical suspensions or solutions with
radiation at wavelengths over 390 nm reduced or zeroed the efficiency of the process.
Finally, the contribution of free hydroxyl radicals in the overall removal of the
pollutant was considered important for carbamazepine, while in the case of diclofenac
and ibuprofen was evaluated as null and limited respectively.
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λυχνίας με διπλά τοιχώματα (B).
Εικόνα 14: Απεικόνιση ενός χρωματογραφικού διαχωρισμού.
Εικόνα 15: Χρωματογραφία κατανομής.
Εικόνα 16: Χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής.
Εικόνα 17: Χρωματογραφία προσρόφησης.
Εικόνα 18: Χρωματογραφία συγγένειας.
Εικόνα 19: Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους.
Εικόνα 20: Οργανολογία συστήματος HPLC.
Εικόνα 21: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HP 1100.
Εικόνα 22: Διάταξη λειτουργίας του ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων.
Εικόνα 23: Χρωματογράφημα μείγματος των ibuprofen, diclofenac και
carbamazepine.
Εικόνα 24: Χρωματογραφήματα της φωτολυτικής αποδόμησης 10 ppm
carbamazepine.
Εικόνα 25: Φάσμα απορρόφησης του carbamazepine.
Εικόνα 26: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 80 ppm
carbamazepine με TiO2 P25 ως καταλύτη.
Εικόνα 27: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 80 ppm
carbamazepine με ZnO ως καταλύτη.
Εικόνα 28: Χρωματογραφήματα της φωτολυτικής αποδόμησης 10 ppm diclofenac.
Εικόνα 29: Φάσμα απορρόφησης του diclofenac.
Εικόνα 30: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm
diclofenac με 50 ppm TiO2 P25 ως καταλύτη.
Εικόνα 31: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm
diclofenac με 50 ppm ZnO ως καταλύτη.
Εικόνα 32: Φάσμα απορρόφησης του ibuprofen.
Εικόνα 33: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm
ibuprofen με το περίβλημα λάμπας Μ380.
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Εικόνα 34: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm
ibuprofen με 100 ppm TiO2 P25 ως καταλύτη και το περίβλημα λάμπας Μ380.
Εικόνα 35: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm
ibuprofen με 100 ppm ZnO ως καταλύτη και το περίβλημα λάμπας Μ380.
Διάγραμμα 1: Κατανάλωση (Α) αντιδιαβητικών και (Β) αντιβιοτικών φαρμάκων στις
χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη 2000 και 2005.
Διάγραμμα 2: Κατανάλωση (Α) αντιδιαβητικών και (Β) αντιβιοτικών φαρμάκων στις
χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη 2000 και 2007.
Διάγραμμα 3: Κατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα
έτη 2000 και 2009.
Διάγραμμα 4: Η εφαρμογή των ΠΟΜΑ στο πεδίο της αποδόμησης των
φαρμακευτικών ουσιών.
Διάγραμμα 5: Φωτολυτική αποδόμηση carbamazepine.
Διάγραμμα 6: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση carbamazepine με χρήση TiO2 P25.
Διάγραμμα 7: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση carbamazepine με χρήση ZnO.
Διάγραμμα 8: Σύγκριση της αποδόμησης του carbamazepine μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.
Διάγραμμα 9: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm carbamazepine.
Διάγραμμα 10: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine με χρήση δύο
περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 11: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
TiO2 P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 12: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
ZnO, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 13: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
TiO2 P25 και με προσθήκη 1,620 ml ισοπροπανόλης.
Διάγραμμα 14: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
ZnO και με προσθήκη 1,620 ml ισοπροπανόλης.
Διάγραμμα 15: Φωτολυτική αποδόμηση diclofenac.
Διάγραμμα 16: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση diclofenac με χρήση TiO2 P25.
Διάγραμμα 17: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση diclofenac με χρήση ZnO.
Διάγραμμα 18: Σύγκριση της αποδόμησης του diclofenac μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.
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Διάγραμμα 19: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm diclofenac.
Διάγραμμα 20: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac με χρήση δύο
περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 21: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm TiO2
P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 22: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm ZnO,
με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 23: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm TiO2
P25 και με προσθήκη 1,20 ml ισοπροπανόλης.
Διάγραμμα 24: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm ZnO
και με προσθήκη 1,20 ml ισοπροπανόλης.
Διάγραμμα 25: Φωτολυτική αποδόμηση ibuprofen.
Διάγραμμα 26: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ibuprofen με χρήση TiO2 P25.
Διάγραμμα 27: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ibuprofen με χρήση ZnO.
Διάγραμμα 28: Σύγκριση της αποδόμησης του ibuprofen μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.
Διάγραμμα 29: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 40 ppm ibuprofen.
Διάγραμμα 30: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen με χρήση δύο
περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 31: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm TiO2
P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 32: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm ZnO,
με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
Διάγραμμα 33: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm TiO2
P25 και με προσθήκη 1,85 ml ισοπροπανόλης.
Διάγραμμα 34: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm ZnO
και με προσθήκη 1,85 ml ισοπροπανόλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1.1 Φαρμακευτικές ουσίες σε νερά και σε υγρά απόβλητα
Ως φαρμακευτικές ουσίες νοούνται τα ανθρώπινα και κτηνιατρικά φάρμακα
(συνταγογραφούμενα ή χωρίς) που χορηγούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς
και ουσίες οι οποίες έχουν άλλες ιατρικές χρήσεις (απολυμαντικά, αντισηπτικά,
χρωστικές, ακτινογραφικές-σκιαγραφικές ουσίες, διαγνωστικά αντιδραστήρια κτλ).
Αποτελούν μια μεγάλη ομάδα από πολύπλοκα μόρια με μοριακά βάρη από 200 έως
1.000 g/mol, ποικιλία χαρακτηριστικών ομάδων, φυσικοχημικών και βιολογικών
ιδιοτήτων. Η παγκόσμια κατανάλωση φαρμάκων υπολογίζεται συνολικά στους
100.000 τόνους ανά έτος (Alder et al., 2006; Kummerer et al., 2004).
Οι φαρμακευτικές ενώσεις υπόκεινται σε μεταβολικές διαδικασίες στο σώμα, κατά
τις οποίες αλλάζει η φυσικοχημική συμπεριφορά τους και δημιουργούνται
μεταβολίτες που είναι πιο πολικοί και απεκκρίνονται εύκολα από τον οργανισμό
(Daughton & Τernes, 1999). Οι μεταβολικές αυτές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο
φάσεις. Η μεταβολική φάση Ι περιλαμβάνει οξειδώσεις, αναγωγές και υδρολύσεις
κατά τις οποίες προστίθενται στα μόρια ενεργές ομάδες. Η μεταβολική φάση ΙΙ
αφορά συζεύξεις με γλυκουρονικό οξύ, αμινοξέα και θειικό οξύ, ακετυλιώσεις και
μεθυλιώσεις, σχηματίζοντας συνήθως αδρανή, υδρόφιλα προϊόντα. Ανάλογα με τη
φαρμακολογία μιας φαρμακευτικής ουσίας αυτή θα απoβληθεί είτε σαν ένα μίγμα
ενεργών ή αδρανών μεταβολιτών, είτε αυτούσια, είτε σαν αδρανές σύζευγμα. Ο
πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το ποσοστό στο οποίο κάποιες φαρμακευτικές
απεκκρίνονται αυτούσιες στη μητρική μορφή τους από το ανθρώπινο σώμα.
Φαρμακευτική
ουσία
Amoxycillin
Atenolol
Carbamazepine
Cetirizine
Diclofenac

Φαρμακευτική
ομάδα
αντιβιοτικό
β-αναστολέας
αντιεπιληπτικό
αντιισταμινικό
αντιφλεγμονώδες

% ποσοστό μητρικής
ένωσης που απεκκρίνεται
60
93
1-31
50
2-15

Erythromycin
Ibuprofen

αντιβιοτικό
αναλγητικό

25
0-15

Αναφορά
Bound & Voulvoulis, 2005
Khan & Ongerth, 2004
Bound & Voulvoulis, 2005
Bound & Voulvoulis, 2005
Khan & Ongerth, 2004
Ternes, 1998
Bound & Voulvoulis, 2005
Khan & Ongerth, 2004

Πίνακας 1: Ποσοστό μητρικής φαρμακευτικής ουσίας που απεκκρίνεται από το
ανθρώπινο σώμα.
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Οι φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να καταλήξουν στο περιβάλλον μέσα από μια
σειρά «μονοπατιών», άμεσων ή έμμεσων. Η σημαντικότερη δίοδος θεωρείται η
ανθρώπινη κατανάλωση, ακολουθούμενη από διάθεση των αστικών και των
νοσοκομειακών λυμάτων σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και η μετέπειτα
απόρριψη της εκροής σε έναν υδάτινο αποδέκτη (Alder et al., 2001; Daughton &
Ternes, 1999; Richardson & Bowron, 1985).
Παρόλο που το τι ακριβώς συμβαίνει στις ουσίες αυτές στις μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων δεν είναι απολύτως κατανοητό, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η απομάκρυνση
τους με συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας είναι μερική ή και μηδενική. Ανάμεσα
στους διάφορους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι πιθανόν η υψηλή ανθεκτικότητα
των ουσιών στις μεθόδους επεξεργασίας, ο υδρόφιλος χαρακτήρας τους που τις
βοηθάει να διαφύγουν από το σύστημα, η τοξικότητα τους για τους «καλούς»
μικροοργανισμούς των μονάδων επεξεργασίας κ.α. Η τελική συμπεριφορά των
φαρμακευτικών ενώσεων στις μονάδες επεξεργασίας μπορεί να ταξινομηθεί γενικά
σε τρεις κατηγορίες: α) αποδόμηση σε οργανικά μόρια μικρότερου μοριακού βάρους
ή πλήρης ανοργανοποίηση σε CO2 και νερό (περίπτωση της ασπιρίνης), β)
κατακράτηση στην ιλύ λόγω λιποφιλικότητας και γ) διαφυγή της φαρμακευτικής
ένωσης λόγω υδροφιλικότητας, ή μετατροπή της σε πιο υδρόφιλους αλλά σταθερούς
μεταβολίτες, οι οποίοι επίσης διαφεύγουν της επεξεργασίας και καταλήγουν στην
εκροή.
Συν τοις άλλοις, η ακατάλληλη απόρριψη των αχρησιμοποίητων ή ληγμένων
φαρμάκων, όπως για παράδειγμα στην αποχέτευση ή στα σκουπίδια, είναι μια
σημαντική παράμετρος που ενισχύει το συνολικό περιβαλλοντικό φόρτο και αποτελεί
άμεσο κίνδυνο, γιατί με τον τρόπο αυτό οι φαρμακευτικές ουσίες υπεισέρχονται στα
λύματα στην αυτούσια και πιο ισχυρή μορφή τους. Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα
για τη σχετική συνεισφορά της ακατάλληλης απόρριψης των φαρμάκων στη
συνολική απελευθέρωση τους στο περιβάλλον, υπολογίζεται όμως ότι περίπου το 1/3
του συνολικού φόρτου στο περιβάλλον προκαλείται από την ακατάλληλη απόρριψη
αχρησιμοποίητων φαρμακευτικών σκευασμάτων (Greiner & Rönnefahrt, 2003).
Η κτηνιατρική χρήση, είτε σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων είτε στις
υδατοκαλλιέργειες, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη. Οι φαρμακευτικές αγωγές,
ειδικά οι αυξητικοί παράγοντες και τα απολυμαντικά κτηνιατρικής χρήσης (χώρων
κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων κτλ), καταλήγουν στο περιβάλλον με τα λύματα
των εκτροφείων και την κοπριά των ζώων. Αναλόγως, oι φαρμακευτικές ουσίες που
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χορηγούνται στα ψάρια προστίθενται στην τροφή και επομένως απελευθερώνονται
απευθείας στο νερό. Συνεπώς, το μέρος από την τροφή που δεν καταναλώνεται από
τα ψάρια συγκεντρώνεται στα θαλάσσια στρώματα (Jacobsen & Berglind, 1988).
Τα

έμμεσα μονοπάτια εισόδου στο περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικά. Για

παράδειγμα, όπου χρησιμοποιούνται επεξεργασμένες εκροές για άρδευση, ή κοπριά
ζώων και βιοστερεά από τις μονάδες επεξεργασίας για λίπανση (Oppel et al., 2004;
Ternes et al., 2007), οι φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να εισχωρήσουν στο χώμα και
να ρυπάνουν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες.
Στις περιπτώσεις όπου οι επιφανειακοί ή οι υπόγειοι υδροφορείς που έχουν γίνει
αποδέκτες της εκροής χρησιμοποιούνται για τη λήψη νερού για πόση, οι πιο πολικές
και σταθερές φαρμακευτικές μπορούν να διαφύγουν της επεξεργασίας που θα
υποστεί το νερό και να περάσουν στα συστήματα διανομής πόσιμου νερού.
Διαγραμματικά, οι δίοδοι των φαρμακευτικών ουσιών προς στο περιβάλλον (Ternes
et al., 1998) παρουσιάζονται στην εικόνα 1.
Φάρμακα προς
ανθρώπινη κατανάλωση
απόρριψη

απέκκριση

απέκκριση

σκουπίδια

(απορροή)
αποχέτευση
(διαρροή)

Μονάδα
επεξεργασίας
λυμάτων

Κτηνιατρικά φάρμακα
Αυξητικοί παράγοντες

Υγρά λύματα
χωματερή
έδαφος

(λάσπη)

Υπόγεια ύδατα

Επιφανειακά νερά
Πόσιμο νερό

Εικόνα 1: Κυριότερες δίοδοι των φαρμακευτικών ουσιών προς το περιβάλλον.

Η συχνότητα ανίχνευσης των φαρμακευτικών ουσιών στο πόσιμο νερό ή στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν σχετίζεται άμεσα με το βαθμό
συνταγογράφησης του φαρμάκου. Για παράδειγμα, φαρμακευτικά συστατικά όπως
τα carbamazepine, gemfibrozil, meprobamate, sulfamethoxazole και trimethoprim, τα
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οποία δεν είναι από τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα, είναι αυτά που ανιχνεύονται
συχνότερα. Υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση με τη δοσολογία, τη φαρμακοκινητική (η
οποία εξετάζει την απορρόφηση, την κατανομή, το μεταβολισμό και την απέκκριση
του φαρμάκου), την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και την
περιβαλλοντική συμπεριφορά της ουσίας (Benotti et al., 2008).
Για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν φαρμακευτικές ουσίες σε υγρά λύματα τη δεκαετία
του 70 (Tabak & Bunch, 1970; Hignite & Azarnoff, 1977) ενώ η παρουσία τους στο
περιβάλλον έγινε αντιληπτή τη δεκαετία του 80 (Richardson & Bowron, 1985).
Έκτοτε έχουν ανιχνευθεί σε επιφανειακά νερά, κυρίως σε ποταμούς, σε υπόγεια
νερά, σε ύδατα που αποβάλλονται μετά την τελική επεξεργασία από τα συστήματα
βιολογικών καθαρισμών και σε δείγματα πόσιμου νερού (Stumpf et al., 1999;
Heberer et al., 2001).

1.2 Επιπτώσεις των φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον και την υγεία
Αυτά που γνωρίσουμε για τις επιπτώσεις των φαρμακευτικών υπολειμμάτων και
των μεταβολιτών τους στο περιβάλλον είναι ελάχιστα, καθώς θεωρούνται
αναδυόμενοι ρύποι και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στράφηκε
πρόσφατα προς αυτό το πεδίο. Οι συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ουσιών που
ανιχνεύονται στο περιβάλλον είναι μίας ή περισσοτέρων τάξεων μεγέθους
χαμηλότερες από αυτές των θεραπευτικών δόσεων, αλλά ακόμα και τόσο χαμηλά
επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν αυξημένη οικοτοξικότητα και δυσμενείς
συνέπειες για τους οργανισμούς.
Οι τοξικές επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να είναι περισσότερο χρόνιες από ότι οξείες
ή υποξείες και συνεπώς υπάρχει ανάγκη για τη διεξαγωγή μελετών τοξικότητας σε
μακροχρόνιο επίπεδο, η έλλειψη των οποίων δυσχεραίνει την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών κινδύνων. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τις μελέτες εκτίμησης
περιβαλλοντικού κινδύνου που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων
(EMeA) το 2006 για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα δεδομένα οικοτοξικότητας
έδειξαν μια σημαντική μεταβολή για τα πιο ευαίσθητα μελετώμενα είδη για τα
υποξεία και χρόνια δεδομένα τοξικότητας. Ειδικότερα, για το 67% των μελετώμενων
ουσιών, η άλγη ήταν το πιο ευάλωτο είδος στα βραχυχρόνια πειράματα ενώ τα ψάρια
ήταν τα πιο ευάλωτα στις μακροχρόνιες μελέτες για το 56% των φαρμακευτικών
ουσιών.
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Η εκτίμηση της βαρύτητας των επιπτώσεων στους οργανισμούς δυσχεραίνεται
επίσης από το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί ρυπαντές είναι παρόντες ως μίγματα
και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συνεργιστική τοξικότητα τους. Συν τοις
άλλοις, οι ρύποι αυτοί δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι ανθεκτικοί στο
περιβάλλον για να έχουν τοξικές επιδράσεις, δεδομένου ότι η υψηλή μετατροπή τους
και τα ποσοστά αφαίρεσης μπορεί να αντισταθμιστούν από τη συνεχή τους εισαγωγή
στο περιβάλλον (Petrovic et al., 2003). Η τελευταία αυτή παράμετρος, θα μπορούσε
να προκαλέσει ανεπαίσθητα αποτελέσματα που συσσωρεύονται με τον καιρό,
προκαλώντας βαθιές οικολογικές αλλαγές, όπως παρεμβάσεις στην προσαρμογή και
την οικολογική διαδοχή του οικοσυστήματος (Daughton & Ternes, 1999).
Πολλές κατηγορίες φαρμακευτικών ουσιών εγείρουν ιδιαίτερη ανησυχία: εκείνες
που παράγονται και καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες, αυτές που είναι
ιδιαίτερα δραστικές σε χαμηλές συγκεντρώσεις και όσες είναι σταθερές και
βιοσυσσωρεύσιμες στο περιβάλλον. Από αυτές τις κατηγορίες, δύο τύποι
φαρμακευτικών ουσιών μπορούν να διαχωριστούν σαν άμεσες προτεραιότητες: τα
αντιμικροβιακά και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες.
o Τα αντιμικροβιακά διαταράσσουν τις διαδικασίες επεξεργασίας των λυμάτων και
επηρεάζουν δυσμενώς τα οικοσυστήματα, καθώς είναι τοξικά για τα χρήσιμα
βακτήρια. Κάποια αντιμικροβιακά επίσης είναι βιοσυσσωρεύσιμα και σταθερά
για μεγάλες χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα η ερυθρομυκίνη έχει υψηλό
παράγοντα βιοσυσσώρευσης 45,31, τάση να συσσωρεύεται στο χώμα και
σταθερότητα για περισσότερο από ένα χρόνο (Jones et al., 2002; Löffler et al.,
2005). Συν τοις άλλοις, η παρουσία αντιμικροβιακών στα φυσικά ύδατα οδηγεί
στην ανάπτυξη ανοσίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, δυσχεραίνοντας την
αντιμετώπιση των λοιμώξεων και απειλώντας έτσι τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η
ανάπτυξη της αντίστασης των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά ευνοείται από
τις χαμηλές συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στις οποίες απαντώνται στο
περιβάλλον (Petersen et al., 1997).
o Οι ορμόνες και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι η δεύτερη τάξη επικίνδυνων
φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίοι απεκκρίνονται σαν απόβλητα από τη χρήση
αντισυλληπτικών χαπιών, θεραπειών εμμηνόπαυσης, θυρεοειδή και καρκίνου.
Για παράδειγμα, μια συνθετική ορμόνη που ανιχνεύεται στα περιβαλλοντικά
δείγματα είναι η αιθινυλοϊστραδιόλη (EE2), η οποία ευθύνεται για την εκθήλυνση
ψαριών (Kidd & Blanchfield, 2007). Η ΕE2 είναι πολύ δραστική ακόμα και σε
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αμελητέες συγκεντρώσεις και βιοσυσσωρεύσιμη, φτάνοντας συγκεντρώσεις ένα
εκατομμύριο υψηλότερες στα ψάρια από ότι στα περιβάλλοντα ύδατα (Larsson et
al., 1999). Σύμφωνα δε με το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Στοκχόλμης σχετικά με
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της, η EE2 έλαβε το μέγιστο 9.
Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους παράγοντες της

ανθεκτικότητας στο

περιβάλλον, τη βιοσυσσώρευση (συσσώρευση στο λιπώδη ιστό των υδάτινων
οργανισμών) και την τοξικότητα ως προς την πιθανότητα δηλητηρίασης των
υδάτινων οργανισμών.
Αναλόγως, τα στεροειδή προκαλούν ευρεία περιβαλλοντική μόλυνση. Για
παράδειγμα ένα από τα πιο κοινά στεροειδή, η οξική τρενβελόνη, μιμείται την
ανδρική ορμόνη (ανδρογόνο). Η έκθεση στους μεταβολίτες της τρενβελόνης σε
συγκεντρώσεις της τάξης των ppt μπορεί να προκαλέσει την αρρενοποίηση των
θηλυκών ψαριών (Durhan et al., 2006). Οι άνθρωποι είναι επίσης ευάλωτοι σε
χαμηλά επίπεδα ορμονών, σε εύρος ppb-ppt. Οι ουσίες αυτές επηρεάζουν όχι
μόνο τις ορμόνες του φύλου, αλλά και ορμονικά συστήματα όπως ο θυρεοειδής
αδένας.
Μέριμνα

θα

πρέπει

να

ληφθεί

και

για

τα

κυτταροστατικά

και

τα

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα τα οποία έχουν θεωρηθεί ύποπτα για μεταλλαξιογόνα
ή εμβρυοτοξική δράση (Tendron et al., 2002), καθώς και για τα ηρεμιστικά τα οποία
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψαριών μειώνοντας την ικανότητα κολύμβησης και
τα αντανακλαστικά τους (Munro, 2007).
Συν τοις άλλοις, μια ενδεικτική περίπτωση μεταφοράς της περιβαλλοντικής
διαταραχής μέσω της τροφικής αλυσίδας, είναι το αντιφλεγμονώδες diclofenac που
χρησιμοποιείται και ως κτηνιατρικό φάρμακο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο
θάνατος μεγάλου αριθμού όρνιων της Βεγγάλης (Gyps bengalensis) στην Ασία ήταν
αποτέλεσμα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας λόγω της δράσης του diclofenac, το οποίο
τα πτηνά προσελάμβαναν μετά από την κατανάλωση νεκρών αγελάδων. Σαν
αποτέλεσμα τα τελευταία 15 χρόνια, τρία είδη του γένους Gyps έχουν μειωθεί
περισσότερο από 97% ενώ το ίδιο σκεύασμα θέτει σε κίνδυνο και τους γύπες της
Αφρικής (Oaks et al., 2004; Shultz et al., 2004; Swan et al., 2006). Επιπλέον, το
diclofenac έχει τη μεγαλύτερη οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον από την
τάξη των αναλγητικών και των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (Fent et al., 2006).
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1.3 Κατανάλωση φαρμακευτικών ουσιών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το πρόβλημα σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της
χρήσης των φαρμάκων είναι ιδιαίτερα οξύ, καθώς είμαστε μια χώρα με
χαρακτηριστικό την υπερβολική χρήση φαρμάκων, ενώ δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες
για την ασφαλή τους διαχείριση μετά το πέρας της χρήσης. Παράλληλα η
κτηνοτροφία αποτελεί βασικό οικονομικό παράγοντα της χώρας, κάτι που σημαίνει
μεγάλη κατανάλωση και σε κτηνιατρικά φάρμακα.
Η πραγματικότητα αυτή έχει καταγραφεί και μέσα από στατιστικές μελέτες. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα Hellas Health IV για την υγεία
των Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής σε δείγμα 1.008 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, τον
Οκτώβριο του 2011 προέκυψαν τα εξής στοιχεία:
o Το 25% των Ελλήνων παίρνει συνταγογραφούμενα φάρμακα από το
φαρμακοποιό του χωρίς συνταγή γιατρού.
o Το 21% έχει ζητήσει από το γιατρό του να του συνταγογραφήσει φάρμακα χωρίς
να το έχει προτείνει ο ίδιος.
o Ακόμη, ο γιατρός σε ποσοστό 31% δεν έχει ρωτήσει πριν συνταγογραφήσει εάν ο
ασθενής λαμβάνει άλλα φάρμακα από άλλους γιατρούς.
o Επίσης, οι εννιά στους δέκα (92%) πετούν στα σκουπίδια και την αποχέτευση τα
ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα που έχουν σπίτι.
Στην κατηγορία των αντιβιοτικών φαρμάκων οι Έλληνες φαίνεται ότι κατέχουν
την πρωτιά στην κατάχρηση. Μία μελέτη η οποία υποδεικνύει το γεγονός αυτό
δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση European Journal of Clinical Pharmacology και
διεξήχθη το 2010 σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, την Αγγλία, την Ιταλία και την
Ελλάδα, αφορούσε δε τη χρήση αντιβιώσεων στα παιδιά. Σαν γενικό συμπέρασμα
από την εν λόγω μελέτη για την Ελλάδα, προκύπτει ότι τα παιδιά που ασθενούν
λαμβάνουν λάθος δόση φαρμάκων, τους χορηγούνται αντιβιώσεις για µη
ενδεδειγμένη πάθηση ή λαμβάνουν σκευάσματα που δεν είναι για την ηλικία τους.
Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, δύο στα δέκα νεογνά
(20%) που νοσηλεύονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έλαβαν αντιβιοτικό µη
ενδεδειγμένο για την ηλικία τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Αγγλία ήταν μόλις
4,3% και για την Ιταλία 2,2%.
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Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις χώρες του
ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε κατανάλωση αντιβιοτικών σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, διπλάσια συγκριτικά με το μέσο όρο. Ως φυσικό επακόλουθο κατέχουμε και
την πρωτιά στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών στις ασθένειες απ’ την αλόγιστη
και μαζική χρήση των σκευασμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του 2007
(καθώς για την έκθεση του 2011, στοιχεία για την Ελλάδα δόθηκαν μόνο για τα
αντιβιοτικά), την πρώτη θέση παίρνουν οι Έλληνες και στην κατανάλωση
αντιδιαβητικών φαρμάκων, με τη διαφορά ότι ο αριθμός των διαβητικών είναι πολύ
χαμηλότερος από αυτόν του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Στα διαγράμματα
που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία από τις εκθέσεις του 2007,
του 2009 και του 2011. Η σύγκριση γίνεται σε τιμές καθορισμένης ημερήσιας δόσης
ανά 1.000 άτομα ημερησίως.

Α
Διάγραμμα 1: Κατανάλωση (Α) αντιδιαβητικών και (Β) αντιβιοτικών φαρμάκων στις
χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη 2000 και 2005.
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Α
Διάγραμμα 2: Κατανάλωση (Α) αντιδιαβητικών και (Β) αντιβιοτικών φαρμάκων στις
χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη 2000 και 2007.
Α

Διάγραμμα 3: Κατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τα έτη
2000 και 2009.
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1.4 Η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών με συμβατικές μεθόδους
επεξεργασίας λυμάτων
Η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών, δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι
λόγω των εγγενών τους ιδιοτήτων στον άνθρωπο, είναι βιολογικά ενεργές και
υδρόφιλες ώστε το ανθρώπινο σώμα να τις προσλαμβάνει εύκολα, σταθερές ώστε
κατά τη διέλευση τους μέσα από το ανθρώπινο σώμα να αποφεύγεται η αποδόμηση
τους πριν λάβει χώρα η ίαση, καθώς και πολικές ώστε να απεκκρίνονται μέσω της
νεφρικής οδού μετά την ίαση.
Όπως προαναφέρθηκε, οι εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,
αποτελούν τη βασικότερη δίοδο των φαρμακευτικών υπολειμμάτων προς το
περιβάλλον. Οι κύριες διαδικασίες σχεδιασμού για τα συστήματα επεξεργασίας
λυμάτων βασίζονται σε μηχανισμούς όπως προσρόφηση, κροκίδωση, βιολογικές
διαδικασίες βακτηριακής μάζας κ.α. Η επεξεργασία των εισερχόμενων λυμάτων
ξεκινάει με την πρωτοβάθμια ή μηχανική επεξεργασία που μπορεί να αποτελείται
από τα στάδια της εσχάρωσης, της εξάμμωσης, της επίπλευσης και της
λιποσυλλογής, ακολουθούμενα από δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.
Τα πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα έπειτα υποβάλλονται σε μια διαδικασία
βιολογικής επεξεργασίας για τη βιοχημική περαιτέρω μείωση του οργανικού
φορτίου, με τις διεργασίες ενεργού ιλύος να είναι οι πιο κοινά εφαρμοζόμενες.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό των τελευταίων, το ανάμικτο υγρό (οι μικροοργανισμοί
υπεύθυνοι για την επεξεργασία μαζί με τα αιωρούμενα, τα κολλοειδή και τα
διαλυμένα οργανικά και ανόργανα στοιχεία) αναμιγνύεται συνεχώς στη δεξαμενή
αερισμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αερισμού λαμβάνει χώρα προσρόφηση,
κροκίδωση και οξείδωση της οργανικής ύλης, απομακρύνοντας την από το ρεύμα
των αποβλήτων. Έπειτα από αυτές τις βιοχημικές αντιδράσεις, το ανάμικτο υγρό
μεταφέρεται σε ένα θάλαμο καθίζησης, ώστε να διαχωριστούν μέσω της βαρύτητας
τα αιωρούμενα στερεά και να απομακρυνθούν από το σύστημα.
Τη δευτεροβάθμια επεξεργασία ενδέχεται να ακολουθεί τριτοβάθμια επεξεργασία,
κατά την οποία απομακρύνονται οι εναπομείνασες αιωρούμενες ουσίες και μη
συμβατικοί ρύποι όπως βαρέα μέταλλα, ενώ μπορεί να στοχεύει και στη μείωση των
αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων. Το τελικό στάδιο της επεξεργασίας των
υγρών λυμάτων περιλαμβάνει την απολύμανση είτε με χημικά (χλώριο, όζον κ.α.)
είτε με φυσικά μέσα (θερμότητα, ακτινοβολία).
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Η λάσπη που αποβάλλεται από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας περιέχει μεγάλα
ποσοστά νερού και παθογόνων μικροοργανισμών. Συνεπώς πρέπει να καταστεί
ασφαλής για τη διάθεση της στο περιβάλλον ή για περαιτέρω αξιοποίηση στη
γεωργία. Η επεξεργασία προς αυτόν τον σκοπό μπορεί να περιλαμβάνει πάχυνση της
λάσπης, σταθεροποίηση, πρόσθεση χημικών, αφύγρανση με φυγοκεντρικές μηχανές
ή με ταινιοφιλτρόπρεσσες και αποξήρανση. Σχηματικά, τα διάφορα στάδια της
συμβατικής επεξεργασίας λυμάτων σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και
κάποιες από τις διεργασίες που τα αποτελούν παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Προεπεξεργασία
και
πρωτοβάθμια
επεξεργασία
- Εσχάρωση
-Εξάμμωση
-Λιποσυλλογή
-Επίπλευση
-Πρωτοβάθμια
καθίζηση

Δευτεροβάθμια ή
βιολογική επεξεργασία
Αερόβια
Συστήματα
-Αντιδραστήρες
ενεργού ιλύος
-Βιολογικά φίλτρα
(Χαλικοδιυλιστήρια,
Δισκοδιυλιστήρια)

Τριτοβάθμια
επεξεργασία

Αναερόβια
συστήματα
-Σηπτικές
δεξαμενές
-Δεξαμενές
Imhoff
-Λίμνες και
δεξαμενές
σταθεροποίησης

Απολύμανση
- Χλωρίωση (Cl2, ClO2, NaOCl, NaOCl2)
- Οζόνωση
- Υπεριώδης ακτινοβολία

-Διήθηση σε
πολλαπλή κλίνη
-Αντίστροφη
ώσμωση
-Ηλεκτροδιάλυση
-Προσρόφηση
-Ιοντοανταλλαγή
-Νιτροποίηση,
απονιτροποίηση
Επεξεργασία ιλύος

- Πάχυνση
- Βιολογική χώνευση
- Αφυδάτωση

Πίνακας 2: Διεργασίες που απαρτίζουν τα στάδια της επεξεργασίας υγρών λυμάτων.

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αυτών στην απομάκρυνση των
φαρμακευτικών ενώσεων ποικίλει ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους
(διαλυτότητα, πτητικότητα, υδρόφοβος χαρακτήρας κ.α.) και τις συγκεκριμένες
παραμέτρους λειτουργίας της κάθε μονάδας επεξεργασίας (χρόνος παραμονής
στερεών, υδραυλικός χρόνος παραμονής, θερμοκρασία) (Clara et al., 2005; Vieno et
al., 2005). Κάποιες μελέτες που αφορούν γενικά το βαθμό απομάκρυνσης των
φαρμακευτικών υπολειμμάτων κατά τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας στις
συμβατικές μονάδες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

Διεργασία
Ενεργή ιλύς

Βιολογικά φίλτρα

% βαθμός
απομάκρυνσης
11–99
7–100
˂20–80
8–98
6-71

Watkinson et al., 2007
DWI, 2007
Gabet-Giraud et al., 2010
Ziylan & Ince, 2011
DWI, 2007

3–45
5–36

Ziylan & Ince, 2011
Ziylan & Ince, 2011

Πρωτοβάθμια καθίζηση
Κροκίδωση, φίλτρανση
και καθίζηση

Αναφορά

Πίνακας 3: Βαθμός απομάκρυνσης των φαρμακευτικών ουσιών κατά τη συμβατική
επεξεργασία υγρών λυμάτων.

1.5 Η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών με συμβατικές μεθόδους
επεξεργασίας νερού προς πόση
Οι ταμιευτήρες που προορίζονται για λήψη νερού προς πόση ρυπαίνονται από τα
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα με τα οποία τροφοδοτούνται, όταν αυτά περιέχουν
φαρμακευτικά υπολείμματα. Ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες καταφέρνουν να
διαφύγουν της επεξεργασίας του νερού και να περάσουν στα συστήματα διανομής.
Έως σήμερα, περίπου 25 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες έχουν ανιχνευτεί σε
δείγματα επεξεργασμένου νερού που προορίζεται για πόση (Jones et al., 2005;
Benotti et al., 2009).
Συνήθως η παρουσία της πλειονότητας από τις ουσίες αυτές στα δείγματα αυτά
είναι μικρότερη από τα όρια ποσοτικοποίησης των αναλυτικών μεθόδων που είναι
διαθέσιμες, όμως κάποιες φαρμακευτικές ουσίες ανιχνεύονται σε δείγματα πόσιμου
νερού σε συγκεντρώσεις των μg/l. Το ανεπεξέργαστο νερό μετά τη λήψη του από
τους ταμιευτήρες, οδηγείται στις μονάδες επεξεργασίας νερού για να καταστεί
πόσιμο. Μια τέτοια συμβατική μονάδα αποτελείται από τα στάδια της
προχλωρίωσης, της κροκίδωσης, της καθίζησης, της φίλτρανσης και της
μεταχλωρίωσης και ο βαθμός απομάκρυνσης των φαρμακευτικών ρύπων κατά το
κάθε στάδιο σχετίζεται με τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους.
Η προχλωρίωση αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των μικροοργανισμών που
υπάρχουν στο νερό και στη διευκόλυνση της μετέπειτα επεξεργασίας του, ενώ η
μεταχλωρίωση στην πλήρη απομάκρυνση του μικροβιολογικού φορτίου και στην
παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροβιολογικής ρύπανσης στο δίκτυο διανομής. Για τη
χλωρίωση χρησιμοποιούνται κυρίως Cl2, ClO2 και NaOCl και η αποδοτικότητα τους
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diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

στην απομάκρυνση διαφέρει ανάλογα με τη φαρμακευτική ουσία (Stackelberg et al.,
2007; Gibs et al., 2007).
Η κροκίδωση με την προσθήκη ηλεκτρολυτών στοχεύει στη συσσωμάτωση των
στερεών σωματιδίων που υπάρχουν στο νερό και έπειτα στην απομάκρυνση των
κροκίδων με καθίζηση. Οι μελέτες που αφορούν την απόδοση της κροκίδωσης στην
απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών από νερό προς πόση, κατέληξαν ότι το
στάδιο αυτό δεν επιτυγχάνει σημαντική μείωση των στοχευόμενων ρύπων
(Stackelberg et al., 2007; Hua et al., 2006; Kim et al., 2007; Westerhoff et al., 2005).
Η χαμηλή αυτή απόδοση αποδίδεται στη χαμηλή υδροφοβικότητα και στα μικρά
μοριακά βάρη των φαρμακευτικών ουσιών καθώς επίσης και στη μη ύπαρξη
συγκεκριμένων μηχανισμών προσρόφησης τους πάνω στις κροκίδες (Snyder et al.,
2003; Westerhoff et al., 2005).
Η φίλτρανση του νερού σε αμμόφιλτρα κατακρατεί τα πολύ ελαφρά, αιωρούμενα
σωματίδια που δεν καθιζάνουν, με συνέπεια τη μείωση της θολερότητας, ενώ η
εξάλειψη των φαρμακευτικών ρύπων κατά αυτό το στάδιο δεν έχει μελετηθεί.
Κάποιες μονάδες επεξεργασίας νερού εφαρμόζουν συμπληρωματικά με τις
συμβατικές και προχωρημένες μεθόδους επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα κλίνες
ενεργού άνθρακα. Αυτές επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απόδοση στην απομάκρυνση των
φαρμακευτικών ουσιών από τις συμβατικές μεθόδους, αλλά η απόδοση αυτή
επηρεάζεται από παραμέτρους όπως ο χρόνος επαφής, το οργανικό φορτίο, η χημική
δομή και η διαλυτότητα (Ternes et al., 2002; Snyder et al., 2006). Μερικές
φαρμακευτικές ουσίες όμως, όπως για παράδειγμα οι iopromide, ibuprofen,
meprobamate, sulfamethoxazole και diclofenac, είναι ανθεκτικές ακόμα και σε αυτή
την επεξεργασία (Khiari, 2007).
Η αποδοτικότητα των συμβατικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην επεξεργασία
του νερού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

Διεργασία
Προχλωρίωση
Μεταχλωρίωση

Κροκίδωση

Ενεργός άνθρακας

% βαθμός
απομάκρυνσης
0- >99
25-75
0-100
20-100
14-100
24–72
<5
<15
0
40-75
100
55- >75
53

Αναφορά
Huerta-Fontela et al., 2011
Westerhoff et al., 2005
Huber et al., 2005
Simazaki et al., 2008
Huerta-Fontela et al., 2011
Westerhoff et al., 2005
Vieno et al., 2006
Simazaki et al., 2008
Kim et al., 2007
Westerhoff et al., 2005
Kim et al., 2007
Huerta-Fontela et al., 2011
Stackelberg et al., 2007

Πίνακας 4: Βαθμός απομάκρυνσης των φαρμακευτικών ουσιών κατά τη συμβατική
επεξεργασία νερού.

1.6 Σκοπός της εργασίας
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την αποδόμηση τριών φαρμακευτικών
ουσιών: του αναλγητικού ibuprofen, του αντιεπιληπτικού carbamazepine και του
αντιφλεγμονώδους diclofenac. Ειδικότερα, μελετάται η αποδόμηση τους με τη
μέθοδο της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, η οποία ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των
προχωρημένων οξειδωτικών μεθόδων αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ).
Η επιλογή των φαρμακευτικών ουσιών έγινε με σκοπό τη μελέτη διαφορετικών
τάξεων φαρμακευτικών ουσιών και με κριτήριο την ανίχνευση τους με μεγάλη
συχνότητα και σε υψηλές συγκεντρώσεις σε λύματα, επιφανειακά και πόσιμα ύδατα
στην Ευρώπη. Συν τοις άλλοις, οι φαρμακευτικές ουσίες αυτές παρουσιάζουν μικρά ή
και μηδενικά ποσοστά μείωσης με συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας και έχουν
συνδεθεί με περιβαλλοντικές διαταραχές και τοξικά αποτελέσματα σε οργανισμούς.
Στην συνέχεια παρατίθενται γενικές

πληροφορίες για τις μελετούμενες

φαρμακευτικές ουσίες και τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους, καθώς και μια
καταγραφή της αποδοτικότητας των συμβατικών μεθόδων αποδόμησης στην
απομάκρυνση τους.
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

1.6.1 Diclofenac
Το diclofenac αποτελεί παράγωγο του φαινυλοξεικού οξέος, είναι ένα μη
στεροειδές αντιφλεγμονώδες ευρείας κατανάλωσης με αναλγητικές και αντιπυρετικές
ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της
αγκυλωτικής σπονδυλαρθρίτιδας, σε μυοσκελετικές κακώσεις και σε μετεγχειρητικό
πόνο και υπάρχει και ως νατριούχο (monosodium) ή καλιούχο (monopotassium)
άλας. Η κατανάλωση του παγκοσμίως υπολογίστηκε σε 877 tn/έτος (Zhang et al.,
2008). Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται η μοριακή δομή του diclofenac και των δύο
αλάτων του, ενώ στην εικόνα 3 απεικονίζονται οι κυριότεροι μεταβολίτες του.

Diclofenac

Potassium DCF

Sodium DCF

Εικόνα 2: Δομή του diclofenac και των αλάτων του.

Εικόνα 3: Δομή του diclofenac και των κυριότερων μεταβολιτών του.
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές, το diclofenac είναι από τις πιο συχνά
ανιχνευόμενες φαρμακευτικές ουσίες σε υδατικές μήτρες. Η μέγιστη συγκέντρωση
που έχει ανιχνευτεί σε επιφανειακά ύδατα ήταν 1.200 ng/l στη Γερμανία (Ternes,
1998). Η παρουσία του σε 10 ng/L έχει καταγραφεί σε δείγματα πόσιμου νερού στη
Γερμανία, σε περιπτώσεις όπου το νερό αποσπάται από υδροφορείς που έχουν
επαναφορτιστεί από ποταμούς στους οποίους καταλήγουν οι εκροές μετά την
επεξεργασία των λυμάτων (Heberer et al., 2002b). Συν τοις άλλοις, έχει ανιχνευτεί σε
δείγματα υπόγειων υδάτων στη Γερμανία σε μέγιστη συγκέντρωση 3,5 μg/l (Ternes,
2001a). Στην εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του
Ηρακλείου, έχει καταγραφεί συγκέντρωση του φαρμάκου που ανέρχεται στα 0,89
μg/l (Andreozzi et al., 2003), ενώ στην πόλη των Ιωαννίνων ανιχνεύθηκε μέση
συγκέντρωση 2 μg/l στην εισροή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και 1,3 μg/l
στην εκροή (Kosma et al., 2010).
Το diclofenac έχει συνδεθεί με περιβαλλοντικές διαταραχές, μία εκ των οποίων
παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα και αφορούσε την πρόκληση νεφρικής
ανεπάρκειας σε πτηνά. Επίσης, έχουν καταγραφεί υποκυτταρικές επιπτώσεις σε
ψάρια σε συγκέντρωση 1 μg/l, νεφρικές βλάβες και αλλοιώσεις στα βράγχια των
ψαριών σε συγκέντρωση 5 μg/l (Fent et al., 2006; Triebskorn et al., 2004). Έχει
βρεθεί ότι η ουσία αυτή είναι τοξική για τις πέστροφες όταν εκτεθούν σε
συγκέντρωση 1 μg/l (Triebskorn et al., 2002). Τέλος, είναι σημαντικό το γεγονός ότι
μίγμα αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών φαρμάκων, για παράδειγμα diclofenac και
ibuprofen, έχει τοξικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που αναμένεται με βάση τις
τοξικές επιδράσεις του κάθε φαρμάκου μεμονωμένα (Cleuvers, 2003).

1.6.2 Ibuprofen
Το ibuprofen είναι παράγωγο του προπιονικού οξέος και χρησιμοποιείται ως
αναλγητικό, με ευρεία εφαρμογή στη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων, του
μυoσκελετικού πόνου και του πυρετού. Η παγκόσμια ετήσια κατανάλωση του
ανέρχεται στους 17.000 τόνους (Vinati Organics). Μετά τη λήψη του φαρμάκου, ένα
ποσοστό 0-15% απεκκρίνεται από το σώμα στη μητρική μορφή και συνεπώς εκτός
από τη μητρική ένωση και οι μεταβολίτες της έχουν ανιχνευθεί σε υδατικές μήτρες. Η
μοριακή δομή του ibuprofen και οι κυριότεροι μεταβολίτες του παρουσιάζονται στην
παρακάτω εικόνα.
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

Εικόνα 4: Δομή του ibuprofen και των κυριότερων μεταβολιτών του.

Το ibuprofen σύμφωνα με μελέτες (Ternes et al., 1998; Kim et al., 2007)
συναντάται στα ποτάμια και τα ρέματα της Γερμανίας και της Κορέας με συχνότητα
άνω του 80%. Σε επιφανειακά ύδατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει καταγραφεί η
παρουσία του σε συγκέντρωση 5.044 ng/l (Boxall et al., 2004), ενώ σε δείγματα
πόσιμου νερού στις ΗΠΑ έχουν ανιχνευτεί έως και 1.350 ng/l (Loraine & Pettigrove,
2006). Το ibuprofen ανιχνεύτηκε στην εκροή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του
Ηρακλείου σε συγκέντρωση 0,05 μg/l (Andreozzi et al., 2003) ενώ στην αντίστοιχη
μονάδα των Ιωαννίνων καταγράφηκε μέση συγκέντρωση 12,5 μg/l στην εισροή και
1,5 μg/l στην εκροή (Kosma et al., 2010).
Για συγκέντρωση 1-10 ng/l παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στη δραστηριότητα
του αμφίποδου G.pulex (De Lange et al., 2006), για 10 μg/l καταγράφηκαν τοξικές
επιδράσεις σε μικροβιακές κοινότητες (Dorne et al., 2007) ενώ σε συγκεντρώσεις 1,
10, 100 και 1.000 μg/l διαπιστώθηκε αναστολή της ανάπτυξης φυτών του είδους
L.Minor έως και 25% (Pomati et al., 2004).

1.6.3 Carbamazepine
Το carbamazepine είναι ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο που χορηγείται σε
περιπτώσεις εστιακής επιληψίας σαν φάρμακο πρώτης επιλογής, σε καταστάσεις
νευραλγίας τριδύμου και για την πρόληψη υποτροπών της διπολικής διαταραχής
(Rang et al., 2003). Περίπου 1.014 τόνοι καταναλώνονται ετησίως σε παγκόσμια
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Κεφάλαιο 1: Φαρμακευτικές ουσίες

κλίμακα (Zhang et al., 2008). Το ποσοστό στο οποίο απεκκρίνεται αυτούσιο
κυμαίνεται από 1 έως 31%, ενώ μεταβολίζεται σε έναν μεγάλο αριθμό μεταβολιτών,
οι κυριότεροι εκ των οποίων παρουσιάζονται στην εικόνα 5.

Εικόνα 5: Δομή του carbamazepine και των κυριότερων μεταβολιτών του.

Το carbamazepine έχει ανιχνευθεί και ποσοτικοποιηθεί σε 44 ποτάμια στις ΗΠΑ,
σε επιφανειακά νερά, σε εκροές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και σε πολλά
επιφανειακά νερά στην Ευρώπη (Fent et al., 2006; Han et al, 2006; Jones et al., 2001).
Η μέγιστη συγκέντρωση αυτής της φαρμακευτικής ουσίας που έχει μετρηθεί σε
δείγματα επιφανειακού νερού ήταν στη Γερμανία και ανερχόταν σε 7,1 μg/l (Wieger
et al., 2004). Επίσης έχει βρεθεί σε δείγματα υπογείων νερών σε συγκεντρώσεις μέχρι
1,1 μg/l (Ternes, 2001a) καθώς και σε πόσιμο νερό στις ΗΠΑ στα 248 ng/l
(Stackelberg et al., 2004). Ανιχνεύτηκε στην εκροή της μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων του Ηρακλείου σε συγκέντρωση 1,03 μg/l (Andreozzi et al., 2003) ενώ στην
μονάδα των Ιωαννίνων ποσοτικοποιήθηκε στα 0,8 μg/l στην εισροή και στα 0,9 μg/l
στην εκροή (Kosma et al.,2010).
Μελέτες τοξικότητας σε οργανισμούς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
carbamazepine, σε συγκέντρωση 1 μg/l συνδέεται με πρόωρη ωρίμανση και
αναπαραγωγή της Daphnia και υψηλότερη παραγωγή απογόνων (Lürling et al., 2006).
Τέλος έχει αναφερθεί χρόνια τοξικότητα για συγκέντρωση κάτω από 25 μg/l στα
ceriodaphnids (Ferrari et al., 2003).
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1.6.4 Η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών diclofenac, ibuprofen και
carbamazepine με συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων
Οι βασικότεροι μηχανισμοί μείωσης των εισερχόμενων ρύπων σε μία συμβατική
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είναι η ρόφηση και η βιοαποικοδόμηση. Ειδικότερα,
όσον αφορά τις τρεις φαρμακευτικές που μελετώνται στην παρούσα εργασία, οι
φυσικοχημικές ιδιότητες τους που σχετίζονται άμεσα με την αποδοτικότητα της
απομάκρυνσης κατά την επεξεργασία, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ουσία

Δομή

MW
g/mol

pKa
(25οC)

LogKow

Ibuprofen

206,3

4,91

3,97

Carbamazepine

236,23

13,9-7

2,45-2,25

Diclofenac

296,16

4,00

0,7-4,51

Πίνακας 5: Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμακευτικών ουσιών diclofenac, ibuprofen
και carbamazepine.

Η βιολογική αποδόμηση είναι βασικός μηχανισμός απομάκρυνσης κάποιων
φαρμακευτικών ουσιών στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αλλά η διαδικασία είναι
επιρρεπής στη θερμοκρασία και μεταβάλλεται εποχιακά, καθώς οι ρυθμοί της
μειώνονται με την πτώση της θερμοκρασίας. Γενικά, έχει υποδειχθεί ότι μεγάλοι
χρόνοι παραμονής στερεών (SRTs) βελτιώνουν την εξάλειψη των περισσότερων
φαρμακευτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυμάτων (Suarez et
al., 2005; Gobel et al., 2007; Clara et al., 2005). Αυτό οφείλεται στο ότι επιτρέπουν
τον εμπλουτισμό των αργά αναπτυσσόμενων βακτηρίων σε σχέση με χαμηλούς SRTs
όπου οι μικροοργανισμοί κινδυνεύουν να αποβληθούν από το σύστημα προτού
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ξεκινήσει η διαδικασία της αποικοδόμησης (Clara et al., 2005). Ένας ενδεικτικός
παράγοντας της δυνατότητας βιοαποικοδόμησης μιας φαρμακευτικής ουσίας είναι η
παράμετρος ki,boil, για την οποία ισχύει η παρακάτω σχέση (Joss et al., 2005):
o ki,biol<0,1 [L/gSSd]: καμία σημαντική μείωση λόγω βιολογικής αποδόμησης
o 0,1<ki,biol<10 [L/gSSd]: ο βαθμός της αποδόμησης εξαρτάται από τις
παραμέτρους σχεδιασμού του συστήματος
o ki,biol>10 [L/gSSd]:: πάνω από 95% μείωση λόγω βιολογικής αποδόμησης,
Η παράμετρος αυτή, όπως υπολογίστηκε σε πειράματα με ενεργή ιλύ, είναι για το
diclofenac 0,25±0,2 για SRT≥ 2 ημερών, για το ibuprofen 23±10 για SRT≥5 ημερών
και για το carbamazepine <0,1 (Ternes et al., 2005). Συνεπώς, το ibuprofen φαίνεται
να έχει τη δυνατότητα βιολογικής αποδόμησης στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
και πιθανώς και το diclofenac ανάλογα με τις παραμέτρους σχεδιασμού λειτουργίας.
Πάντως όπως προαναφέρθηκε, οι αυξημένοι χρόνοι κατακράτησης των στερεών
πιθανολογούνται να παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην αύξηση του ρυθμού αποδόμησης,
μια σχέση όμως που ακόμα μελετάται.
Η ρόφηση είναι επίσης σημαντική διεργασία για την κατακράτηση των υδρόφοβων
ενώσεων, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης των επιφανειακών ή
υπόγειων υδάτων όταν η λάσπη χρησιμοποιείται ως λίπασμα. Η ροφητική
συμπεριφορά των φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να είναι πολύ σύνθετη και
περίπλοκη για αξιολόγηση. Τα συστατικά αυτά μπορούν να απορροφηθούν πάνω στη
βακτηριακή δομή και στα κλάσματα λιπών της λάσπης μέσω υδροφοβικών
αλληλεπιδράσεων, να προσροφηθούν πάνω σε, συχνά αρνητικά φορτισμένες, δομές
πολυσακχαριτών στο εξωτερικό των βακτηριακών κυττάρων μέσω ηλεκτροστατικών
αλληλεπιδράσεων, ή/και μπορούν να συνδεθούν χημικά σε βακτηριακές πρωτεΐνες
και νουκλεϊκά οξέα. Επίσης, μηχανισμοί όπως δεσμοί υδρογόνου και ιοντικές
αλληλεπιδράσεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρόφηση των φαρμακευτικών
προϊόντων στη βιομάζα. Η πιθανότητα μείωσης των φαρμακευτικών υπολειμμάτων
μέσω της ρόφησης υποδεικνύεται με παραμέτρους όπως οι Kow, pKa και Κd.
o log Kow: Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού Kow αναφέρεται στην
αναλογία της συγκέντρωσης μιας οργανικής ουσίας μεταξύ της οκτανόλης και του
νερού και πρόκειται για μια φυσική ιδιότητα που σχετίζεται με τον υδρόφοβο
χαρακτήρα της ουσίας. Οι τιμές του λογαρίθμου Kow αυξάνονται με την αύξηση
της λιποφιλίας και συσχετίζονται αντίστροφα με τη διαλυτότητα, προσδιορίζοντας
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έτσι την πιθανότητα πρόσληψης της ουσίας από τους υδρόβιους οργανισμούς ή τη
ρόφηση της σε οργανική ύλη. Σε τιμές log Kow που βρίσκονται πάνω από 4 ο
κύριος μηχανισμός αφαίρεσης των ουσιών είναι η απορρόφηση στη βιομάζα ενώ
για τιμές κάτω από 2,5 οι ουσίες παραμένουν στην υδατική φάση (Jones et al.,
2005; Rogers, 1996).
o pKa: Η pKa είναι ενδεικτικός δείκτης της οξύτητας μιας ουσίας. Η προσρόφηση
σχετίζεται με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ουσίας και της
επιφάνειας των μικροοργανισμών. Επειδή η βιομάζα είναι αρνητικά φορτισμένη
θα απωθεί αρνητικά φορτισμένα μόρια και θα έλκει τα θετικά φορτισμένα (Larsen
et al., 2004; Schwarzenbach et al., 2003).
o Κd: Ο συντελεστής κατανομής Kd και καθορίζει την κατανομή ενός ρύπου
μεταξύ στερεάς και υγρής φάσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
πρόβλεψη της συνολικής ροφητικής συμπεριφοράς μίας ουσίας στη βιομάζα ή σε
άλλα στερεά και συνεπώς λαμβάνει υπόψη και την απορρόφηση αλλά και την
προσρόφηση. Οι ουσίες που δύναται να απομακρυνθούν με ρόφηση στη λάσπη
είναι όσες πληρούν την προϋπόθεση να έχουν τιμή Kd πάνω από 500 L/kgSS
(Ternes et al., 2005), ενώ οι συντελεστές κατανομής των μελετούμενων
φαρμακευτικών σε ενεργή ιλύ είναι οι ακόλουθοι:
Ουσία
Ibuprofen

Κd
ενεργού ιλύος (L/kgSS)
7,1±2

Carbamazepine

1,2±0,5

Diclofenac

16 ±3,1

Πίνακας 6: Οι συντελεστές κατανομής Kd για ενεργή ιλύ (Ternes et al., 2004; Carballa
et al., 2007; Jones et al., 2002).

Συμπερασματικά, για καμία από τις επιλεγμένες φαρμακευτικές δεν αναμένεται η
ρόφηση στην λάσπη να είναι βασικός μηχανισμός μείωσης.
Αρκετές μελέτες έχουν καταγράψει την αποδοτικότητα της συμβατικής
επεξεργασίας λυμάτων στη μείωση των φαρμακευτικών ουσιών που πραγματεύεται η
παρούσα διατριβή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις
συγκεντρώσεις των μελετούμενων φαρμακευτικών στην εισροή και την εκροή
κάποιων συμβατικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
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Ουσία

Ibuprofen

Diclofenac

Carbamazepine

Συγκέντρωση
στην εισροή
(μg/l)
1,681 –2,294
13,228
9,922±1,177
13,1
1,9
6,900±0,9
0,711–17,933
0,069 -0,260
0,726
0,901–1,036
0,35
0,2–3,6
0,11
0,230±0,009
0,003–0,437
1,694 –0,950
0,7/1,5
9,42
0,157
0,082–0,357
0,057±0,004
0,160–0,820

Συγκέντρωση
στην εκροή
(μg/l)
0,263 –0,143
3,090
0,038±0,002
1,3
0,25
0,0475±0,0035
0,313–3,777
0,098 –0,179
0,323
0,261–0,598
0,26
0,14–2,2
0,09
0,490±0,055
0,004–0,101
2,499 –0,826
0,7/1,5
0,97- 2,30
0,198
0,093–0,214
0,11±0,007
0,290–2,440

Αναφορά

Kasprzyk-Hordern et al., 2009
Gros et al., 2009
Lin et al., 2009
Lindqvist et al., 2005
Yu et al., 2006
Zorita et al., 2009
Lin et al., 2009
Kasprzyk-Hordern et al., 2009
Gros et al., 2009
Roberts & Thomas, 2006
Lindqvist et al., 2005
Gomez et al., 2007
Yu et al., 2006
Zorita et al., 2009
Lin et al., 2009
Kasprzyk-Hordern et al., 2009
Kent et al., 2006
Park, 2006
Gros et al., 2009
Lin et al., 2009
Conkle et al., 2008
Vieno et al., 2007

Πίνακας 7: Συγκεντρώσεις των diclofenac, carbamazepine και ibuprofen στην εισροή
και την εκροή συμβατικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει μελέτη αναφορικά με την απομάκρυνση του
diclofenac και του carbamazepine κατά τα στάδια της εσχάρωσης και της
αμμοσυλλογής, ενώ για το ibuprofen δεν διαπιστώθηκε μείωση σε μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων στην Ισπανία (Carballa et al., 2004). Κατά την πρωτοβάθμια
καθίζηση η μείωση του ibuprofen κυμαίνεται από 0 έως 45% (Carballa et al., 2004;
Tauxe-Wuersch et al., 2005; Jones et al., 2005; Tixier et al., 2003). Η διακύμανση
αυτή στην απομάκρυνση του ibuprofen αποδίδεται στις διαφορές στους υδραυλικούς
χρόνους κατακράτησης (HRT) της κάθε μονάδας.
Όσον αφορά τις διαδικασίες κροκίδωσης-θρόμβωσης, για το diclofenac οι
υψηλότεροι ρυθμοί αφαίρεσης (50-70%) παρατηρήθηκαν με FeCl3 και Al2(SO4)3 ως
ηλεκτρολύτες σε θερμοκρασία 25°C, ενώ η απόδοση ήταν ανεξάρτητη της δόσης του
ηλεκτρολύτη. Για τα ibuprofen και carbamazepine αντιθέτως, δεν καταγράφηκαν
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αξιοσημείωτα αποτελέσματα (Carballa et al., 2003). Μία άλλη μελέτη κατά την οποία
διεξήχθησαν πειράματα κροκίδωσης-θρόμβωσης σε εργαστηριακή κλίμακα, δεν
κατέγραψε μείωση για καμία από τις τρεις φαρμακευτικές ουσίες (Ternes et al.,
2004). Κατά τη διαδικασία της επίπλευσης σε εργαστηριακή κλίμακα δεν
παρατηρήθηκε μείωση για τις μελετούμενες ουσίες, με εξαίρεση το carbamazepine το
οποίο απομακρύνθηκε κατά 20% (Carballa et al., 2003).
Στα συστήματα ενεργού ιλύος, η βιολογική αποδόμηση και η ρόφηση είναι οι δύο
μηχανισμοί που είναι κυρίως υπεύθυνοι για τη μείωση του οργανικού ρυπαντικού
φορτίου. Παρατηρήθηκε μείωση του ibuprofen κατά 60-70%, ενώ προτάθηκε ότι
κατάλληλοι SRTs και εναλλαγή ανοξικών-αερόβιων συνθηκών βελτιώνουν την
αποδόμηση περαιτέρω (Carballa et al., 2004). Άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι
μεταβολές στους SRT και HRT δεν επιφέρουν ιδιαίτερη βελτίωση, παρόλο που η
ηλικία της λάσπης που μελετήθηκε ανερχόταν στις 60-80 ημέρες (Joss et al., 2005).
Σε μία πιλοτική εγκατάσταση διαπιστώθηκε 60% μείωση του ibuprofen, εκ του
οποίου το 5% αποδόθηκε στη ρόφηση από τη λάσπη (Zwiener & Frimmel, 2003).
Οι μελέτες για την απομάκρυνση του diclofenac κατά τη βιολογική επεξεργασία
λυμάτων παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα. Κάποιες μελέτες επισημαίνουν ότι
δεν υπάρχει αξιοσημείωτη εξάλειψη του φαρμάκου (Zwiener & Frimmel, 2003;
Heberer et al., 2002a), ενώ άλλες καταγράφουν ρυθμούς μείωσης έως και 70%.
Αναλόγως σε μια μελέτη, κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία σε εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων καταγράφηκε μείωση της φαρμακευτικής ουσίας κατά 70%,
αλλά στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις η μείωση ήταν μηδενική (Clara et al., 2005).
Στην Βραζιλία παρατηρήθηκε αφαίρεση του diclofenac από την ενεργή ιλύ κατά 75%
(Stumpf et al., 1999). Η χαμηλή απόδοση αποδίδεται στην περιορισμένη
βιοαποικοδόμηση του φαρμάκου, που οφείλεται στις λειτουργικές ομάδες Cl και N-H
που μειώνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των βακτηρίων.
Όσον αφορά το carbamazepine, οι μελέτες συμφωνούν ότι η φαρμακευτική ουσία
αυτή δεν απομακρύνεται αποτελεσματικά κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με ενεργή ιλύ, ακόμα και με μεταβολή του
SRT (Clara et al., 2005; Clara & Strenn, 2004). Σε μία εγκατάσταση στην Γερμανία
καταγράφηκε αμελητέα μείωση της ουσίας της τάξης του 8% (Heberer et al., 2002).
Η αυξημένη συγκέντρωση στην εκροή σε σχέση με αυτή της εισροής, που αποτελεί
σύνηθες φαινόμενο για το carbamazepine, αποδίδεται στην ενζυματική διάσπαση των
μεταβολιτών του και την απελευθέρωσης της μητρικής ένωσης (Vieno et al., 2007).
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Οι συμβατικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με ενεργή ιλύ μπορούν να
επιτύχουν υψηλότερη απόδοση από τα βιολογικά φίλτρα. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, μία μελέτη στην Βραζιλία επεσήμανε μείωση των ibuprofen και
diclofenac κατά 75% με ενεργή ιλύ, ενώ τα ποσοστά αυτά για τα βιολογικά φίλτρα
ήταν 22% και 9% αντιστοίχως (Stumpf et al., 1999).
Συνοπτικά, οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας δεν είναι ικανές να αποδομήσουν
τις μελετούμενες φαρμακευτικές ουσίες, με εξαίρεση το ibuprofen το οποίο
παρουσιάζει σχετικά καλή απομάκρυνση. Παρά το γεγονός αυτό, το ibuprofen
ανιχνεύεται ακόμα σε αποχετευτικά λύματα και σε επιφανειακά ύδατα σε επίπεδα
μg/l. Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ο μηχανισμός μείωσης του φαρμάκου αυτού
στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει την μετατροπή της μητρικής
ένωσης σε ύδροξυ και κάρβοξυ μεταβολίτες. Τo δεύτερο εκ των δύο αυτών
παραγώγων αποδομείται ακαριαία, αλλά το πρώτο είναι σταθερό και ενδέχεται να
υδρολυθεί αργότερα στο περιβάλλον αποδίδοντας ξανά την αρχική ουσία (Nikolaou
et al., 2007; Remberger et al., 2008). Τίθεται επομένως η ανάγκη για πιο
αποτελεσματικές, περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους που θα οδηγήσουν σε
μεγαλύτερους ρυθμούς αφαίρεσης.

1.6.5 Η απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών diclofenac, ibuprofen και
carbamazepine με συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας νερού προς πόση
Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την απομάκρυνση των μελετούμενων
φαρμακευτικών ουσιών στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας του νερού που
προορίζεται για πόση, καταδεικνύουν ότι οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας δεν
είναι απολύτως αποτελεσματικές στην ολική εξάλειψη των ρύπων αυτών.
Ειδικότερα, το στάδιο της κροκίδωσης όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
ενότητα, δεν είναι αποδοτικό στη μείωση των στοχευόμενων ρύπων. Το ibuprofen, το
carbamazepine και το diclofenac απομακρύνθηκαν λιγότερο από 20% σε πειράματα
κροκίδωσης με θειικό αργίλιο (Westerhoff et al., 2005). Το στάδιο της φίλτρανσης
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ενώ σε μία μελέτη παρατηρήθηκε αμελητέα μείωση του
carbamazepine μετά από τη φίλτρανση (Hua et al., 2006).
Το diclofenac απομακρύνεται επαρκώς μέσω της χλωρίωσης και ιδιαίτερα σε
ουδέτερο pH (Snyder et al., 2007; Huber et al., 2005b; Adams et al., 2002; Westerhoff
et al., 2005). Αντιθέτως, το carbamazepine και το ibuprofen δεν έχουν βρεθεί να είναι
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ιδιαίτερα δραστικά με το ελεύθερο χλώριο ή το ClO2 στην πλειονότητα των μελετών
που έχουν διεξαχθεί (Snyder et al., 2007; Huber et al., 2005b; Pinkston & Sedlak,
2004; Gibs et al., 2007). Σε μία μελέτη όμως το carbamazepine απομακρύνθηκε πάνω
από 90% από το ελεύθερο χλώριο και το ibuprofen κατά 25-80% (Westerhoff et al.,
2005).
Για την προσρόφηση στον ενεργό άνθρακα, σημαντικό ρόλο παίζει η παράμετρος
logΚow και η πολικότητα της ουσίας. Με μειούμενη πολικότητα και αυξανόμενο
logΚow, βελτιώνονται οι πιθανότητες προσρόφησης των ρύπων στο προσροφητικό
μέσο (Westerhoff et al., 2005). Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το φαινόμενο,
είναι το μέγεθος των σωματιδίων, η ενεργή επιφάνεια και το μέγεθος των πόρων του
ενεργού άνθρακα (Faust & Aly, 1983).
Το carbamazepine απομακρύνεται αποτελεσματικά μέσω της προσρόφησης σε
ενεργού άνθρακα (Ternes et al., 2002). Ενδεικτικά, σε μία μελέτη το ποσοστό
αφαίρεσης ήταν 74% (Westerhoff et al., 2005). Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι οι
περισσότερες

εργαστηριακές

μελέτες

χρησιμοποιούν

απιονισμένο

νερό.

Σε

πραγματικές συνθήκες όπου το ανεπεξέργαστο νερό περιέχει και άλλα οργανικά
συστατικά, αυτά ενδέχεται να δρούν ανταγωνιστικά με το carbamazepine για να
προσροφηθούν στον ενεργό άνθρακα. Συνεπώς, η αποδοτικότητα της διεργασίας
μειώνεται, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά (Stackelberg et al.,
2004). Το diclofenac και το ibuprofen στο νερό φέρουν αρνητικό φορτίο σαν
αποτέλεσμα της αποπρωτονίωσης των όξινων λειτουργικών ομάδων. Συνεπώς, δεν
αναμένεται να απομακρύνονται επαρκώς με προσρόφηση στον ενεργό άνθρακα, όπως
καταδεικνύει και μία μελέτη στην οποία το ibuprofen απομακρύνθηκε κατά 16% και
το diclofenac κατά 39% (Westerhoff et al., 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Εισαγωγή
Οι προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) είναι μέθοδοι
οξείδωσης στην υγρή φάση και ο μηχανισμός τους αναφέρεται στη δημιουργία
δραστικών ενδιαμέσων, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται η ανοργανοποίηση των
ρύπων:
RH + •OH → R• + H2O
R• + O2 → RO2•
RO2• → CO2 + ανόργανα ιόντα
Ειδικότερα, οι ρίζες υδροξυλίου (•ΟΗ) είναι οι πιο κοινές που χρησιμοποιούνται
και με οξειδωτικό δυναμικό ίσο με +2,8 Volt ως προς το πρότυπο ηλεκτρόδιο του
υδρογόνου, αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο μετά το φθόριο. Δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον, δεν είναι επιλεκτικές και μπορούν να δράσουν σε κανονική
θερμοκρασία και πίεση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται διάφορα οξειδωτικά
μέσα και τα οξειδωτικά δυναμικά τους.
Οξειδωτικό

Κανονικό Δυναμικό Οξείδωσης
(volt)
3,053
2,80
2,076
1,776
1,70
1,507
1,482
1,36
1,229

F2
•ΟΗ
Ο3
Η2Ο2
ΗΟ2•
ΜnΟ4HClO
Cl2
Ο2

Πίνακας 8:Σύγκριση του δυναμικού οξείδωσης διαφόρων οξειδωτικών μέσων.

Στις προχωρημένες οξειδωτικές μεθόδους αντιρρύπανσης περιλαμβάνονται η
φωτοκατάλυση, η φωτόλυση, η υγρή οξείδωση, η οξείδωση με UV/H2O2 και
UV/H2O2/Ο3, η οζονόλυση, τα αντιδραστήρια Fenton και Photo-Fenton, η σονόλυση,
η ηλεκτροχημική οξείδωση, καθώς και εν εξελίξει μέθοδοι όπως είναι η ιονισμένη
ακτινοβολία και τα μικροκύματα.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τους μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω
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σημεία:
o Είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
o Παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης της ηλιακής ακτινοβολίας.
o Δεν μεταφέρουν τη ρύπανση από τη μία φάση στην άλλη.
o Οι ρίζες υδροξυλίου είναι μη επιλεκτικές, αποδομώντας έτσι την πλειονότητα των
οργανικών ρύπων.
o Η προεπεξεργασία των λυμάτων με κάποιες από τις προηγμένες τεχνολογίες
οξείδωσης διευκολύνει τη βιολογική επεξεργασία που ακολουθεί, δημιουργώντας
βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα και μειώνοντας την τοξικότητα τους.
Τα μειονεκτήματά τους σχετίζονται με το υψηλό κόστος των αντιδραστηρίων και της
λειτουργίας των πηγών φωτός υπεριώδους ακτινοβολίας.
Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται κάποιες από τις προχωρημένες
οξειδωτικές μεθόδους που προαναφέρθηκαν.

2.1.1 Φωτόλυση
Η φωτόλυση αναφέρεται στην παραγωγή ριζών υδροξυλίου μέσω της
ηλεκτρονικής διέγερσης του ίδιου του μορίου-στόχου υπό την επίδραση ακτινοβολίας
καταλλήλου μήκους κύματος. Σαν αποτέλεσμα, επάγονται φωτοχημικές αντιδράσεις
οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση αποδόμηση του ρύπου σε ενδιάμεσα
προϊόντα, τα οποία με επιπλέον αποσύνθεση μετατρέπονται σε ανόργανα τελικά
προϊόντα. Η επεξεργασία με χρήση UV ακτινοβολίας με εφαρμογή στην απολύμανση
του πόσιμου νερού υπερτερεί της χλωρίωσης αφού ελαχιστοποιούνται τα
παραπροϊόντα της απολύμανσης.
Η τεχνολογία UV που χρησιμοποιείται για απολύμανση, μειώνει έναν μικρό
αριθμό των στοχευόμενων ουσιών, καθώς μόνο συστατικά με συζυγιακούς δεσμούς
την απορροφούν. Η προσθήκη H2O2 αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της
μεθόδου, μέσω της μετατροπής των H2O2 σε ρίζες υδροξυλίου με αναλογία 1:2,
εξαρτώμενη όμως από τη δοσολογία του H2O2 και την ένταση της ακτινοβολίας UV.
Η αποτελεσματικότητα της φωτολυτικής αποδόμησης σχετίζεται με παράγοντες
όπως είναι το φάσμα απορρόφησης των στοχευόμενων ουσιών, η κβαντική απόδοση
της φωτόλυσης και η συγκέντρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Παράλληλα η
υδατική μήτρα παίζει σημαντικό ρόλο, αφού η παρουσία φυσικών οργανικών
ενώσεων έχει διττό ρόλο. Από την μία μεν ενδέχεται να καταναλώνουν τις ελεύθερες
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ρίζες (Vogna et al., 2004a; Pereira et al., 2007a,b) με αποτέλεσμα τη μείωση της
αποδόμησης, από την άλλη δε, μπορεί να δρουν ως πρόδρομοι των οξειδωτικών
ειδών οδηγώντας σε ταχύτερη αποδόμηση (Doll & Frimmel,2003).

2.1.2 O3 και Ο3/Η2Ο2
Το όζον είναι ισχυρό οξειδωτικό και θεωρείται πολύ αποτελεσματικό στη μείωση
των ρύπων. Επίσης, όταν διαλύεται στο νερό σχηματίζει ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες
όπως παρουσιάστηκε και στον πίνακα 8, είναι ισχυρότεροι οξειδωτικοί παράγοντες
από ότι είναι το όζον από μόνο του (έμμεση οξείδωση). Το αλκαλικό περιβάλλον
ευνοεί την αύξηση της παραγωγής ριζών υδροξυλίου. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης
της οζονόλυσης σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου, όπου στην περίπτωση
αυτή η παραγωγή των ριζών που χρησιμοποιούνται για την οξειδωτική αποικοδόμηση
γίνεται από την αντίδραση του όζοντος με το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η
οζονόλυση έχει κατά κύριο λόγο βρει εφαρμογή στην επεξεργασία του πόσιμου νερού
και σε ορισμένες περιπτώσεις στην απολύμανση των λυμάτων (Wable et al., 1993;
Leitzke, 1993).

2.1.3 Fenton και UV-Fenton
Οι οξειδωτικές μέθοδοι Fenton και UV-Fenton αναγνωρίζονται ως από τις πιο
αποτελεσματικές μεθόδους οξείδωσης ρύπων. Η οξείδωση με Fenton βασίζεται στην
παραγωγή ριζών •ΟΗ από το αντιδραστήριο Fenton (Fe2+/H2O2) σε όξινο
περιβάλλον, όπου το Fe2+ ενεργεί ως ομογενής καταλύτης. Η οξείδωση με Fenton
είναι ικανή να επιτύχει τη μείωση της τοξικότητας των ρύπων και να τους κάνει πιο
επιρρεπείς στη βιολογική επεξεργασία.
Η συνδυασμένη οξείδωση Fenton με την υπεριώδη ακτινοβολία ή photo-Fenton
παράγει περισσότερες •ΟΗ και είναι κατά συνέπεια ακόμα πιο αποτελεσματική.
Επιπλέον, η photo-Fenton παράγει μικρότερη ποσότητα λάσπης από την Fenton
λόγω της ανακύκλωσης του καταλύτη, και επιτυγχάνει πλήρη οξείδωση των
περισσοτέρων οργανικών ενώσεων.
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Fe2+ + H2O2

Fe3+ + •OH + OH-

Fe3++ hν
R-H + •OH

ROO•

Fe2+
CO2 + H2O

Εικόνα 6: Αρχή λειτουργίας του αντιδραστηρίου Photo-Fenton.

2.1.4 Ηλεκτροχημική οξείδωση
Στην περίπτωση της ηλεκτροχημικής οξείδωσης, οι αντιδράσεις παραγωγής
οξειδωτικών μέσων λαμβάνουν χώρα πάνω σε άνοδο φτιαγμένη από γραφίτη, Pt,
TiO2 IrO2, PbO2, σε ηλεκτρόδια «ενισχυμένα με διαμάντι», υπό την παρουσία
κάποιου ηλεκτρολύτη (συνήθως ΝaCl). Η ηλεκτροχημική αποδόμηση γίνεται χάρη
σε δύο μηχανισμούς: (α) την άμεση ανοδική οξείδωση, όπου ο ρύπος προσροφάται
στην επιφάνεια της ανόδου και καταστρέφεται από μία ανοδική αντίδραση
μεταφοράς ηλεκτρονίων και (β) την έμμεση οξείδωση στην υγρή φάση από
οξειδωτικά μέσα, αποτέλεσμα ηλεκτροχημικής παραγωγής (Panizza et al., 2005;
Martinez-Huitle & Brillas, 2009).
Βασικοί παράμετροι που επηρεάζουν την μέθοδο είναι το ηλεκτρόδιο, ο τύπος του
ηλεκτρολύτη, το pH και η αρχική συγκέντρωση του οργανικού φορτίου (Klavarioti et
al., 2009). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ενισχύεται με την προσθήκη
διαλυμένου σιδήρου, ο οποίος δρα καταλυτικά για την μετατροπή του Η2Ο2 σε ρίζες
•ΟΗ όπως και στην αντίδραση Fenton (Sires et al., 2007a,b).

2.1.5 Σονόλυση
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη δημιουργία ριζών υδροξυλίου από υψηλής έντασης
ακουστική ακτινοβόληση σε συχνότητες 20-1000 kHz, που προκαλούν σπηλαίωση. Η
σπηλαίωση αποτελεί μέσο συγκέντρωσης της διαχεόμενης ενέργειας των υπερήχων
στους μικροαντιδραστήρες με ταυτόχρονη εκπομπή δραστικών ριζών (Mason et al.,
2002).
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της διαδικασίας, είναι
η συχνότητα και η ένταση του υπερήχου, η γεωμετρία του αντιδραστήρα, ο τύπος και
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η φύση του ρυπαντή, η θερμοκρασία και η υδατική μήτρα. Επίσης, σημαντικό ρόλο
παίζουν η παρουσία διαλυμένων αερίων ή στερεών, που συνήθως βελτιώνουν τη
διαδικασία. Συχνά, η σονόλυση στο νερό παράγει Η2Ο2 και η παρουσία ιόντων
σιδήρου ενισχύει την αποδόμηση των ρυπαντών.

2.1.6 Υγρή οξείδωση
Η υγρή οξείδωση είναι μία θερμοχημική διαδικασία όπου ρίζες υδροξυλίου και
άλλα ενεργά είδη οξυγόνου σχηματίζονται σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας (200320οC) και πίεσης (2-20 ΜΡa). Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα σε λύματα με
μέτρια

ως

υψηλή

συγκέντρωση

οργανικού

φορτίου

(10-100

g/L COD),

μετατρέποντας τους οργανικούς ρύπους σε ενδιάμεσα προϊόντα και έπειτα σε
διοξείδιο του άνθρακα και νερό (Levec & Pintar, 2007).
Σε θερμοκρασίες και πιέσεις άνω του κρίσιμου σημείου του νερού (374οC, 22
MPa), η διαδικασία αναφέρεται ως υπερκρίσιμη υγρή οξείδωση (SCWO) με την
αέρια και την υγρή φάση να σχηματίζουν μία ομογενή φάση. Συνεπώς, τα οργανικά
συστατικά και το οξυγόνο γίνονται αναμίξιμα και σε συνδυασμό με την αυξημένη
θερμοκρασία, δημιουργούνται υψηλοί ρυθμοί αντίδρασης. Το μειονέκτημα της
μεθόδου είναι ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμη επιλογή λόγω της μεγάλης
κατανάλωσης ενέργειας.

2.2 Ετερογενής φωτοκατάλυση

2.2.1 Εισαγωγικά
Η

ετερογενής

φωτοκατάλυση

είναι

προχωρημένη

οξειδωτική

μέθοδος

αντιρρύπανσης που χαρακτηρίζεται ως ετερογενής διότι περιλαμβάνει δύο ενεργές
φάσεις, τη στερεή και την υγρή και φωτοκαταλυτική γιατί επιτυγχάνεται επιτάχυνση
της φωτοχημικής αντίδρασης παρουσία καταλύτη (Serpone & Emeline, 2002).
Αναφέρεται στη δημιουργία οξειδωτικών μέσων, κυρίως •OH, στην επιφάνεια
ημιαγώγιμων υλικών με φωτονική ενεργοποίηση, τα οποία με τη σειρά τους
ανοργανοποιούν τα οργανικά μόρια προς CO2 και ανόργανα άλατα (Bharkhande et
al., 2001). Ειδικότερα για το σχηματισμό •OH δημιουργούνται εντός του καταλύτη
φωτοδημιουργούμενες οπές, οι οποίες αντιδρούν με ιόντα ΟΗ- ή με μόρια Η2Ο που
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είναι προσροφημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού και τα οξειδώνουν προς •ΟΗ
(Wong & Chu, 2003; Herrmann, 1999).
Μέσω της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, επέρχεται η οξείδωση διαφόρων
οργανικών και ανόργανων ρύπων, καθώς και η απενεργοποίηση των παθογόνων
μικροοργανισμών χωρίς περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση. Απαραίτητα
στοιχεία της διεργασίας είναι ένα ημιαγώγιμο υλικό με συγκεκριμένες ιδιότητες και η
παρουσία τεχνητού ή φυσικού φωτισμού. Η δυνατότητα χρήσης συνεπώς
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για τη διαδικασία καθιστά τη μέθοδο οικονομικά
συμφέρουσα, με την ηλιακή φωτοκατάλυση να αποτελεί πεδίο ερευνητικού
ενδιαφέροντος με μελέτες που αφορούν σε φυσικό και σε προσομοιωμένο ηλιακό
φως (Sanchez, 1993; Blake et al., 1992; Pacheco et al., 1993; Goswami, 1995; Hidaka
et al., 1992; Mark & Hung, 1992; Muszkat et al., 1992; Kinkennon et al., 1995;
Minero et al., 1996a; Agüera et al., 2000; Malato et al., 1999b; Malato et al., 1998;
Malato et al., 2000a,b; Minero et al., 1996a).

2.2.2 Μηχανισμός ετερογενούς φωτοκατάλυσης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μηχανισμού της ετερογενούς
φωτοκατάλυσης, είναι η γνώση βασικών εννοιών που αφορούν τα ημιαγώγιμα υλικά
που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες.
Σε κάθε κρύσταλλο που αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό μορίων ή ατόμων,
λαμβάνει χώρα συνένωση των τροχιακών με παρόμοια ενέργεια σε μια ενεργειακή
ζώνη (energy band). Η ζώνη σθένους (valence band), αποτελείται από τα ηλεκτρόνια
σθένους και άκρο της (valence band edge, Ev), ονομάζεται το τροχιακό με την
υψηλότερη ενέργεια, το οποίο αντιπροσωπεύει και την ενέργεια της ζώνης σθένους.
Αναλόγως, η ζώνη αγωγιμότητας (conduction band) αποτελείται από τα μη
κατειλημμένα τροχιακά χαμηλότερης ενέργειας, με το τροχιακό χαμηλότερης
ενέργειας να αποτελεί το άκρο της ζώνης αγωγιμότητας (conductivity band edge, Ec),
ενδεικτικό της ενέργειας της ζώνης. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της κορυφής της
ζώνης σθένους και του πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας, ονομάζεται ενεργειακό
χάσμα ή ενέργεια κενής ζώνης (Band Gap Energy, E ) και ισούται με Ec-Ev. Μέσω
g

του ενεργειακού χάσματος γίνεται η κατηγοριοποίηση των υλικών σε αγωγούς,
μονωτές και ημιαγωγούς. Στους αγωγούς η ζώνη σθένους και η ζώνη αγωγιμότητας
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επικαλύπτονται και συνεπώς το ενεργειακό χάσμα είναι 0 eV, στους ημιαγωγούς το
ενεργειακό χάσμα είναι έως 4 eV και στους μονωτές πάνω από 4 eV.

Εικόνα 7: Διαχωρισμός των στερεών σε μέταλλα, ημιαγωγούς και μονωτές σύμφωνα με
το μοντέλο των ενεργειακών ζωνών.

Οι ημιαγωγοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τους ενδογενείς και τους
εξωγενείς. Ενδογενείς ονομάζονται καθαροί τέλειοι κρύσταλλοι, όπως Si, Ge, InAs,
InSb, CuO, που εµφανίζουν ηµιαγώγιµες ιδιότητες. Στους ενδογενείς ημιαγωγούς, η
συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων ισούται µε αυτήν των οπών, επειδή το
κάθε ηλεκτρόνιο έχει παραχθεί από θερµική διέγερση από τη ζώνη σθένους στη ζώνη
αγωγιμότητας και το γινόμενο τους είναι µια σταθερά που χαρακτηρίζει τον
ημιαγωγό σε ορισμένη θερμοκρασία. Η αγωγιμότητα των ημιαγωγών αυτού του
τύπου είναι περιορισµένη.
Ανάλογα, ως ημιαγωγοί προσμίξεων ή εξωγενείς ορίζονται τα υλικά που
δημιουργούνται μέσω της προσθήκης προσμίξεων στη στοιχειομετρία του
κρυστάλλου, μια διεργασία που ονομάζεται εμπλουτισμός. Η αγωγιμότητα των
υλικών αυτών είναι βελτιωμένη. Κατά τον εμπλουτισμό λαµβάνει χώρα η
αντικατάσταση ενός ατόµου στο πλέγµα του μητρικού κρυστάλλου από ένα άλλο
άτοµο µε διαφορετικό σθένος, µε αποτέλεσµα την ανατροπή της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας του στερεού, με τις προσμίξεις να δρουν ως δότες ή δέκτες
ηλεκτρονίων.
Κάθε πρόσμιξη που μπορεί να απελευθερώσει ηλεκτρόνια στον ημιαγωγό
(πρόσμιξη ατόμου με μεγαλύτερο σθένος), ονομάζεται δότης και αυτό το είδος των
ημιαγωγών, ονομάζεται ημιαγωγός n-τύπου (ZnO, TiO2). Η στάθμη δότη
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σχηματίζεται σε μικρή απόσταση από το κατώτερο άκρο της κενής ζώνης
αγωγιμότητας. Συνεπώς, ένας αριθµός ηλεκτρονίων περνάει εύκολα από τη ζώνη του
δότη στη ζώνη αγωγιμότητας, υπερβαίνοντας σε αριθμό τις παραγόμενες οπές στη
ζώνη σθένους. Έτσι, η αγωγιμότητα οφείλεται σε αρνητικούς φορείς φορτίου.
Στην αντίθετη περίπτωση, που η πρόσμιξη (πρόσμιξη ατόμου με μικρότερο σθένος)
μπορεί να δεχτεί ηλεκτρόνια ονομάζεται δέκτης και ο ημιαγωγός ονομάζεται p-τύπου
(NiO). Τότε, η στάθμη δέκτη σχηματίζεται σε μικρή απόσταση από το ανώτερο άκρο
της ζώνης σθένους. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταπηδήσουν εύκολα στη στάθμη
δέκτη από τη ζώνη σθένους, δημιουργώντας θετικές οπές οι οποίες υπερβαίνουν σε
αριθμό τα διεγερμένα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας. Έτσι, η αγωγιμότητα
οφείλεται σε θετικούς φορείς φορτίου. Σχηματικά ο διαχωρισμός αυτός
παρουσιάζεται στην εικόνα 8.

Εικόνα 8: Διαχωρισμός των ημιαγωγών σε ενδογενείς και εξωγενείς τύπου n και p.

Στην περίπτωση ενός ημιαγώγιμου υλικού, όταν φωτόνια ενός συγκεκριμένου
μήκους κύματος προσπίπτουν στην επιφάνεια του, τα ηλεκτρόνια μεταπηδούν από τη
ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Η μεταπήδηση αυτή και επακολούθως η
ενεργοποίηση του καταλύτη, είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που η προσπίπτουσα
ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια κενής ζώνης. Το μήκος κύματος της
ακτινοβολίας που απαιτείται για την ενεργοποίηση του καταλύτη, δίδεται από την
εξίσωση Planck:
E = h*c / λ ,όπου:
g

g

E : ενεργειακό χάσμα, h: η σταθερά του Planck, c: η ταχύτητα του φωτός, λ : μήκος
g

g

κύματος της ακτινοβολίας.
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Μήκη κύματος μεγαλύτερα από το λg δεν απορροφούνται από τον ημιαγωγό,
δηλαδή ο ημιαγωγός είναι «διάφανος» σε εκείνα τα μήκη κύματος. Σε μήκη κύματος
μικρότερα από το λg, τα φωτόνια απορροφούνται μέσα σε μικρή απόσταση από την
επιφάνεια του ημιαγωγού.
Σαν συνέπεια της διέγερσης των ηλεκτρονίων, στη ζώνης σθένους του ημιαγωγού
δημιουργούνται

φορτισμένες

κενά-οπές

δημιουργούνται φορτισμένα ηλεκτρόνια (e-):

(h+)

και

στη

ζώνη

αγωγιμότητας

hv → e- + h+.

Δημιουργούνται έτσι εντός του καταλύτη ιδιαίτερα ισχυρά οξειδωτικά και αναγωγικά
σωματίδια, οι οπές (h+) και τα ηλεκτρόνια (e-) αντίστοιχα, τα οποία, διαχωρίζονται
υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου. Τα ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων μπορούν είτε
να επανασυνδεθούν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια του σωματιδίου του ημιαγωγού
εκλύοντας θερμότητα, είτε να μεταφερθούν στην επιφάνεια του καταλύτη
(Linsebigler et al., 1995; Bhatkhandle et al., 2001).
Εκεί οι οπές μπορούν να οξειδώσουν τα ιόντα ΟΗ- ή τα μόρια του Η2Ο που είναι
προσροφημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού παράγοντας ρίζες υδροξυλίου (•OH)
ως εξής:
καταλ(h+) + ΟΗ- → •OH + καταλύτης
καταλ(h+) + Η2Ο → •OH + Η++ καταλύτης
Επίσης οι οπές μπορούν να οξειδώσουν απευθείας τα προσροφημένα οργανικά
μόρια στην επιφάνεια του καταλύτη σε διάφορα οξειδωτικά προϊόντα.
Αναλόγως, τα e- στη ζώνη αγωγιμότητας, αντιδρούν με το Ο2, που είναι
προσροφημένο στην επιφάνεια του καταλύτη μέσω αναγωγικών αντιδράσεων ή είναι
διαλυμένο στο νερό, με αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων •O2-. Οι
ρίζες αυτές σχηματίζουν Η2Ο2 ως εξής:
•O2- + H+ → •HO2
•HO2 + e- → HO2HO2- + H+ → Η2Ο2
Το Η2Ο2 που σχηματίζεται μπορεί, στη συνέχεια, να διασπαστεί σχηματίζοντας
•OH σύμφωνα με τις εξισώσεις:
Η2Ο2 + e- → •OH + OHΗ2Ο2 + •Ο2– → •OH + OH- + Ο2
Η2Ο2 + hν → 2•OH
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Τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια μπορούν επίσης να αντιδράσουν απευθείας με
προσροφημένα οργανικά συστατικά στην επιφάνεια του καταλύτη μέσω αναγωγικών
αντιδράσεων.
Ακολούθως, οι υδροξυλικές ρίζες μπορούν να προσβάλλουν τα οργανικά μόρια του
ρύπου προς CO2 και ανόργανα άλατα πάνω στην επιφάνεια του καταλύτη, ή μπορούν
να μεταφερθούν στο διάλυμα και εκεί εν συνεχεία να αποδομήσουν τα μόρια του
ρύπου (Truchi & Ollis, 1990).

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση φωτοδιέγερσης και αποδιέγερσης σε κόκκο
ημιαγώγιμου υλικού. A: επανασύνδεση στην επιφάνεια, B: επανασύνδεση στο
εσωτερικό, C: αναγωγή, D: οξείδωση.

2.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ετερογενή φωτοκατάλυση
Οι πειραματικές συνθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση της
φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας. Στόχος είναι η επίτευξη της πλήρης οξείδωσης των
ρύπων με όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικά τελικά προϊόντα και η ελαχιστοποίηση του
χρόνου που απαιτείται για αυτό, κάτι συνεπώς μείωση του λειτουργικού κόστους σε
περιπτώσεις πιλοτικών ή πραγματικών μονάδων. Ειδικότερα, οι παράμετροι που
επηρεάζουν την απόδοση και την ταχύτητα της φωτοκατάλυσης είναι οι παρακάτω:
1 Συγκέντρωση καταλύτη
Η βέλτιστη συγκέντρωση του καταλύτη είναι αποτέλεσμα του τύπου της πηγής
υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του, της
γεωμετρίας και των συνθηκών λειτουργίας του αντιδραστήρα, του τύπου και της
συγκέντρωσης του ρύπου. Το σχήμα του αντιδραστήρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην
περίπτωση που η πηγή της ακτινοβολίας είναι εξωτερική (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία)

35

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 2: Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι

και ο τύπος του αντιδραστήρα πρέπει είναι τέτοιος που να επιτρέπει την ομοιόμορφη
ακτινοβόληση του συνόλου του καταλύτη (Mukherjee & Ray, 1999).
Ο αρχικός ρυθμός της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης σε αιωρήματα είναι ανάλογος
με τη συγκέντρωση του καταλύτη καθώς έτσι αυξάνεται η διαθεσιμότητα των
ενεργών κέντρων. Όμως, πάνω από κάποια συγκεκριμένη τιμή η οποία αναφέρεται
στη συγκέντρωση στην οποία όλη η εκτεθειμένη επιφάνεια του καταλύτη φωτίζεται
πλήρως, ο ρυθμός της αντίδρασης μειώνεται. Το βέλτιστο όριο αυτό σχετίζεται με τη
θολερότητα που εμποδίζει τη μεγαλύτερη διείσδυση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
μέσα στο αιώρημα και αυξάνει το ποσοστό αντανάκλασης, με αποτέλεσμα την
παραγωγή λιγότερων ζευγών οπών-ηλεκτρονίων (Herrman, 1995).
2

Οξυγόνο – pH – θερμοκρασία

Η παρουσία οξυγόνου παρέχει τους απαραίτητους δέκτες ηλεκτρονίων, έτσι ώστε
να αποφευχθεί η αντίδραση επανασύνδεσης των θετικών οπών με τα ηλεκτρόνια, ενώ
ταυτόχρονα βοηθάει στην καλύτερη ανάδευση του διαλύματος (Malato, 2004).
Το pH του μέσου έχει πολύπλοκη επίδραση στο ρυθμό της φωτοκαταλυτικής
οξείδωσης. Η επίδραση αυτή εξαρτάται από τον τύπο του ρύπου και το ισοηλεκτρικό
σημείο (zero point charge - ZPC) του ημιαγωγού. Η προσρόφηση του ρύπου και κατ’
επέκταση ο ρυθμός της αποδόμησης θα μεγιστοποιείται σε pH κοντά στο ZPC του
καταλύτη. Σε pH<ZPC η επιφάνεια του καταλύτη θα είναι θετικά φορτισμένη, ενώ
σε pH>ZPC η επιφάνεια θα είναι αρνητικά φορτισμένη.
Όσον αφορά τη θερμοκρασία, τα φωτοκαταλυτικά συστήματα λειτουργούν σε
θερμοκρασία δωματίου αλλά η επανασύνδεση οπών-ηλεκτρονίων εκλύει θερμότητα.
Για θερμοκρασίες άνω των 80οC ενδέχεται να προκληθεί μείωση του ρυθμού της
αντίδρασης λόγω της δυσμενούς εξωθερμικής προσρόφησης του ρύπου, ενώ σε
θερμοκρασίες μεταξύ 20-80οC, δεν έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη εξάρτηση της
αποδοτικότητας από τη θερμοκρασία (Zeltner et al., 1993; Fox & Duley, 1993;
Hofstadler et al., 1994; Andreozzi et al., 2000).
3

Αρχική συγκέντρωση του ρύπου

Αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου μέχρι ένα οριακό σημείο ευνοεί το ρυθμό
αποδόμησής του, ενώ πέραν αυτού του σημείου ο ρυθμός αρχίζει να μειώνεται. Όταν
αυξάνεται η συγκέντρωση του ρύπου έως ένα σημείο, αυξάνεται και η πιθανότητα
συγκρούσεων μεταξύ των μορίων του ρύπου και των οξειδωμένων μορίων ή των
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σχηματιζόμενων

ριζών,

με

αποτέλεσμα

την

βελτίωση

του

ρυθμού

φωτοαποικοδόμησης. Αντιθέτως, μετά το σημείο αυτό, η συγκέντρωση οδηγεί στη
μείωση του ρυθμού παραγωγής των ριζών υδροξυλίου, καθώς ιόντα του ρύπου
καλύπτουν τα ενεργά κέντρα του καταλύτη όπου γίνεται η παραγωγή ριζών
υδροξυλίου. Επίσης, στην περίπτωση που ο ρύπος είναι χρωματισμένος, πιθανώς σε
μεγάλες συγκεντρώσεις να απορροφά μέρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.
4

Ένταση-μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας

Ο ρυθμός της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης είναι ανάλογος με την ένταση της
ακτινοβολίας. Ειδικότερα σε χαμηλές εντάσεις, ο ρυθμός αποδόμησης είναι γραμμικά
ανάλογος της έντασης της ακτινοβολίας και σε ενδιάμεσες εντάσεις, ο ρυθμός
εξαρτάται από την τετραγωνική ρίζα της έντασης (Egerton & Κing, 1979). Σε
μεγάλες εντάσεις δεν παρατηρείται σχέση μεταξύ του ρυθμού και της έντασης της
ακτινοβολίας (Ollis et al., 1991). Αυτό οφείλεται στο ότι όσο αυξάνεται η ένταση
τόσο λειτουργούν ανταγωνιστικά ο σχηματισμός ζευγών οπών-ηλεκτρονίων και η
επανασύνδεση τους.
Το μήκος κύματος, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, για την ενεργοποίηση του
καταλύτη πρέπει να αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ζωνών σθένους
και αγωγιμότητας του ημιαγωγού.
5

Παρουσία ιόντων

Η παρουσία αλάτων σε ιονισμένη μορφή στα πραγματικά απόβλητα και η
παρουσία ιόντων στα φυσικά ύδατα, καθιστά σημαντική την επίδραση τους στην
αποδοτικότητα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των ρύπων. Συγκεκριμένα, τα
ιόντα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποδόμηση επηρεάζοντας την
προσρόφηση των ρύπων, αντιδρώντας με τις ρίζες υδροξυλίου και απορροφώντας την
υπεριώδη ακτινοβολία. Για παράδειγμα, τα CO32-, HCO3- επηρεάζουν τη διαδικασία
προσρόφησης και καταναλώνουν τις ρίζες υδροξυλίου προς ρίζες με χαμηλότερο
δυναμικό αναγωγής ως εξής:
•ΟΗ + ΗCO3-→ H2O + •CO3•OH + CO32- → OH- + •CO3Επίσης, τα Cl- επηρεάζουν την προσρόφηση και απορροφούν την υπεριώδη
ακτινοβολία, ενώ τα θειικά, φωσφορικά και νιτρικά ιόντα έχουν μικρότερη επίδραση.
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6

Η2Ο2

Στα φωτοκαταλυτικά συστήματα η ταχύτητα φωτοαποικοδόμησης του ρύπου
αυξάνεται με την παρουσία του H2O2 μέχρι μια οριακή συγκέντρωση. Με την
παρουσία του H2O2 στο διάλυμα, αυξάνεται η συγκέντρωση των σχηματιζόμενων
ριζών υδροξυλίου ως εξής:
H2O2 + •Ο2– → •ΟΗ + OH- + O2
H2O2 + hν → 2•ΟΗ
H2O2 + e- → •ΟΗ + OHΑντίθετα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, το ίδιο το H2O2 λειτουργεί ως παγίδα
των •OH μειώνοντας την ταχύτητα της φωτοκατάλυσης, σύμφωνα με τις αντιδράσεις:
H2O2 + •OH → •HO2 + H2O
•HO2 + •OH → H2O + O2

2.2.4 Ημιαγώγιμα φωτοκαταλυτικά υλικά
Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των ημιαγώγιμων φωτοκαταλυτικών υλικών είναι ότι
μπορούν να επάγουν αντιδράσεις υπό την παρουσία φωτός και δεν καταναλώνονται
κατά τη διαδικασία αυτή. Ο ρόλος τους στη φωτοκαταλυτική καταστροφή των ρύπων
είναι μεγάλης σημασίας, καθώς οι ιδιότητες τους επηρεάζουν άμεσα την
αποδοτικότητα της διεργασίας. Ένας καλός καταλύτης πρέπει να είναι:
o Φωτοενεργός
o Να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί φως στο ορατό ή υπεριώδες φάσμα
o Βιολογικά και χημικά αδρανής
o Φωτοσταθερός
o Χαμηλού κόστους
o Μη τοξικός
Όπως προαναφέρθηκε, για την ενεργοποίηση του καταλύτη απαιτείται ακτινοβολία
μήκους κύματος που δίνεται από την εξίσωση του Planck. Για κάποια από τα υλικά
που χρησιμοποιούνται στις φωτοκαταλυτικές εφαρμογές, το μήκος κύματος που
απαιτείται για την ενεργοποίησή τους, δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Ημιαγωγός

Ενεργειακό χάσμα (eV)

BaTiO3
CdO
CdS
CdSe
Fe2O3
GaAs
GaP
SnO2
SrTiO3
TiO2 (ρουτίλιο)
TiO2 (ανατάσιο)
WO3
ZnO
ZnS

3,3
2,1
2,5
1,7
2,2
1,4
2,3
3,9
3,4
3,0
3,2
2,8
3,2
3,7

Μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο
ενεργειακό χάσμα (nm)
375
590
497
730
565
887
540
318
365
413
390
443
390
336

Πίνακας 9: Φωτοκαταλυτικές ιδιότητες διαφόρων ημιαγωγών.

Στην πραγματικότητα κανένα υλικό δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις
που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα υλικά που τις προσεγγίζουν περισσότερο είναι
το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO). Το TiO2
χαρακτηρίζεται από τα εξής πλεονεκτήματα: είναι πολύ σταθερό στη φωτοδιάβρωση
και τη χημική διάβρωση, είναι βιολογικά και χημικά αδρανές, μη τοξικό, ευρέως
διαθέσιμο εμπορικά και φθηνό. Έχει αναφερθεί ότι το ZnO είναι κατάλληλο
εναλλακτικό υλικό και σε πολλές περιπτώσεις υπερτερεί του TiO2 (Nishio et al.,
2006; Behnajady et al., 2006; Leyva et al., 2008).
Όπως φαίνεται όμως και από τον άνωθεν πίνακα, κύριο πρόβλημά τους αποτελεί το
γεγονός ότι δεν απορροφούν στο ορατό φάσμα της ακτινοβολίας. Συνεπώς, είναι
δυνατή η εκμετάλλευση μικρού μόνο μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς μόνο
ένα μικρό ποσοστό του ηλιακού φωτός (3-8%) εμπίπτει στην περιοχή του υπεριώδους
(Parsons et al., 2004; Kaur & Singh, 2007; Liu et al., 2009). Το φάσμα απορρόφησης
του διοξειδίου του τιτανίου σε σχέση με το φάσμα εκπομπής του ήλιου (Malato et al.,
2002) δίνεται στην εικόνα 10.
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Εικόνα 10: Φάσμα απορρόφησης του TiO2 σε σύγκριση με το φάσμα εκπομπής του
ήλιου.

Οι ημιαγωγοί θειούχων μετάλλων, όπως το CdS, CdSe ή PbS, δεν είναι κατάλληλοι
για φωτοκατάλυση λόγω της μη σταθερότητας τους, τουλάχιστον σε υδατικά μέσα,
καθώς υφίστανται φωτοανοδική διάβρωση και επιπλέον είναι τοξικοί. Τα
πολυμορφικά οξείδια του σιδήρου αναλόγως, είναι μεν είναι φθηνά και έχουν υψηλές
ενέργειες ζώνης χάσματος αλλά υφίστανται φωτοκαθοδική διάβρωση.
 Η χρήση του TiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση
Το TiO2, όπως προαναφέρθηκε, είναι ενδογενής ημιαγωγός τύπου n και υπάρχει σε
τρεις κρυσταλλογραφικές μορφές, με διαφορετική διευθέτηση των ατόμων στο χώρο:
ρουτίλιο (τετραγωνική), ανατάσιο (τετραγωνική) και μπρουκίτης (ορθορομβική). Στις
φωτοκαταλυτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτες μορφές καθώς η δομή
του μπρουκίτη δεν είναι σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου.
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Εικόνα 11: Δομές (Α) ρουτιλίου, (B) ανατασίου και (Γ) μπρουκίτη.

Η δομή του ρουτιλίου, καθώς επίσης και του ανατασίου είναι αυτή του οκταέδρου
με το κατιόν του τιτανίου στο κέντρο και ομάδες ανιόντων οξυγόνου γύρω του. Οι
κρυσταλλικές δομές διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται
τα άτομα στο οκτάεδρο, καθώς επίσης και στον τρόπο που ενώνονται μεταξύ τους.
Στο ανατάσιο, η γωνία των Ti-O-Ti είναι περίπου 120ο η κάθε μία, ενώ στο
ρουτίλιο, οι δύο γωνίες είναι 90ο και η τρίτη 180ο. Οι διαφορές στην δομή έχουν ως
αποτέλεσμα το ενεργειακό χάσμα να είναι 3,02 eV (413 nm) για το ρουτίλιο και 3,23
eV (390 nm) για το ανατάσιο. Απαιτείται λοιπόν για την ενεργοποίησή τους το
υπεριώδες τμήμα της ακτινοβολίας και συνεπώς η χρησιμοποίηση του TiO2 για την
αξιοποίηση του ηλιακού φωτός περιορίζεται.
H μορφή του TiO2, που υπερτερεί σε σχέση με τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα,
είναι το ανατάσιο, λόγω της ισχυρότερης προσρόφησης των ΟΗ- και Η2Ο στην
επιφάνειά του και επιπλέον λόγω του χαμηλότερου βαθμού επανασύνδεσης των
φωτοδιεγερμένων e- και h+ (Ohno et al., 2002; Prieto-Mahaney et al., 2009).
Ωστόσο, μία συγκεκριμένη ένωση TiO2, αποτελεί το πρότυπο φωτοκαταλυτικής
δραστικότητας σε περιβαλλοντικές εφαρμογές τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ένωση
είναι ο φωτοκαταλύτης Degussa P25 του οποίου η ανωτερότητα του σε σχέση με
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άλλες μορφές TiO2 αποδίδεται στη μορφολογία των κρυσταλλιτών (Kawahara et al.,
2002; Hurum et al., 2003; Zhang et al., 2008). Ο Degussa P25 παράγεται από την
υδρόλυση σε υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη των 1.200oC) του TiCl4, παρουσία
υδρογόνου και οξυγόνου. Το TiO2 υπόκειται σε επεξεργασία με ατμό για την
απομάκρυνση του HCl που επίσης παράγεται από την αντίδραση. Το προϊόν είναι
κατά 99,5% καθαρό TiO2, μη πορώδες μείγμα ανατασίου-ρουτιλίου (80-20%) με
κυβικά σωματίδια και στρογγυλεμένες ακμές. Έχει ειδική επιφάνεια περίπου 50 ± 15
m2/g και μέση διάμετρο κρυσταλλιτών της τάξης των 21 nm, ενώ το 90% των
σωματιδίων βρίσκονται σε εύρος διαμέτρων από 9 έως 38 nm.
 Η χρήση του ZnO στην ετερογενή φωτοκατάλυση
Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), είναι ο επόμενος σημαντικός ημιαγωγός μετά
το TiO2 που χρησιμοποιείται σε φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Όπως προαναφέρθηκε,
είναι ενδογενής ημιαγωγός τύπου n και έχει ενεργειακό χάσμα 3,2 eV. Όπως και για
το διοξείδιο του τιτανίου, απαιτείται για την ενεργοποίησή του το υπεριώδες τμήμα
της ακτινοβολίας, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιοποίηση του ηλιακού φωτός.
Έχει τρεις δυνατές κρυσταλλικές δομές, την εξαγωγική δομή του βουρτσίτη, την
κυβική του σφαλερίτη και την κυβική δομή του ορυκτού άλατος. Σε συνθήκες
περιβάλλοντος, η πιο θερμοδυναμικά σταθερή φάση είναι του βουρτσίτη και είναι
αυτή που έχει μελετηθεί διεξοδικότερα. Η δομή του σφαλερίτη μπορεί να
σταθεροποιηθεί μόνο όταν αναπτυχθεί σε κυβικά υποστρώματα ενώ η δομή του
ορυκτού άλατος μπορεί να ληφθεί σε σχετικά υψηλές πιέσεις ~ 10 GPa.
Το ZnO ανάλογα με την τεχνική σύνθεσής του, απαντάται σε διάφορες νανοδομές
όπως νανοδακτύλιοι, νανοτοιχώματα, νανογέφυρες, νανοκαρφιά, νανοραβδιά και
νανοβελόνες. Οι μορφές αυτές έχουν άμεση σχέση με τις συνθήκες κατά τη
διαδικασία της σύνθεσης του, όπως η θερμοκρασία και το pH (Wang et al., 2005).
Τα πλεονεκτήματα του, ταυτόσημα με αυτά του TiO2 είναι τα εξής:
o Υψηλή ενέργεια διέγερσης (60 meV).
o Δεν καταστρέφεται υπό την επίδραση την ακτινοβολίας.
o Είναι διαυγές στο ορατό φως ακόμα και σε μεγάλα επίπεδα προσμίξεων.
o Η παρουσία κατάλληλων υποστρωμάτων επιτρέπει την ομοιογενή αύξηση των
κρυστάλλων.
o Υψηλή χημική σταθερότητα και χαμηλή τοξικότητα.
o Χαμηλό κόστος, αφθονία υλικού και ευκολία παραγωγής.
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Εικόνα 12: Κρυσταλλικές δομές του ZnO: a,b,c βουρτσίτης- d,e,f σφαλερίτης- g,h
ορυκτό άλας. Τα άτομα Zn υποδηλώνονται με γκρι χρώμα, ενώ τα άτομα οξυγόνου με
κόκκινο και μαύρο.

 Βελτίωση των ιδιοτήτων ενός φωτοκαταλύτη
Η ειδική επιφάνεια ενός καταλύτη μπορεί να αυξηθεί μειώνοντας το μέγεθος των
σωματιδίων στην κλίμακα των nm, αλλά υπάρχει ασυμφωνία στη βιβλιογραφία για το
ποιο είναι το καταλληλότερο μέγεθος σωματιδίου για την επίτευξη μέγιστης
φωτοκαταλυτικής

ενεργότητας.

Τα

πλεονεκτήματα

κολλοειδών

αιωρημάτων

καταλυτών σε αυτή την κλίμακα μεγέθους είναι η οπτική διαφάνεια και γρήγορη
διάχυση των φορέων φορτίου στη διεπιφάνεια. Το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού
γίνεται μεγαλύτερο με τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων, επέρχεται
μετατόπιση της απορρόφησης προς μικρότερα μήκη κύματος και συνεπώς γίνεται
δυνατή η εκμετάλλευση της ορατής ακτινοβολίας.
Εκμετάλλευση μεγάλου τμήματος του ορατού φάσματος μπορεί να επέλθει και
μέσω της προσθήκη προσμίξεων (εμπλουτισμός) από διάφορα μεταλλικά ιόντα όπως
Cr, V, Mo, W, Fe ή μέσω προσρόφησης χρωστικών ουσιών στην επιφάνεια των
κόκκων του καταλύτη. Στην περίπτωση της προσθήκης χρωστικών ουσιών όμως,
σημειώνεται ταυτόχρονη καταστροφή του ρύπου και της χρωστικής.
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2.2.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ετερογενούς φωτοκατάλυσης
Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της ετερογενούς φωτοκατάλυσης στην
αποδόμηση οργανικών ρύπων είναι τα εξής:
o Επιτυγχάνει πλήρη αποδόμηση των οργανικών μορίων, οξείδωση ή αναγωγή
ανόργανων ρύπων και μετατροπή τους σε αβλαβή ή λιγότερο βλαβερά ιόντα.
o Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας και ως μέσο απολύμανσης αφού προκαλεί
την αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Ειδικότερα, επιφέρει την
καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών τους με αποτέλεσμα τη μείωση του
ρυθμού αναγέννησης τους.
o Χαρακτηρίζεται από απουσία δευτερογενών αποβλήτων.
o Λειτουργεί και σε σχετικά ήπιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
o Είναι μέθοδος χαμηλού κόστους, καθώς το κόστος του καταλύτη είναι χαμηλό και
υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του. Έτσι συγχρόνως
δεν επέρχεται φόρτιση περιβάλλοντος από επιπλέον χημικούς ρύπους.
o Υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός, μια πολύ σημαντική
παράμετρος σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα.
o Είναι εφαρμόσιμη τεχνική και για χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπου.
o Η διάταξη είναι απλή, με μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν απαιτεί εντατικό έλεγχο.
Τα μειονεκτήματα της φωτοκατάλυσης που παρεμποδίζουν την μεταφορά της
εφαρμογή της σε βιομηχανική κλίμακα είναι τα εξής:
o Η θολερότητα του διαλύματος και η διασπορά του φωτός στο υγρό
παρεμποδίζουν την ομοιόμορφη ακτινοβόληση της επιφάνειας του καταλύτη.
o Ο ρυθμός των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων είναι συνήθως μικρός και
απαιτείται παροχή μεγάλης ποσότητας φωτοκαταλύτη στον αντιδραστήρα.
o Το φιλτράρισμα όταν ο καταλύτης είναι υπό την μορφή αιωρήματος είναι
δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης
του προβλήματος αυτού με ακινητοποίηση του καταλύτη σε αδρανές υπόστρωμα.
Σε αυτήν την περίπτωση όμως, μειώνεται η ενεργή επιφάνεια του καταλύτη.
o Στα φυσικά νερά και τα απόβλητα περιέχονται ιόντα που, όπως αναφέρθηκε στην
προηγούμενη ενότητα, αντιδρούν με τις •ΟΗ δημιουργώντας ρίζες με χαμηλότερο
δυναμικό αναγωγής.
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2.3 Εφαρμογή των ΠΟΜΑ στην αποδόμηση φαρμακευτικών ουσιών
Με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της παρουσίας των φαρμακευτικών ουσιών στο
υδατικό περιβάλλον να έχει αναγνωριστεί και με τη διαπίστωση ότι οι συμβατικές
μέθοδοι επεξεργασίας δεν επαρκούν για την επίλυση του, δημιουργήθηκε η ανάγκη
εύρεσης πιο αποδοτικών μεθόδων αντιρρύπανσης.
Την τελευταία δεκαετία κυρίως, για την εξάλειψη της ρύπανσης από φαρμακευτικά
υπολείμματα χρησιμοποιήθηκαν κάποιες από τις προηγμένες διεργασίες οξείδωσης,
που μπορούν να οξειδώσουν πλήρως τις οργανικές ενώσεις μετατρέποντάς τις σε
ακίνδυνες μορφές (CO2, H2O, ανόργανες ουσίες) ή σε οργανικά μόρια μικρότερου
μοριακού βάρους, τα οποία μπορούν κατόπιν να βιοαποικοδομηθούν ευκολότερα. Το
ποσοστό στο οποίο βρίσκει η κάθε οξειδωτική μέθοδος εφαρμογή στο πεδίο των
φαρμακευτικών ρύπων (Klavarioti et al., 2009), είναι το ακόλουθο:

Η εφαρμογή των AOPs στο πεδίο των φαρμακευτικών ουσιών

1%
8%
12%

32%

4%
13%

30%

32% Ετερογενής φωτοκατάλυση 12% UV-H2O2
30% Οζονόλυση
8% Ηλεκτρόλυση
13% Fenton-PhotoFenton
4% Σονόλυση
1% Υγρή οξείδωση
Διάγραμμα 4: Η εφαρμογή των ΠΟΜΑ στο πεδίο της αποδόμησης των φαρμακευτικών
ουσιών.
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Κάποιες από τις ΠΟΜΑ και οι φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες έχουν μελετηθεί με
αυτές, παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.
Μέθοδος
Οζονόλυση

Φαρμακευτική
Clofibric acid
Paracetamol
Diclofenac

17α-Ethinylestradiol

Zwiener & Frimmel, 2000; Ternes et al., 2002; Huber
et al., 2003; Huber et al., 2005; Vieno et al., 2007
Zwiener & Frimmel, 2000; Huber et al., 2003; Vieno
et al., 2007; Oh et al., 2007
Andreozzi et al., 2002; Ternes et al., 2002; Buffle et
al., 2006; Hua et al., 2006; Vieno et al., 2007
Alum et al., 2004

Amoxicillin

Andreozzi et al., 2005

Clofibric acid

Andreozzi et al., 2003a; Pereira et al., 2007b

Paracetamol

Andreozzi et al., 2003b

Diclofenac

Vogna et al., 2004b

Carbamazepine

Vogna et al., 2004a; Pereira et al., 2007b

17α-Ethinylestradiol

Rosenfeldt et al., 2007

Diclofenac

Perez-Estrada et al., 2005a,b

Clofibric acid
Paracetamol

Doll & Frimmel, 2004; Doll & Frimmel, 2005a,b,c;
Molinari et al., 2006
Yang et al., 2008

Diclofenac

Calza et al., 2006; Mendez-Arriaga et al., 2008;

Ibuprofen

Mendez-Arriaga et al., 2008

Carbamazepine

Doll & Frimmel, 2004; Doll & Frimmel, 2005a,b,c;
Molinari et al., 2006
Hartmann et al., 2008

Ibuprofen
Carbamazepine

UV-H2O2

Fenton και
photo Fenton
Ετερογενής
φωτοκατάλυση

Σονόλυση

Αναφορά
Zwiener & Frimmel, 2000; Ternes et al., 2002;
Andreozzi et al., 2003a
Andreozzi et al., 2003b; Skoumal et al., 2006

Diclofenac

Πίνακας 10: ΠΟΜΑ και οι φαρμακευτικές οι οποίες έχουν μελετηθεί με αυτές.
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Όσον αφορά τις φαρμακευτικές ουσίες που πραγματεύεται αυτή η διατριβή και τη
φωτοκαταλυτική αποδόμηση τους, υπάρχει ένα πλήθος μελετών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων που καλύπτουν την αξιολόγηση σημαντικών παραμέτρων ελέγχου.
Μερικές αντιπροσωπευτικές μελέτες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.
Στην μελέτη των Martinez et al. (2011), γίνεται σύγκριση της αποδόμησης του
carbamazepine σε μήκη κύματος στο υπεριώδες (UV) με εκείνη που επιτυγχάνεται
κοντά στο υπεριώδες (NUV), καθώς και αξιολόγηση διαφόρων καταλυτικών υλικών
(ZnO, TiO2 P25, ανατάσιο, ρουτίλιο, μίγμα ανατασίου-ρουτιλίου). Αναγνωρίστηκαν
τα παραπροϊόντα της διεργασίας και προτάθηκε ένας πιθανός μηχανισμός
αποδόμησης, ενώ επίσης συγκρίθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία
όπως η συγκέντρωση του καταλύτη και η παρουσία O2 και H2O2. Οι ερευνητές
κατέληξαν στο ότι η ταχύτερη αποδόμηση επιτυγχάνεται μέσω UV ακτινοβολίας, με
το TiO2 P25 ως φωτοκαταλύτη. Η βέλτιστη συγκέντρωση του, για την οποία
επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση, ήταν τα 0,5 g/l, ενώ καταδείχθηκε ότι η παρουσία
οξυγόνου και H2O2 βελτιώνει σημαντικά τη διεργασία.
Οι Achilleos et al. (2010), κατέγραψαν την αποδοτικότητα της φωτοκατάλυσης με
ηλιακή και UV-A ακτινοβολία και με χρήση TiO2, για την αποδόμηση του
carbamazepine και του ibuprofen σε υδατικές μήτρες. Έμφαση δόθηκε σε διαφόρες
λειτουργικές παραμέτρους, όπως ο τύπος και η συγκέντρωση του καταλύτη, η
συγκέντρωση του ρύπου, το pH του διαλύματος, το είδος της μήτρας (νερό και υγρά
απόβλητα) και η παρουσία H2O2. Ποσοτικοποιήθηκε φασματοφωτομετρικά η μείωση
της συγκέντρωσης της κάθε φαρμακευτικής ουσίας σε χαρακτηριστικό μήκος
κύματος και καταγράφηκε η μεταβολή του οργανικού άνθρακα. Μελετήθηκαν έξι
εμπορικά διαθέσιμοι καταλύτες και τα βέλτιστα αποτελέσματα δόθηκαν με τον
Degussa P25 υπό UV-A ακτινοβολία, σε μήτρα νερού και παρουσία H2O2, ενώ
αύξηση της συγκέντρωσης των φαρμακευτικών ουσιών οδήγησε σε μεγαλύτερους
απαιτούμενους χρόνους αποδόμησης.
Στην ερευνητική εργασία των Rizzo et al. (2009), αξιολογήθηκε η φωτοκαταλυτική
αποδόμηση του diclofenac σε εύρος συγκεντρώσεων 5-80 mg/l, μέσω της χρήσης
TiO2 ως φωτοκαταλύτη σε φόρτο 0,2-1,6 g/l. Η καταγραφή της αποδόμησης έγινε
μέσω φασματοφωτομετρικών μετρήσεων και μετρήσεων COD, ενώ διεξήχθη μια
σειρά τοξικολογικών μελετών για την εκτίμηση της μεταβολής της τοξικότητας της
φαρμακευτικής ουσίας που επιτυγχάνεται μέσω της φωτοκατάλυσης.
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Σε μελέτη της ίδιας ομάδας (2009), μελετάται η φωτοκαταλυτική αποδόμηση ενός
μίγματος φαρμακευτικών ενώσεων (amoxicillin, diclofenac και carbamazepine) σε
αποσταγμένο νερό και σε υγρά απόβλητα. Διεξήχθησαν φασματοφωτομετρικές
μετρήσεις καθώς και μετρήσεις TOC. Συν τοις άλλοις, καταγράφηκε η πιθανή
τοξικότητα των μεμονωμένων φαρμακευτικών ουσιών, του μίγματος και των
ενδιάμεσων προϊόντων που προκύπτουν κατά τη φωτοκατάλυση.
Οι Mendez-Arriaga et al. (2008) συνέκριναν την απομάκρυνση μέσω φωτοκάλυσης
με TiO2 μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (diclofenac, naproxen,
ibuprofen) με τη μείωση τους μέσω άλλων διεργασιών όπως προσρόφηση, φωτόλυση
και θερμική αποδόμηση. Μελετήθηκε η επιρροή διαφόρων παραγόντων (φόρτος
καταλύτη, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο) και αναγνωρίστηκαν τα παραπροϊόντα
της διεργασίας. Διαπιστώθηκε ότι η βέλτιστη συγκέντρωση καταλύτη για το
ibuprofen ήταν 1 g/L και για το diclofenac 0,1 g/L, ενώ η θερμοκρασία δεν επηρέασε
τη μείωση των δύο φαρμακευτικών ουσιών. Η παρουσία διαλυμένου οξυγόνου
αύξησε την αποδοτικότητα της φωτοκατάλυσης για το ibuprofen.
Η ομάδα της Achilleos et al. (2010), μελέτησε τη φωτοκαταλυτική μείωση του
diclofenac μέσω UV-A ακτινοβολίας, με έμφαση σε παράγοντες όπως ο τύπος και η
συγκέντρωση του καταλύτη και του ρύπου, το είδος της μήτρας και η παρουσία
H2O2. Μετρήθηκε φασματοφωτομετρικά η μεταβολή της απορρόφησης της
φαρμακευτικής ουσίας στα 276 nm, ενώ έγιναν μετρήσεις ολικού οργανικού άνθρακα
και τοξικότητας. Ο πιο ενεργός καταλύτης βρέθηκε να είναι ο Degussa P25 και τα
παραπροϊόντα της διεργασίας αξιολογήθηκαν ως σημαντικής τοξικότητας. Η
συγκέντρωση του καταλύτη επηρέασε την απόδοση κυρίως στα πρώτα λεπτά της
διεργασίας ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυξανομένης
της συγκέντρωσης του diclofenac, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για την αποδόμηση
του.
Στην μελέτη των Martinez et al. (2011), γίνεται σύγκριση της αποδόμησης του
diclofenac σε μήκη κύματος στο υπεριώδες (UV) με εκείνη που επιτυγχάνεται κοντά
στο υπεριώδες (NUV), αξιολογώντας διάφορα φωτοκαταλυτικά υλικά (εμπορικό
TiO2 P25, συνθετικό ανατάσιο και ρουτίλιο και νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών
τοιχωμάτων). Επίσης συγκρίθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν την αποδόμηση όπως
η συγκέντρωση του καταλύτη και η παρουσία O2 και H2O2. Συμπερασματικά,
ταχύτερη αποδόμηση επιτυγχάνεται μέσω UV ακτινοβολίας, με το συνθετικό
ανατάσιο να είναι ο πιο αποδοτικός φωτοκαταλύτης σε βέλτιστη συγκέντρωση 0,5
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g/l. Για το TiO2 P25 καταγράφηκε ότι αύξηση του ρυθμού αποδόμησης με αύξηση
της συγκέντρωσης του καταλύτη επέρχεται έως το όριο των 1,5 g/l.
Η ερευνητική ομάδα των Calza et al., αξιολόγησε το 2006 την ηλιακή
φωτοκατάλυση του diclofenac με διοξείδιο του τιτανίου ως φωτοκαταλύτη.
Ειδικότερα, μελετήθηκε ποσοτικά η μείωση της συγκέντρωσης του φαρμάκου,
ανιχνεύθηκαν παραπροϊόντα και αξιολογήθηκε η επιρροή της συγκέντρωσης του
TiO2 και του diclofenac στο ρυθμό αποδόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη έως ένα όριο ευνοεί το ρυθμό
μείωσης της συγκέντρωσης του φαρμάκου. Οι ερευνητές επίσης συμπέραναν, ότι
όταν ο καταλύτης ήταν παρών σε μικρές έως μέτριες συγκεντρώσεις (104–500 mg/l)
τότε η φωτοκαταλυτική αντίδραση εξαρτιόταν από την αρχική συγκέντρωση του
φαρμάκου. Αντιθέτως, σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του TiO2 (780–896 mg/l), η
συγκέντρωση του diclofenac δεν επηρέαζε σημαντικά το ρυθμό αποδόμησης.
Οι Mendez-Arriaga et al., μελέτησαν το 2009 την αποδόμηση του ibuprofen στο
νερό μέσω ηλιακής φωτοκατάλυσης με TiO2 σε τρεις πιλοτικές εγκαταστάσεις.
Διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός αποδόμησης του φαρμάκου ευνοείται με την αύξηση της
συγκέντρωσης του καταλύτη, ενώ προσθήκη H2O2 αυξάνει την αποτελεσματικότητα
της διεργασίας. Επίσης, κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι για συγκεντρώσεις του
ibuprofen μεταξύ 50 και 100 mg/l και συγκεντρώσεις του καταλύτη από 0,1 έως 1,0
g/l, το επεξεργασμένο διάλυμα μπορεί έπειτα να βιοδιασπαστεί μέσα σε 0,5-1,5
ημέρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3.1 Χημικά Αντιδραστήρια
Οι τρεις πρότυπες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
των πειραμάτων ήταν οι ibuprofen, carbamazepine καθώς και το diclofenac στη
μορφή του νατριούχου άλατος του (diclofenac sodium salt).
Το ibuprofen αγοράσθηκε από την εταιρεία Sigma Aldrich. Έχει CAS 15687-27-1
και μοριακό τύπο C13H18O2. Βρισκόταν σε μορφή λευκών ρηνισμάτων με
χαρακτηριστική φρουτώδη οσμή. Το diclofenac sodium salt, με μοριακό τύπο
C14H10Cl2NNaO2 ήταν επίσης της εταιρείας Sigma Aldrich, με CAS 15307-79-6. Η
μορφή του ήταν στερεή και ειδικότερα πούδρας λευκού χρώματος. Τέλος, το
carbamazepine, προϊόν της εταιρείας Sigma Aldric, έχει CAS 298-46-4, μοριακό τύπο
C15H12N2O και βρισκόταν υπό τη μορφή λευκών κόκκων.
Οι βιομηχανικοί καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι TiO2 P25 και ZnO. Το
TiO2 P25 της εταιρείας Degussa, έχει CAS 13463-67-7. Η σύσταση του είναι 20%
ρουτίλιο και 80% ανατάσιο, ενώ έχει ενεργή επιφάνεια 35-65 m2/g. Αποτελείται από
ακαθόριστους κόκκους με εύρος μεγέθους 20-30 nm. Το οξείδιο του ψευδαργύρου
ήταν προϊόν της εταιρείας Sigma Aldrich με CAS 1314-13-2. Η ενεργή του επιφάνεια
είναι 15-25 m2/g και αποτελείται από κόκκους με μέγεθος μικρότερο των 100 nm.
Η ισοπροπανόλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν της εταιρείας Fischer Scientific, ενώ
οι διαλύτες της υγρής χρωματογραφίας ήταν αντιστοίχως οι ακόλουθοι:
o Ακετονιτρίλιο (CH3CN, Panreac)
o Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (KH2PO4, Merck, CAS 7778-77-0)
o υπερκάθαρο νερό (18,2 ΜΩ cm1-), η παραγωγή του οποίου έγινε μέσω του
συστήματος μεμβρανών Milli-Q Water Purification System (Milliprore, Milford,
MA, USA).

3.2 Αναλυτική διαδικασία πειραμάτων
Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η επιρροή σημαντικών παραμέτρων ελέγχου
στην αποδοτικότητα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας και ειδικότερα η συγκέντρωση
και ο τύπος του καταλύτη, η συγκέντρωση του ρύπου, το μήκος κύματος της
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ακτινοβολίας ενώ τέλος, μελετήθηκε η συνεισφορά των ελεύθερων •ΟΗ στην
αποδόμηση των στοχευόμενων ρύπων.
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων, αποφασίστηκε οι φαρμακευτικές ουσίες στην
υδατική μήτρα να βρίσκονται σε μια συγκέντρωση που να είναι μεν συγκρίσιμη με
εκείνες που ανιχνεύονται στα περιβαλλοντικά δείγματα, αλλά παράλληλα να είναι
εφικτή η ποσοτικοποίηση της με την αναλυτική διαδικασία ανίχνευσης που
χρησιμοποιήθηκε. Συν τοις άλλοις, θεωρήθηκε σκόπιμο να επιλεχθεί και μια
συγκέντρωση ρύπου αρκετά υψηλότερη, ώστε να είναι εμφανής η επιρροή του
παράγοντα αυτού στην απόδοση της ετερογενούς φωτοκατάλυσης.
Η επιθυμητή συγκέντρωση καθορίστηκε στα 10 ppm για κάθε φαρμακευτική
ουσία για τα πειράματα σε χαμηλή συγκέντρωση και στα 80 ppm για τα σκευάσματα
diclofenac και carbamazepine σε εκείνα με την υψηλή συγκέντρωση. Για το
ibuprofen το πυκνό διάλυμα ορίστηκε στα 40 ppm, γεγονός που οφείλεται στην
χαμηλή διαλυτότητα του σε υδατικές μήτρες όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 11.
Διαλυτότητα (mg/l) στο νερό, 25oC
50.000
177
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Ουσία
Diclofenac sodium salt
Carbamazepine
Ibuprofen

Πίνακας 11: Διαλυτότητα των μελετούμενων φαρμακευτικών ουσιών στο νερό.

Μελετήθηκαν δύο καταλύτες για τη σύγκριση της δράσης διαφορετικών
καταλυτικών υλικών: το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) και το διοξείδιο του
τιτανίου (TiO2 P25) ενώ επιλέχθηκαν για τους καταλύτες συγκεντρώσεις της τάξης
των 500, 250, 100 και 50 ppm για την αξιολόγηση της βέλτιστης συγκέντρωσης τους.
Επιπλέον, υπάρχει επιστημονική διαμάχη για το εάν οι ελεύθερες •ΟΗ στο διάλυμα
ή οι οπές και οι προσροφημένες •ΟΗ πάνω στον καταλύτη, είναι τα πρωτεύοντα
οξειδωτικά μέσα της διεργασίας. Για αυτόν το λόγο, αξιολογήθηκε η συνεισφορά των
ελεύθερων

•ΟΗ

στο

φαινόμενο

της

αποδόμησης,

μέσω

της

προσθήκης

ισοπροπανόλης η οποία δρα ως παγίδα των ριζών υδροξυλίου που βρίσκονται
ελεύθερες στο διάλυμα. Η μοριακή συγκέντρωση που προστέθηκε ήταν 1.000 φορές
μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών στο διάλυμα.
Η ισοπροπανόλη έχει χαρακτηριστεί ως εξαιρετική παγίδα •OH χάρη στην υψηλή
σταθερά ταχύτητας αντίδρασης της με τις υδροξυλικές ρίζες (1,9×109 L mol-1s-1)
(Buxton et al., 1988), την αμελητέα προσρόφηση της στον καταλύτη (Chen et al.,
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2005), τη σταθερότητα της υπό ακτινοβολία και τη μηδενική αλληλεπίδραση της με
το ρύπο (Palominos et al., 2008). Η χρήση της έχει καθιερωθεί στη φωτοκατάλυση
για τη διάκριση της οξείδωσης των ρύπων μέσα στο διάλυμα από εκείνη στην
επιφάνεια του καταλύτη (Amine-Khodja et al., 2005; Rafqah et al., 2006).
Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά την προετοιμασία του δείγματος
με προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας της κάθε φαρμακευτικής ουσίας σε
απιονισμένο νερό όγκου 500 ml. Η ζύγιση γίνεται στον εργαστηριακό ζυγό ακριβείας
Kern Als 220-4N, ο οποίος βαθμονομείται πριν από κάθε χρήση. Το διάλυμα
αφήνεται σε ανάδευση με τη χρήση μαγνητικού στοιχείου, ώσπου να διαλυθεί
πλήρως η ουσία στην υδατική μήτρα και να δημιουργηθεί ομογενές υδατικό διάλυμα.
Το pH του διαλύματος ήταν το φυσικό. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού συλλέγεται
μικρή ποσότητα του υδατικού διαλύματος με πιπέτα και αποθηκεύεται σε κωνικό
σωληνάριο eppendorf χωρητικότητας 1,5 ml. Το δείγμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για
τον προσδιορισμό της αρχικής συγκέντρωσης του ρύπου για το εκάστοτε πείραμα
(C0).
Στην περίπτωση της φωτοκατάλυσης, αμέσως μετά προστίθεται υπό ανάδευση στο
διάλυμα η κατάλληλη ποσότητα του καταλύτη-ημιαγωγού. Για τα πειράματα που
διεξήχθηκαν επιλέχθηκαν για τους δύο καταλύτες συγκεντρώσεις της τάξης των 500,
250, 100 και 50 ppm. Το αιώρημα αναδεύεται στο σκοτάδι για περίπου 30 λεπτά,
δηλαδή τόσο ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ισορροπία προσρόφησης-εκρόφησης των
οργανικών συστατικών στην επιφάνεια του καταλύτη. Στα πειράματα της φωτόλυσης
δεν προστίθεται καταλύτης.
Μετά το πέρας των 30 λεπτών, ποσότητα από το αιώρημα (περίπου 400 ml) για τη
φωτοκατάλυση ή το διάλυμα για τη φωτόλυση, μεταγγίζεται στον αντιδραστήρα έως
το σημείο επανακυκλοφορίας του διαλύματος. Η ανάδευση συνεχίζεται διαρκώς σε
όλη τη διάρκεια του πειράματος με χρήση κυλινδρικού μαγνητικού στοιχείου και
μαγνητικού αναδευτήρα στις 600 rpm. Επιτυγχάνεται έτσι ικανοποιητική αιώρηση
του καταλύτη, αύξηση της διαθέσιμης επιφάνειας και ομοιογένεια.
Ο αντιδραστήρας εργαστηριακής κλίμακας του οίκου Heraeus Noblelight GmbH
(Hanau-Germany) που απεικονίζεται στην εικόνα 13, αποτελείται από δύο τμήματα:
ένα κυλινδρικό εξωτερικό δοχείο το οποίο περιέχει το αιώρημα και ένα εσωτερικό
περίβλημα-υποδοχή με διπλά τοιχώματα που συγκρατούν τη λάμπα. Τα πειράματα
διεξήχθησαν με δύο

εσωτερικά περιβλήματα:

το Μ380

το

οποίο

ήταν

κατασκευασμένο από γυαλί και ένα ακόμα περίβλημα από χαλαζία. Η διαφορά τους,

52

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 3: Πειραματική διαδικασία

πέρα από το υλικό κατασκευής, έγκειται στο ότι εκείνο από χαλαζιακό γυαλί δεν
απέκοπτε καθόλου την ακτινοβολία της λάμπας, ενώ το Μ380 «φίλτραρε» τα μήκη
κύματος εκπομπής κάτω από τα 390 nm.

Α

B

Εικόνα 13: Εξωτερικό δοχείο του αντιδραστήρα (Α) και εσωτερικό περίβλημα λυχνίας
με διπλά τοιχώματα (Β).

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, μεταξύ των δύο τμημάτων κυκλοφορεί ρεύμα
νερού που τροφοδοτείται μέσω συνδεσμολογίας με βρύση. Αυτό αποσκοπεί στο να
περιορίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία της λάμπας και το
διάλυμα να παραμένει περίπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συν τοις άλλοις, τα
εξωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα καλύπτονται με αλουμινόχαρτο, ώστε να
ανακλάται η ακτινοβολία πίσω στο διάλυμα αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της
διάταξης, καθώς και για λόγους προστασίας των ματιών.
Η λυχνία που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας ήταν ο
λαμπτήρας εκκενώσεως μέσης πίεσης υδραργύρου TQ 150 του οίκου Heraeus
Noblelight GmbH (Hanau-Germany) με ισχύ 150 W. Για την ανάπτυξη σταθερής
ισχύος απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος, συνεπώς η χρονομέτρηση του πειράματος
ξεκινά 3 λεπτά μετά την ηλεκτροδότηση της λάμπας και δείγματα λαμβάνονται σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο καταλύτης αφαιρείται από τα δείγματα με
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φίλτρο σύριγγας με μέγεθος πόρων 0,22 μm, τα οποία έπειτα φυλάσσονται σε
σωληνάρια eppendorf ώσπου να αναλυθούν. Η φύλαξη των δειγμάτων γίνεται σε
σκοτεινό μέρος ώστε να αποφευχθεί η φωτοκατάλυση τους λόγω του φωτισμού του
εργαστηρίου. Παρακάτω παρουσιάζονται η ροή ακτινοβολίας ανά μήκος κύματος
εκπομπής του λαμπτήρα TQ 150 στο σωλήνα από χαλαζία και στο γυάλινο
περίβλημα Μ380.
λ (nm)
238/40
248
254
265
270
275
280
289
297
302
313
334
366
390
405/08
436
492
546
577/99

Ροή ακτινοβολίας (W)
περίβλημα χαλαζία
1
0,7
4
1,4
0,6
0,3
0,7
0,5
1
1,8
4,3
0,5
6,4
0,1
3,2
4,2
0,1
5,1
4,7

Ροή ακτινοβολίας (W)
περίβλημα Μ380
0,1
2,9
3,6
0,1
4,6
4,2

Πίνακας 12: Ροή ακτινοβολίας ανά μήκος κύματος εκπομπής της λυχνίας TQ 150.

3.3 Μέθοδος ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης - HPLC
Η παρουσία των φαρμακευτικών προϊόντων στον κύκλο του νερού, ως επί το
πλείστον ανέρχεται σε συγκεντρώσεις των ng/l έως λίγα μg/l. Συνεπώς απαιτούνται
αναλυτικές τεχνικές ανίχνευσης με μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια και η επιλογή
τους εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας που μελετάται. Δεν
υπάρχει έως σήμερα κάποιο τυποποιημένο πρωτόκολλο για τον αναλυτικό
προσδιορισμό των φαρμακευτικών υπολειμμάτων σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
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περιβαλλοντικό μέσο. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε η υγρή χρωματογραφία
υψηλής απόδοσης/πίεσης σε συνδυασμό με ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων
(HPLC-diode array (DAD)), μια τεχνική επαρκής όσον αφορά την αξιοπιστία και με
χαμηλό κόστος.
Πριν γίνει η καταγραφή των συνθηκών που επιλέχθηκαν για την ανάλυση, κρίνεται
σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση της HPLC και των αρχών πάνω στις
οποίες βασίζεται.

3.3.1 Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης/πίεσης – HPLC
Η υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) αποτελεί μια από τις πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενες μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. Ο διαχωρισμός των
συστατικών ενός μίγματος στηρίζεται στις διαφορετικές κατανομές τους μεταξύ δυο
φάσεων. Η μία φάση παραμένει σταθερή και ονομάζεται στατική φάση ενώ η άλλη
διέρχεται μέσα ή πάνω από την επιφάνεια της στατικής φάσης και ονομάζεται κινητή.
Η χρωματογραφία αναπτύχθηκε το 1903 από τον Mikhail Semenovich Tswett, ο
οποίος κατάφερε να δημιουργήσει μια ειδική τεχνικής προσρόφησης που επέτρεψε το
διαχωρισμό των χρωστικών των φύλλων. Αρκετά χρόνια μετά αναπτύχθηκε και η
υγρή χρωματογραφία με βαρυτική ροή, επέκταση της οποίας αποτελεί η HPLC. Η
διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι στην HPLC χρησιμοποιούνται, ως υλικό
πλήρωσης της στήλης, σωματίδια μεγέθους μερικών μικρομέτρων, γεγονός που
απαιτεί υψηλές πιέσεις για την εξασφάλιση της επιθυμητής ταχύτητας ροής της
κινητής φάσης. Οι υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την HPLC σημαίνουν και
πολύπλοκη οργανολογία, ωστόσο το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι οι στήλες
υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης έχουν αισθητά βελτιωμένες αποδόσεις σε
σχέση με αυτές της κλασσικής υγρής χρωματογραφίας.

3.3.2 Χρωματογραφικός διαχωρισμός
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι χρωματογραφικοί διαχωρισμοί μιγμάτων
βασίζονται στην κατανομή σε διαφορετικό βαθμό των ουσιών μεταξύ μιας στατικής
και μιας κινητής φάσης, οι οποίες βρίσκονται σε μια χρωματογραφική στήλη. Στην
HPLC το δείγμα εισάγεται στην κορυφή της χρωματογραφικής στήλης και με τη
βοήθεια της υγρής κινητής φάσης που κινείται κατά μήκος της στήλης, τα συστατικά
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του κατανέμονται μεταξύ των δύο φάσεων, μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες
καταλαμβάνοντας έτσι ξεχωριστές ζώνες και εν τέλει εκλούονται το ένα μετά το
άλλο. Στην περίπτωση που για κινητή φάση χρησιμοποιούνται δύο ή και παραπάνω
διαλύτες, η έκλουση των διαχωριζόμενων συστατικών μπορεί να γίνει είτε
ισοκρατικά με τη σύσταση της κινητής φάσης να παραμένει σταθερή, είτε βαθμιδωτά
με το λόγο των διαλυτών να μεταβάλλεται.
Οι διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα των εκλουόμενων συστατικών βασίζονται στις
διαφορές στις ιδιότητες τους, όπως για παράδειγμα το σημείο βρασμού, την
πολικότητα, το ηλεκτρικό φορτίο, το μέγεθος του μορίου. Για να είναι δυνατή η
ποσοτικοποίηση των εκλουόμενων συστατικών, απαιτείται η παρουσία ενός
ανιχνευτή ο οποίος να ανταποκρίνεται στη συγκέντρωση τους, στην έξοδο της
χρωματογραφικής στήλης. Το σήμα του ανιχνευτή, του οποίου η μορφή προσομοιάζει
με καμπύλη Gauss, καταγράφεται ως συνάρτηση του όγκου της κινητής φάσης ή του
χρόνου έκλουσης. Εκτός από πληροφορίες για την ποσοτική ανάλυση μέσω του
εμβαδού κάθε κορυφής, οι θέσεις των κορυφών συναρτήσει του χρόνου αποτελούν
εργαλείο ταυτοποίησης των εκλουόμενων συστατικών μέσω της σύγκρισης με τους
χρόνους έκλουσης πρότυπων διαλυμάτων.
Ο διαχωρισμός ενός μίγματος, τα συστατικά του οποίου παρουσιάζονται με
διαφορετικά χρώματα, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 14: Απεικόνιση ενός χρωματογραφικού διαχωρισμού.
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3.3.3 Μηχανισμοί και τύποι HPLC
Η HPLC διαχωρίζεται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με τις ιδιότητες της στατικής
και της κινητής φάσης και το είδος της αλληλεπίδρασης τους με τα αναλυόμενα
συστατικά. Κάποιοι από τους τύπους αυτούς αναλύονται παρακάτω.
o Χρωματογραφία κατανομής
Σε αυτό το είδος χρωματογραφίας η κινητή και η στατική φάση είναι υγρές, και
το στερεό υλικό της στήλης λειτουργεί αποκλειστικά ως υλικό στηρίξεως της
υγρής στατικής φάσης. Έχει ευρεία κλίμακα εφαρμοσιμότητας, όπως για
παράδειγμα στα πεδία των φαρμακευτικών, των βιοχημικών, των τροφίμων, της
εγκληματολογίας και της ιατρικής. Ανάλογα με τη διαφορά πολικότητας μεταξύ
της στατικής και της κινητής φάσης διακρίνονται δύο είδη χρωματογραφίας
κατανομής.
o Χρωματογραφία κανονικής φάσης
Η στατική φάση, για παράδειγμα αλκυλονιτρίλιο ή αλκυλαµίνη, είναι
πολικότερη από την κινητή η οποία αποτελείται από μη πολικούς διαλύτες
όπως για παράδειγμα, εξάνιο ή ισοπροπυλαιθέρας. Πρώτα εκλούονται οι
λιγότερο πολικές ουσίες, ενώ οι πολικές κατακρατούνται ισχυρότερα και
εκλούονται τελευταίες.
o Χρωματογραφία αντίστροφης φάσης
Η στατική φάση αποτελείται συνήθως από υδρογονάνθρακες, ενώ η πιο
πολική κινητή φάση αποτελείται από μίγματα οργανικών διαλυτών
(μεθανόλη, ακετονιτρίλιο) με υδατικά ρυθμιστικά διαλύματα και νερό. Οι
πολικές ενώσεις εκλούονται πρώτες και ακολουθούν αυτές με τη μικρότερη
πολικότητα.

Εικόνα 15: Χρωματογραφία κατανομής.
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o Χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής
Ο διαχωρισμός οφείλεται στις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
αναλυόμενων ιόντων και των αντίθετα φορτισμένων ιονικών ομάδων της
στατικής φάσης και συνεπώς χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ιοντικών
ενώσεων. Οι στήλες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το είδος χρωματογραφίας
είναι γεμάτες με έναν ιοντανταλλάκτη. Υπάρχουν δύο τύποι ιοντοανταλλάκτη, ο
κατιοντανταλλάκτης, που φέρει αρνητικά φορτισμένες ομάδες οι οποίες έλκουν
θετικά φορτισμένα κατιόντα και ο ανιοντοανταλλάκτης, ο οποίος έχει θετικά
φορτισμένες ομάδες που έλκουν αρνητικά φορτισμένα ανιόντα. Οι κυριότερες
παράμετροι

που

καθορίζουν

τη

συγκράτηση

στη

χρωματογραφία

ιοντοανταλλαγής είναι η επιλογή της ιοντοανταλλακτικής ρητίνης, η κινητή φάση,
το pΗ και η θερμοκρασία.

Εικόνα 16: Χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής.

o Χρωματογραφία προσρόφησης
Ο διαχωρισμός των διαφόρων ουσιών βασίζεται στο διαφορετικό βαθμό
προσρόφησης τους στη στερεά στατική φάση με ασθενείς μη ιοντικές ελκτικές
δυνάμεις διπόλου-διπόλου, με δεσμούς υδρογόνου και με δεσμούς Van der Waals.
Το συνηθέστερο προσροφητικό υλικό είναι η πηκτή διοξειδίου του πυριτίου
(Silica gel) καθώς και το τριοξείδιο του αλουμινίου (Al2O3). Οι κυριότερες
αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι ηλεκτροστατικής φύσης. Η
χρωματογραφία προσρόφησης είναι κατάλληλη για το διαχωρισμό ουσιών με
μοριακό βάρος μικρότερο του 5.000 και ικανή για το διαχωρισμό ισομερών
ενώσεων από μίγμα.
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Εικόνα 17: Χρωματογραφία προσρόφησης.

o Χρωματογραφία συγγένειας
Η τεχνική περιλαμβάνει τη χημική δέσμευση ενός υποκαταστάτη (ligand) πάνω
σε μία στερεά μήτρα. Όταν ένα δείγμα διέλθει μέσα από τη στήλη, τότε το μόριο
που μας ενδιαφέρει θα δεσμευτεί ομοιοπολικά πάνω στον υποδοχέα (ligand), ενώ
τα υπόλοιπα συνυπάρχοντα μόρια θα εκλουσθούν με το ρυθμιστικό διάλυμα. Η
έκλουση του μορίου θα γίνει είτε αλλάζοντας το pH ή την ιονική ισχύ του
ρυθμιστικού διαλύματος. Η χρωματογραφία συγγένειας βρίσκει εφαρμογή στο
διαχωρισμό κυττάρων και στο διαχωρισμό ουσιών που συμμετέχουν σε
εξειδικευμένες αντιδράσεις όπως για παράδειγμα αντισώματος με το αντιγόνο.

Εικόνα 18: Χρωματογραφία συγγένειας.

o Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους ή διήθησης με πηκτή
Στο είδος αυτό δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των συστατικών του
δείγματος και της στατικής φάσης. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση το σχήμα και
το μέγεθος των μορίων των αναλυόμενων ενώσεων τα οποία διέρχονται μέσα από
το πορώδες δίκτυο της στατικής φάσης που λειτουργεί σαν «κόσκινο». Τα μεγάλα
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μόρια εξέρχονται πρώτα από τη στήλη, ενώ τα μικρά μόρια εισέρχονται στους
πόρους των σωματιδίων της στατικής φάσης και βγαίνουν αργότερα. Τα υλικά
πληρώσεως περιλαμβάνουν δεξτράνια, πολυακρυλαμίδια, πολυστυρένια κ.α.
Χρησιμοποιείται για διαχωρισμό μορίων με μεγάλο μοριακό βάρος από μόρια με
μικρό μοριακό βάρος, για διαχωρισμό ολιγομερών και ομολόγων καθώς και για
προσδιορισμό του μοριακού βάρους ή της κατανομής των μοριακών βαρών
μεγαλοπολυμερών.

Εικόνα 19: Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους.

3.3.4 Οργανολογία HPLC

Εικόνα 20: Οργανολογία συστήματος HPLC.

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η οργανολογία ενός τυπικού συστήματος
HPLC. Πιο αναλυτικά, το σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης
αποτελείται από:
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o Φιάλες αποθήκευσης διαλυτών, όπου περιέχεται η υγρή κινητή φάση.
o Αντλία για τη διοχέτευση των διαλυτών στη χρωματογραφική στήλη.
o Σύστημα έκχυσης δείγματος, για την εισαγωγή του υπό ανάλυση δείγματος στη
στήλη .
o Προστήλη (όχι απαραίτητα) για την προστασία και την αύξηση του χρόνου ζωής
της αναλυτικής στήλης.
o Χρωματογραφική αναλυτική στήλη για το διαχωρισμό των ουσιών του μίγματος.
o Ανιχνευτή για την ποσοτικοποίηση των εκλουόμενων ουσιών.
o Υπολογιστικό σύστημα για τη συλλογή και καταγραφή των αποτελεσμάτων.

3.3.5 Διαδικασία ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης στην παρούσα εργασία
Στην παρούσα εργασία, για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση των
φαρμακευτικών ουσιών, χρησιμοποιήθηκε χρωματογραφία κατανομής αντίστροφης
φάσης. Το σύστημα χρωματογραφίας ήταν το 1100 της εταιρείας Hewlett Packard.
Το σύστημα περιλαμβάνει την αντλία G1311A, η οποία υποστηρίζει έως και τέσσερις
διαλύτες με βαθμιδωτή έκλουση και τον ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων G1315A.

Εικόνα 21: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HP 1100.

Ο ανιχνευτής συστοιχίας/παράταξης φωτοδιόδων έχει την ικανότητα να συλλέγει
τα δεδομένα της απορρόφησης της αναλυόμενης ένωσης σε όλο το φάσμα του ορατού
ή του υπεριώδους. Το προς ανάλυση δείγμα δέχεται την ακτινοβολία ολόκληρου του
φάσματος και η ακτινοβολία που εξέρχεται, αφού αναλυθεί στο ολογραφικό φράγμα,
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προσπίπτει σε παράταξη φωτοδιόδων. Κάθε δίοδος δέχεται ακτινοβολία ενός και
μόνο μήκους κύματος και το σήμα αφού ενισχυθεί μετατρέπεται σε ψηφιακό.

Εικόνα 22: Διάταξη λειτουργίας του ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων.

Η αναλυτική στήλη που συνοδεύει το σύστημα χρωματογραφίας, είναι η Hypersil
BDS C8 της εταιρείας Thermo Electron. Το υλικό πλήρωσής της είναι μία πορώδης
πηκτή του διοξειδίου του πυριτίου, στην οποία είναι προσαρτημένες ομάδες
οκτυλίου. Έχει μήκος 250 mm, εσωτερική διάμετρο 4 mm και είναι πακτωμένη με
σωματίδια διαμέτρου 5 μm. Η θερμοκρασία της διατηρούνταν σταθερή στους 35οC.
Για την κινητή φάση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαλύτες σε ροή 1,2 ml/min, Α:
υπερκάθαρο νερό με 25 mM δισόξινο φωσφορικό κάλιο και Β: ακετονιτρίλιο. Η
έκλουση ήταν βαθμιδωτή και το πρόγραμμα της παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
Χρόνος (min)
0
5
15
18

%Β
15
15
70
15

Πίνακας 13: Πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης.

Το κάθε δείγμα προς ανάλυση αραιώνεται με ακετονιτρίλιο και εισάγεται άμεσα
στη στήλη της χρωματογραφίας μέσω βρόγχου εισαγωγής δείγματος όγκου 50 μl. Η
μέτρηση της απορρόφησης των εκλουόμενων ουσιών ορίστηκε στα 220 nm για το
diclofenac, στα 225 nm για το ibuprofen και στα 288 nm για το carbamazepine. Ο
συνολικός χρόνος ανάλυσης καθορίστηκε στα 18 λεπτά και οι χρόνοι συγκράτησης
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για το carbamazepine ήταν 8,5 λεπτά, για το diclofenac 11,5 λεπτά και αντιστοίχως
για το ibuprofen 12,5 λεπτά.

Εικόνα 23: Χρωματογράφημα μίγματος των ibuprofen, diclofenac και carbamazepine.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο κεφάλαιο

αυτό παρουσιάζονται

τα

πειραματικά

αποτελέσματα της

φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των φαρμακευτικών ουσιών diclofenac, ibuprofen και
carbamazepine. Παράλληλα, αξιολογούνται σημαντικοί παράμετροι ελέγχου της
διεργασίας, όπως ο τύπος και η συγκέντρωση του καταλύτη, η συγκέντρωση του
ρύπου, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και η συνεισφορά των ελεύθερων ριζών
υδροξυλίου στη συνολική αποδόμηση των φαρμακευτικών ρύπων.

4.1 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση carbamazepine

4.1.1 Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine
Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η φωτολυτική αποδόμηση του carbamazepine σε
συγκέντρωση 10 ppm, με το περίβλημα λάμπας από χαλαζία. Η χρονική στιγμή t=-3
αντιστοιχεί στην ηλεκτροδότηση της λάμπας ενώ για t=0 η λάμπα έχει φτάσει στη
μέγιστη ισχύ της. Για την ποσοτικοποίηση της απομάκρυνσης χρησιμοποιήθηκε η
μείωση του εμβαδού της

κορυφής της ουσίας

όπως απεικονίζεται

στα

χρωματογραφήματα της εικόνας 24. Η συγκέντρωση της φαρμακευτικής ουσίας
μειώνεται με το χρόνο ακτινοβόλησης. Από την ηλεκτροδότηση της λάμπας έως την
επίτευξη μέγιστης ισχύoς έχει αποδομηθεί το 6% της συγκέντρωσης του ρύπου. Μετά
το πέρας 5 λεπτών σε πλήρη λειτουργία της λάμπας, η συγκέντρωση του
carbamazepine έχει μειωθεί κατά 15% και μετά από 15 λεπτά κατά 34%. Στο τέλος
του πειράματος, δηλαδή σε χρόνο 30 λεπτών, το ποσοστό της συνολικής μείωσης
είναι 64%.
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Διάγραμμα 5: Φωτολυτική αποδόμηση carbamazepine.

Εικόνα 24: Χρωματογραφήματα της φωτολυτικής αποδόμησης 10 ppm carbamazepine.

Συνεπώς, η φωτόλυση είναι ικανή να αποδομήσει τη φαρμακευτική ουσία
carbamazepine και αυτό εξηγείται αν λάβουμε υπόψη το φάσμα απορρόφησης του
carbamazepine όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 25. Το carbamazepine απορροφάει
έντονα στα χαμηλά κύματα εκπομπής ακτινοβολίας της λάμπας συνεπώς η μείωση
της συγκέντρωσης που παρατηρείται και πειραματικά, είναι αναμενόμενη.
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Εικόνα 25: Φάσμα απορρόφησης του carbamazepine.

4.1.2 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine με ZnO και TiO2
P25 ως καταλύτες
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η φωτοκαταλυτική αποδόμηση του
carbamazepine με τη χρήση δύο ημιαγώγιμων υλικών, ZnO και TiO2 P25 σε
διαφορετικές συγκεντρώσεις (500, 250, 100 και 50 ppm) και σε καθορισμένη
συγκέντρωση του φαρμακευτικού ρύπου (10 ppm). Το περίβλημα της λάμπας που
χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα ήταν κατασκευασμένο από χαλαζιακό γυαλί.
Τα πειράματα διεξήχθησαν στο φυσικό pH του διαλύματος, όπως προέκυψε από
τη διάλυση της φαρμακευτικής ουσίας στο νερό, δηλαδή ~5,5. Οι περισσότεροι
καταλύτες έχουν αμφοτερικές ιδιότητες και συνεπώς το pH είναι σημαντικό καθώς
επηρεάζει το φορτίο της επιφάνειας τους. Το pH στο οποίο το οξείδιο έχει μηδενικό
φορτίο (zpc) ονομάζεται ισοηλεκτρικό pH (PI). Σε pH υψηλότερα από το PI του
εκάστοτε καταλύτη, η επιφάνεια του φορτίζεται αρνητικά από τα προσροφούμενα
OH- του υδατικού διαλύματος, ενώ για pH μικρότερα από το PI, η επιφάνεια του
φορτίζεται θετικά. Ο καταλύτης ZnO έχει σημείο μηδενικού φορτίου 9,0 και το TiO2
P25 6,30 αντίστοιχα, συνεπώς οι επιφάνειες και των δύο φωτοκαταλυτικών αυτών
υλικών θα είναι φορτισμένες θετικά στην παρούσα περίπτωση. Το carbamazepine για
το pH του διαλύματος δεν παρουσιάζει φορτίο (Punyapalakul & Sitthisorn, 2010).
Στο διάγραμμα 6 καταγράφεται η μείωση της συγκέντρωσης του carbamazepine με
TiO2 P25 ως ημιαγώγιμο φωτοκαταλυτικό υλικό. Ο χρόνος t=-3 που αντιστοιχεί στην
ηλεκτροδότηση της λάμπας, ταυτίζεται στην περίπτωση της φωτοκατάλυσης και με
το τέλος του διαστήματος των 30 λεπτών της προσρόφησης. Στην περίπτωση του
carbamazepine, η προσρόφηση δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ακόμα και
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για τη μέγιστη συγκέντρωση του TiO2 P25, δηλαδή τα 500 ppm, η απομάκρυνση που
παρατηρείται είναι κάτω από 15%. Το χαμηλό αυτό ποσοστό είναι σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα προηγούμενης εργασίας των Martinez et al. (2011). Πρέπει να
σημειωθεί ωστόσο ότι η φωτοκαταλυτική αποδόμηση του carbamazepine είναι
σημαντική ακόμα και πριν η λάμπα φτάσει στη μέγιστη ισχύ της και συνεπώς η
αποδόμηση του φαρμακευτικού αυτού ρύπου πιθανόν να είναι εφικτή ακόμα και με
λάμπες μικρότερης ισχύος.
Συν τοις άλλοις, είναι εμφανές ότι αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη από
50 έως 500 ppm, οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδόμηση του carbamazepine, καθώς έτσι
επιτυγχάνεται αύξηση των ενεργών κέντρων στην επιφάνεια του καταλύτη. Η
εργασία των Martinez et al. (2011), με λάμπα που εξέπεμπε ακτινοβολία μήκους
κύματος >366 nm, οδήγησε σε ανάλογα αποτελέσματα. Ειδικότερα, μετά από χρόνο
ακτινοβόλησης 15 λεπτών τα 500 ppm TiO2 P25 οδηγούν σε μείωση 95%, τα 250
ppm σε μείωση 91%, ενώ τα 100 και τα 50 ppm σε μείωση της συγκέντρωσης κατά
87% και 83% αντιστοίχως.
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Διάγραμμα 6: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση carbamazepine με χρήση TiO2 P25.

Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται αναλόγως η απομάκρυνση του carbamazepine με
τη χρήση ZnO ως ημιαγώγιμο φωτοκαταλυτικό υλικό. Και με το οξείδιο του
ψευδαργύρου, αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη ευνοεί την αύξηση της
αποδόμησης του carbamazepine, ενώ το ποσοστό της προσρόφησης είναι επίσης

67

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα-συζήτηση

λιγότερο από 15%. Τα ποσοστά απομάκρυνσης του ρύπου με το ZnO μετά από 15
λεπτά πειράματος με τη λάμπα σε πλήρη ισχύ, είναι για τα 500 ppm περίπου 90%, για
τα 250 ppm 87%, ενώ τα 100 και τα 50 ppm οδηγούν σε μείωση της συγκέντρωσης
του ρύπου κατά 82% και 80% αντίστοιχα.

10 ppm carbamazepine - ZnO
100
90
80
% αποδόμηση

70
60

500 ppm

50

250 ppm

40

100 ppm

30

50 ppm

20
10
0
-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

t (min)

Διάγραμμα 7: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση carbamazepine με χρήση ZnO.

Το TiO2 P25 φαίνεται να έχει ελαφρώς καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση από το
ZnO, κατ’ αντιστοιχία με τα αποτελέσματα των Martinez et al. (2011). Συγκεκριμένα,
από την ηλεκτροδότηση της λάμπας έως ότου φτάσει στο μέγιστο της ισχύος της
(t=0), το αιώρημα με 500 ppm TiO2 P25 παρουσιάζει μείωση 39%, ενώ το αντίστοιχο
αιώρημα με ZnO 32%. Στα 5 πρώτα λεπτά λειτουργίας της λάμπας σε πλήρη ισχύ,
έχει φωτοκαταλυθεί το 84% του carbamazepine με το TiO2 και το 80% με ZnO ως
καταλύτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους δύο καταλύτες μετά από 15 λεπτά είναι
95% και 90%, ενώ μετά από 30 λεπτά τα ποσοστά αποδόμησης είναι 99,5% και 98%.
Επίσης παρατηρείται ότι η φωτοκατάλυση, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση των
καταλυτών, είναι πιο αποτελεσματική διεργασία από τη φωτόλυση. Αυτό είναι
εμφανές αν συγκρίνουμε τα μικρότερα ποσοστά μείωσης μέσω της φωτοκατάλυσης,
που εν προκειμένω αντιστοιχούν στις μικρότερες συγκεντρώσεις των δύο καταλυτών
(50 ppm), με τα ποσοστά που λαμβάνονται μέσω της φωτόλυσης. Η σύγκριση
παρουσιάζεται στο διάγραμμα 8. Για το χρόνο που αντιστοιχεί στην επίτευξη
μέγιστης ισχύος της λάμπας (t=0), η φωτόλυση οδηγεί σε μείωση 6%, ενώ το TiO2 σε
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15% και το ZnO σε 13%. Στα 5 πρώτα λεπτά της φωτοκατάλυσης με τη λάμπα σε
πλήρη ισχύ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15%, 70% και 44%. Αναλόγως, η
φωτολυτική μείωση μετά από 15 λεπτά είναι 34%, ενώ τα αποτελέσματα για το TiO2
και το ZnO είναι 83% και 80%. Τέλος, μετά το πέρας 30 λεπτών η φωτόλυση έχει
μειώσει τη συγκέντρωση του carbamazepine κατά 64%, ενώ η φωτοκατάλυση με το
TiO2 κατά 93% και με το ZnO κατά 91%.
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Διάγραμμα 8: Σύγκριση της αποδόμησης του carbamazepine μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.

4.1.3 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm carbamazepine με ZnO και TiO2
P25 ως καταλύτες
Εξετάστηκε επίσης

η επιρροή του παράγοντα της συγκέντρωσης της

φαρμακευτικής ουσίας στην αποτελεσματικότητα της αποδόμησης. Παρακάτω
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας σε 80 ppm
carbamazepine, με τη χρήση TiO2 P25 και ZnO σε συγκέντρωση 100 ppm και με το
περίβλημα λάμπας από χαλαζία.
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Διάγραμμα 9: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm carbamazepine.

Συμπερασματικά, αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου οδηγεί σε αύξηση του
χρόνου που απαιτείται για την πλήρη αποδόμηση του, συμπέρασμα που συμφωνεί με
την εργασία των Achilleos et al., (2010). Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ενώ η
συγκέντρωση του ρύπου αυξάνεται, τα ενεργά κέντρα του καταλύτη παραμένουν τα
ίδια. Ειδικότερα, μετά από 30 λεπτά ακτινοβόλησης των 10 ppm carbamazepine, τα
100 ppm TiO2 P25 οδηγούσαν σε μείωση 96% και τα 100 ppm ZnO σε μείωση 93%.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον ίδιο χρόνο και για την ίδια συγκέντρωση των
καταλυτών αλλά με οκταπλάσια συγκέντρωση του carbamazepine, είναι 55% για το
TiO2 P25 και 46% για το ZnO. Μάλιστα κατά τη φωτοκατάλυση των 80 ppm
carbamazepine και μετά το πέρας 180 λεπτών, το TiO2 P25 οδηγεί σε μείωση 96% και
το αντίστοιχο ποσοστό για το ZnO είναι 89%. Στις εικόνες που ακολουθούν
παρουσιάζεται η φωτοκαταλυτική μείωση της συγκέντρωσης του carbamazepine με
τους δύο καταλύτες, όπως καταγράφηκε στα αντίστοιχα χρωματογραφήματα.
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Εικόνα 26: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 80 ppm
carbamazepine με TiO2 P25 ως καταλύτη.

Εικόνα 27: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 80 ppm
carbamazepine με ZnO ως καταλύτη.

4.1.4 Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine με
το περίβλημα λάμπας Μ380
Ένας ακόμα παράγοντας ελέγχου που αξιολογήθηκε ήταν η επιρροή του μήκους
κύματος της ακτινοβολίας στην αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, διεξήχθησαν πειράματα με δύο περιβλήματα της λάμπας, ένα με
χαλαζία που δεν παρεμπόδιζε τη διέλευση της ακτινοβολίας και το γυάλινο Μ380 που
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απορροφούσε τα μήκη κύματος κάτω από 390 nm. Τα πειράματα με το περίβλημα
από χαλαζία παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στις παραπάνω ενότητες και ακολουθούν τα
συγκριτικά διαγράμματα των πειραμάτων με το δεύτερο περίβλημα. Η συγκέντρωση
της φαρμακευτικής ουσίας carbamazepine ήταν 10 ppm και στα πειράματα της
φωτοκατάλυσης η συγκέντρωση των δύο καταλυτών ήταν 100 ppm.
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Διάγραμμα 10: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine με χρήση δύο
περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η φωτόλυση με το περίβλημα Μ380,
δεν οδηγεί σε καμία μείωση της συγκέντρωσης του carbamazepine μετά από 30 λεπτά
ακτινοβόλησης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Martinez et al. (2011), όταν
ακτινοβόλησαν υδατικό διάλυμα carbamazepine με ακτινοβολία μήκους κύματος άνω
των 366 nm. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνεπές με αυτό που αναμένεται αν
εξετάσουμε το φάσμα απορρόφησης του carbamazepine το οποίο παρουσιάστηκε
στην εικόνα 25. Το carbamazepine δεν απορροφάει σε μήκη κύματος πάνω από τα
320-350 nm, συνεπώς η φωτόλυση του υδατικού διαλύματος του με το περίβλημα
Μ380 και άρα με ακτινοβολία με μήκη κύματος άνω των 390 nm, είναι λογικό να
είναι αμελητέα.
Όσον αφορά τη φωτοκατάλυση, τα μήκη κύματος που επιτρέπει το περίβλημα
Μ380 να φτάσουν το αιώρημα, δηλαδή λ>390 nm, αντιστοιχούν στο ενεργειακό
χάσμα των δύο καταλυτών και συνεπώς είναι δυνατή η ενεργοποίηση της
φωτοκαταλυτικής τους ικανότητας.
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Διάγραμμα 11: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
TiO2 P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

Πράγματι, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 11, είναι δυνατή η αποδόμηση του
carbamazepine με έκθεση σε ακτινοβολία με μήκη κύματος άνω των 390 nm όταν
χρησιμοποιείται TiO2 P25 ως καταλύτης. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η μείωση
με το περίβλημα Μ380 είναι μικρότερη από την περίπτωση που χρησιμοποιείται το
χαλαζιακό περίβλημα, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η αποδόμηση είναι
ταχεία. Συγκεκριμένα μετά από 15 λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία
οδηγεί σε μείωση 86% και το Μ380 σε μείωση 70%, ενώ μετά από 30 λεπτά
ακτινοβόλησης η μείωση με το περίβλημα από χαλαζία είναι 96% ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για το Μ380 είναι 86%.
Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα με τη χρήση ZnO ως φωτοκαταλυτικό υλικό,
όπου ναι μεν παρατηρείται αξιόλογη μείωση της συγκέντρωσης του carbamazepine
με το Μ380, αλλά είναι μικρότερη από εκείνη με το περίβλημα από χαλαζία. Στα 15
λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία οδηγεί σε μείωση 82% ενώ το
Μ380 σε μείωση 68%. Στο τέλος του πειράματος, δηλαδή μετά από 30 λεπτά, τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 93% και 81%. Η σύγκριση αυτή καταγράφεται στο
διάγραμμα 12.
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Διάγραμμα 12: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
ZnO, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

4.1.5 Συνεισφορά των ελεύθερων •OH στη συνολική αποδόμηση του
carbamazepine
Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχει επιστημονική διαμάχη για τη συμμετοχή των
ριζών υδροξυλίου που βρίσκονται ελεύθερες στο διάλυμα, στη φωτοκαταλυτική
αποδόμηση των ρύπων. Οι οπές και οι υδροξυλικές ρίζες που βρίσκονται πάνω στην
επιφάνεια του καταλύτη συνεισφέρουν επίσης στο συνολικό ποσοστό της
αποδόμησης.
Στα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφεται η αποδόμηση 10 ppm
carbamazepine με 100 ppm από τον εκάστοτε καταλύτη και το περίβλημα λάμπας
από χαλαζία. Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου
στην αποδόμηση του φαρμακευτικού ρύπου, προστέθηκαν στην αρχή του πειράματος
1,620 ml ισοπροπανόλης που αντιστοιχούσε σε μοριακή συγκέντρωση 1.000 φορές
μεγαλύτερη από εκείνη της φαρμακευτικής ουσίας.
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Διάγραμμα 13: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
TiO2 P25 και με προσθήκη 1,620 ml ισοπροπανόλης.

Είναι εμφανές ότι κατά τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση του carbamazepine με την
χρήση TiO2 P25 ως καταλύτη, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ελεύθερες ρίζες
υδροξυλίου είναι σημαντικός αλλά όχι αποκλειστικός. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από τη σημαντική μείωση της απόδοσης της διεργασίας με την προσθήκη
ισοπροπανόλης (Giraldo et al., 2010). Ειδικότερα, η εκατοστιαία αποδόμηση του
φαρμακευτικού αυτού ρύπου με την προσθήκη ισοπροπανόλης είναι μικρότερη από
το 50% εκείνης που σημειώνεται χωρίς την προσθήκη του διαλύτη. Συγκεκριμένα,
έως ότου η λάμπα φτάσει στο μέγιστο της ισχύος της (t=0), χωρίς ισοπροπανόλη έχει
αποδομηθεί το 20% της συγκέντρωσης του carbamazepine και με την παρουσία της
αλκοόλης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 12%. Αναλόγως, χωρίς την αλκοόλη
μετά τα 5, 15 και 30 λεπτά λειτουργίας της λάμπας σε πλήρη ισχύ, αποδομείται το
74%, 86% και το 96% του carbamazepine. Τα αντίστοιχα ποσοστά με την προσθήκη
της ισοπροπανόλης είναι 29%, 40% και 47%.
Τα αποτελέσματα για τη φωτοκατάλυση με το ZnO ως καταλύτη είναι ανάλογα με
εκείνα με το TiO2 P25 και παρουσιάζονται στο διάγραμμα 14. Η απόδοση της
διεργασίας μειώνεται αρκετά και συνεπώς ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης της
συγκέντρωσης του carbamazepine αποδίδεται στην οξείδωση από τις ελεύθερες
υδροξυλικές ρίζες (Giraldo et al., 2010). Συγκεκριμένα, έως ότου η λάμπα φτάσει στο
μέγιστο της ισχύος της, χωρίς ισοπροπανόλη έχει αποδομηθεί το 17% της

75

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα-συζήτηση

συγκέντρωσης του carbamazepine και με την παρουσία της αλκοόλης, το αντίστοιχο
ποσοστό είναι περίπου 11%. Αναλόγως, χωρίς την αλκοόλη στα 5, 15 και 30 λεπτά
λειτουργίας της λάμπας σε πλήρη ισχύ, απομακρύνεται το 60%, 82% και το 93% του
carbamazepine.
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Διάγραμμα 14: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm carbamazepine μέσω 100 ppm
ZnO και με προσθήκη 1,620 ml ισοπροπανόλης.

4.2 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση diclofenac

4.2.1 Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac
Η φωτολυτική αποδόμηση του diclofenac σε συγκέντρωση 10 ppm, με το
περίβλημα λάμπας από χαλαζία, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 15. Η συγκέντρωση
της φαρμακευτικής ουσίας μειώνεται ταχύτατα με το χρόνο ακτινοβόλησης. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι αντίθετα με εκείνα των Calza et al., (2006) και των Rizzo et
al., (2009)

και σύμφωνα με άλλες ερευνητικές εργασίες, όπως για παράδειγμα

εκείνες των Perez-Estrada et al., (2005) και των Mendez-Arriaga et al., (2008). Η
φωτολυτική αποδόμηση του diclofenac καταγράφεται στη χρωματογραφική ανάλυση
του δείγματος που υποβλήθηκε σε φωτόλυση και παρουσιάζεται στην εικόνα 28.
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Ειδικότερα από την ηλεκτροδότηση της λάμπας (t=-3) έως την επίτευξη μέγιστης
ισχύoς (t=0) έχει αποδομηθεί ήδη το 93% της συγκέντρωσης του ρύπου. Μετά το
πέρας 5 λεπτών σε πλήρη λειτουργία της λάμπας, η συγκέντρωση έχει μειωθεί κατά
99,7%. Από τα χρωματογραφήματα της εικόνας 28, είναι επίσης εμφανές ότι η
φωτόλυση παράγει έναν αριθμό από παραπροϊόντα που απεικονίζονται από τις
επιπλέον κορυφές που καταγράφονται.
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Διάγραμμα 15: Φωτολυτική αποδόμηση diclofenac.

Εικόνα 28: Χρωματογραφήματα της φωτολυτικής αποδόμησης 10 ppm diclofenac.
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Συνεπώς, η φωτόλυση είναι ικανή για να μειωθεί η συγκέντρωση της
φαρμακευτικής ουσίας και μάλιστα με ταχύτατο ρυθμό, καθώς το diclofenac
απορροφάει έντονα σε μήκη κύματος κάτω 450-500 nm και επομένως σχεδόν σε όλο
το φάσμα εκπομπής της λάμπας ακτινοβόλησης. Το φάσμα απορρόφησης του
diclofenac παρουσιάζεται στην εικόνα 29.

Εικόνα 29: Φάσμα απορρόφησης του diclofenac.

4.2.2 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac με ZnO και TiO2 P25 ως
καταλύτες
Τα πειράματα φωτοκατάλυσης διεξήχθησαν στο φυσικό pH του διαλύματος του
diclofenac, δηλαδή ~5,7, το οποίο είναι κάτω από το ισοηλεκτρικό σημείο και των
δύο καταλυτών. Συνεπώς οι επιφάνειες και των δύο φωτοκαταλυτικών αυτών υλικών
θα έχουν θετικό φορτίο. Το diclofenac στο pH του διαλύματος θα είναι αρνητικά
φορτισμένο εξαιτίας της καρβοξυλικής του ομάδας (Martinez et al., 2011), συνεπώς η
αλληλεπίδραση του με τον θετικά φορτισμένο καταλύτη διευκολύνεται.
Στο διάγραμμα 16 καταγράφεται η απομάκρυνση του φαρμακευτικού ρύπου
diclofenac με TiO2 P25 ως ημιαγώγιμο φωτοκαταλυτικό υλικό. Το ποσοστό της
προσρόφησης αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη από 7% έως
13%. Τα χαμηλά ποσοστά προσρόφησης είναι σύμφωνα με προηγούμενα
εργαστηριακά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα των Mendez-Arriaga et al.,
(2008) και των Rizzo et al., (2009). Είναι εμφανές ότι, όπως και στην περίπτωση του
carbamazepine, αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη έως τα 500 ppm οδηγεί σε
μεγαλύτερη αποδόμηση του diclofenac, συμπέρασμα που συμφωνεί με εκείνο των
Martinez et al., (2011). Ειδικότερα, από την ηλεκτροδότηση της λάμπας (t=-3) μέχρι
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να φτάσει η λάμπα σε πλήρη ισχύ (t=0) τα 500 ppm TiO2 P25 οδηγούν σε μείωση
90%, τα 250 ppm σε μείωση 85%, ενώ τα 100 και τα 50 ppm σε απομάκρυνση της
συγκέντρωσης κατά 81% και 76% αντιστοίχως.
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Διάγραμμα 16: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση diclofenac με χρήση TiO2 P25.

Εικόνα 30: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm diclofenac
με 50 ppm TiO2 P25 ως καταλύτη.

Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζεται η απομάκρυνση του diclofenac με τη χρήση
ZnO ως ημιαγώγιμο φωτοκαταλυτικό υλικό. Αναλόγως, αύξηση της συγκέντρωσης
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του καταλύτη ως τα 500 ppm οδηγεί σε ταχύτερη αποδόμηση, Τα ποσοστά μείωσης
με το ZnO για t=0, είναι για τα 500 ppm περίπου 97%, για τα 250 ppm 95%, ενώ τα
100 και τα 50 ppm οδηγούν σε μείωση της συγκέντρωσης κατά 92% και 86%
αντίστοιχα. Το ZnO είναι συνεπώς ελαφρώς πιο φωτοενεργό από το TiO2 P25 για το
diclofenac.
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Διάγραμμα 17: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση diclofenac με χρήση ZnO.

Εικόνα 31: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm diclofenac
με 50 ppm ZnO ως καταλύτη.

80

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα-συζήτηση

Επίσης, η φωτόλυση είναι ελάχιστα πιο αποτελεσματική διεργασία από τη
φωτοκατάλυση με TiO2 P25 ως καταλύτη. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στο
διάγραμμα 18. Οι Martinez et al., (2011) κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με χρήση
λάμπας που εξέπεμπε στα 254 nm καθώς επίσης και οι Mendez-Arriaga et al. (2008)
με λάμπα xenon με μήκος κύματος εκπομπής 290-400 nm. Για το χρόνο που
αντιστοιχεί στην επίτευξη μέγιστης ισχύος της λάμπας (t=0), η φωτόλυση οδηγεί σε
μείωση 93%, ενώ τα 500 ppm TiO2 σε 90% και τα 500 ppm ZnO σε 97%. Στα 5
πρώτα λεπτά της φωτοκατάλυσης με τη λάμπα σε πλήρη ισχύ όμως, τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 99,7%, 98% και 97%. Συμπερασματικά, για την αποδόμηση του
diclofenac, δεν απαιτείται η προσθήκη καταλύτη, καθώς η φωτόλυση είναι εξαιρετικά
αποδοτική.
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Διάγραμμα 18: Σύγκριση της αποδόμησης του diclofenac μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.

4.2.3 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm diclofenac με ZnO και TiO2 P25 ως
καταλύτες
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας σε
80 ppm diclofenac, με τη χρήση TiO2 P25 και ZnO σε συγκέντρωση 100 ppm και με
το περίβλημα λάμπας από χαλαζία. Εξετάζεται η επιρροή του παράγοντα της
συγκέντρωσης της φαρμακευτικής ουσίας στο ρυθμό αποδόμησης.
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Διάγραμμα 19: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 80 ppm diclofenac.

Συμπερασματικά, αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου οδηγεί σε αύξηση του
χρόνου που απαιτείται για την πλήρη αποδόμηση του. Ειδικότερα, μετά από 15 λεπτά
ακτινοβόλησης του υδατικού διαλύματος 80 ppm diclofenac, τα 100 ppm TiO2 P25
οδηγούν σε μείωση της συγκέντρωσης του ρύπου κατά 97% και τα 100 ppm ZnO σε
μείωση 99%. Μετά από 5 λεπτά ακτινοβόλησης των 80 ppm diclofenac, τα 100 ppm
TiO2 P25 οδηγούσαν σε μείωση 85% και τα 100 ppm ZnO σε μείωση 90%. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για τον ίδιο χρόνο (t=5) και για την ίδια συγκέντρωση των
καταλυτών (100 ppm) αλλά με οκτώ φορές μικρότερη αρχική συγκέντρωση του
diclofenac, είναι 95% για το TiO2 P25 και 97% για το ZnO. Και πάλι η
φωτοκαταλυτική αποδόμηση του diclofenac αποδεικνύεται ταχύτατη, αφού και με
τους δύο καταλύτες μετά το πέρας των 30 λεπτών ακτινοβόλησης, η φαρμακευτική
ουσία έχει αποδομηθεί πλήρως.

4.2.4 Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac με το
περίβλημα λάμπας Μ380
Για την αξιολόγηση της επιρροής του μήκους κύματος της ακτινοβολίας στην
αποδόμηση

του

diclofenac

διεξήχθησαν,

όπως

και

στην

περίπτωση

του

carbamazepine, πειράματα με δύο περιβλήματα της λάμπας. Η συγκέντρωση της
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φαρμακευτικής ουσίας ήταν 10 ppm και στα πειράματα της φωτοκατάλυσης η
συγκέντρωση των δύο καταλυτών ήταν 100 ppm.
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Διάγραμμα 20: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac με χρήση δύο περιβλημάτων
της λάμπας ακτινοβόλησης.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η φωτόλυση με το περίβλημα Μ380,
είναι αποδοτική, αλλά η μείωση της συγκέντρωσης του diclofenac είναι πολύ πιο
αργή σε σχέση με εκείνη για το περίβλημα από χαλαζία. Το συμπέρασμα αυτό
συνάδει με την ερευνητική εργασία των Martinez et al., (2010) που εργάστηκαν με
λάμπες με μήκη κύματος εκπομπής στα 254 nm και άνω των 366 nm αντίστοιχα. Η
διαφορά αυτή στην απόδοση εξηγείται αν λάβουμε υπόψη το φάσμα απορρόφησης
του diclofenac το οποίο παρουσιάστηκε στην εικόνα 29. Το diclofenac παρουσιάζει
μια μικρή απορρόφηση σε μήκη κύματος πάνω από τα 390 nm, συνεπώς η φωτόλυση
του υδατικού διαλύματος του με το περίβλημα Μ380 είναι αναμενόμενο να επιφέρει
κάποια αποτελέσματα. Η σημαντική όμως διαφορά στην ένταση της απορρόφησης
του για μικρότερα μήκη κύματος από αυτήν πάνω από τα 390 nm, εξηγεί την πολύ
μεγαλύτερη απόδοση της φωτόλυσης για το περίβλημα από χαλαζία σε σχέση με το
Μ380.
Όσον αφορά τη φωτοκατάλυση όπως προαναφέρθηκε, τα μήκη κύματος άνω των
390 nm είναι επαρκή για την ενεργοποίηση της φωτοκαταλυτικής ικανότητας των δύο
καταλυτών, αφού αντιστοιχούν στο ενεργειακό τους χάσμα.
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Διάγραμμα 21: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm TiO2
P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

Πράγματι, είναι δυνατή η ταχύτατη αποδόμηση του diclofenac με έκθεση σε
ακτινοβολία με μήκη κύματος άνω των 390 nm όταν χρησιμοποιείται TiO2 P25 ως
καταλύτης, ωστόσο η μείωση της συγκέντρωσης με το περίβλημα Μ380 είναι
μικρότερη από την περίπτωση που χρησιμοποιείται το χαλαζιακό περίβλημα, κατ’
αναλογία με τα συμπεράσματα των Martinez et al., (2010). Συγκεκριμένα, μόλις η
λάμπα φτάνει σε πλήρη ισχύ, με το περίβλημα από χαλαζία έχει αποδομηθεί το 81%
της αρχικής συγκέντρωσης του diclofenac, ενώ με το Μ380 το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 30%. Μετά από 5 λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία οδηγεί σε
μείωση 95% ενώ το Μ380 σε μείωση 58% και στο τέλος του πειράματος, δηλαδή
μετά από 30 λεπτά, τα ποσοστά είναι 100% και 96% αντίστοιχα.
Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα με τη χρήση ZnO ως φωτοκαταλυτικό υλικό,
όπου ναι μεν παρατηρείται σημαντική μείωση της συγκέντρωσης του diclofenac με το
Μ380, αλλά είναι μικρότερη από εκείνη με το περίβλημα από χαλαζία. Όταν η λάμπα
φτάνει σε πλήρη ισχύ, με το περίβλημα από χαλαζία έχει αποδομηθεί το 92% της
συγκέντρωσης του diclofenac, ενώ με το Μ380 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%.
Στα 5 λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία οδηγεί σε μείωση 97% και το
Μ380 σε μείωση 65% και στο τέλος του πειράματος, δηλαδή μετά από 30 λεπτά, τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 100% και 98%.
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Συγκριτικά, όταν χρησιμοποιείται το περίβλημα Μ380 για την αποδόμηση του
diclofenac, η φωτόλυση υστερεί σε σχέση με τη φωτοκατάλυση. Συγκεκριμένα, στην
περίπτωση της φωτόλυσης, για τα πρώτα 5 και 15 λεπτά λειτουργίας της λάμπας σε
πλήρη ισχύ, η συγκέντρωση του diclofenac έχει μειωθεί κατά 50% και 80%
αντιστοίχως. Στην περίπτωση της φωτοκατάλυσης με TiO2 P25 ως φωτοκαταλύτη τα
ποσοστά αυτά είναι 58% και 87%, ενώ αναλόγως με ZnO ως φωτοκαταλύτη, η
αποδόμηση του diclofenac ανέρχεται σε 65% και 92% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 22: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm ZnO, με
χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

4.2.5 Συνεισφορά των ελεύθερων •OH στη συνολική αποδόμηση του diclofenac
Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου στην
αποδόμηση του φαρμακευτικού ρύπου, προστέθηκαν στην αρχή του πειράματος 1,20
ml ισοπροπανόλης, που αντιστοιχούσε σε μοριακή συγκέντρωση 1.000 φορές
μεγαλύτερη

από

εκείνη

της

φαρμακευτικής

παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.
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Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
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Διάγραμμα 23: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm TiO2
P25 και με προσθήκη 1,20 ml ισοπροπανόλης.

Κατά τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση του diclofenac με την χρήση TiO2 P25 ως
καταλύτη, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου δεν φαίνεται
να είναι σημαντικός και πιθανόν οι οπές ή/και οι προσροφημένες ρίζες να είναι το
κύριο οξειδωτικό μέσο. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από την αμελητέα μείωση της
απόδοσης της διεργασίας όταν προστίθεται ισοπροπανόλη (Giraldo et al., 2010).
Συγκεκριμένα, έως ότου η λάμπα φτάσει στο μέγιστο της ισχύος της (t=0), χωρίς
ισοπροπανόλη έχει αποδομηθεί το 81% της συγκέντρωσης του diclofenac και με την
παρουσία της αλκοόλης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 78%. Αναλόγως, χωρίς
την αλκοόλη μετά τα 5 λεπτά λειτουργίας της λάμπας σε πλήρη ισχύ, αποδομείται το
95% του diclofenac, ενώ τα αντίστοιχο ποσοστό με την προσθήκη της ισοπροπανόλης
είναι 94%.
Τα αποτελέσματα για τη φωτοκατάλυση με τη χρήση ZnO ως καταλύτη είναι
ανάλογα με εκείνα με το TiO2 P25 και παρουσιάζονται στο διάγραμμα 24. Η απόδοση
της διεργασίας μειώνεται ελάχιστα με την προσθήκη της αλκοόλης, επομένως η
αποδόμηση του diclofenac φαίνεται να λαμβάνει χώρα πάνω στην επιφάνεια του
καταλύτη (Giraldo et al., 2010). Συγκεκριμένα, έως ότου η λάμπα φτάσει στο μέγιστο
της ισχύος της, χωρίς ισοπροπανόλη έχει αποδομηθεί το 92% της συγκέντρωσης του
diclofenac και με την παρουσία της αλκοόλης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου
90%. Αναλόγως, χωρίς την αλκοόλη στα 5 λεπτά πειράματος απομακρύνεται το 97%
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του diclofenac και το αντίστοιχο ποσοστό με την παρουσία της ισοπροπανόλης είναι
95%.
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Διάγραμμα 24: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm diclofenac μέσω 100 ppm ZnO και
με προσθήκη 1,20 ml ισοπροπανόλης.

4.3 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ibuprofen

4.3.1 Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen
Η

φωτόλυση

αποδεικνύεται

αποτελεσματική

για

την

αποδόμηση

της

φαρμακευτικής ουσίας ibuprofen σε συγκέντρωση 10 ppm. Οι Mendez-Arriaga et al.,
(2008) αντίθετα, δεν κατέληξαν σε αποδόμηση του ibuprofen μέσω φωτόλυσης με τη
χρήση λάμπας xenon μήκους κύματος εκπομπής 290-400 nm. Η αποτελεσματικότητα
της φωτόλυσης στην αποδόμηση του ibuprofen, εξηγείται αν λάβουμε υπόψη το
φάσμα απορρόφησης του, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 32. Το ibuprofen
απορροφάει στα χαμηλότερα κύματα εκπομπής ακτινοβολίας της λάμπας, συνεπώς η
φωτολυτική μείωση της συγκέντρωσης του είναι αναμενόμενη.
Η μείωση αυτή σε αντιστοιχία με το χρόνο ακτινοβόλησης παρουσιάζεται στο
διάγραμμα 25. Ειδικότερα από την ηλεκτροδότηση της λάμπας (t=-3) έως την
επίτευξη μέγιστης ισχύoς (t=0) έχει αποδομηθεί το 25% της συγκέντρωσης του
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ibuprofen. Μετά το πέρας 5 λεπτών σε πλήρη λειτουργία της λάμπας, η συγκέντρωση
έχει μειωθεί κατά 80% και μετά από 15 λεπτά το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 92%.
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Διάγραμμα 25: Φωτολυτική αποδόμηση ibuprofen.

Εικόνα 32: Φάσμα απορρόφησης του ibuprofen.

4.3.2 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen με ZnO και TiO2 P25 ως
καταλύτες
Το pH του διαλύματος στο οποίο διεξήχθησαν τα πειράματα φωτοκατάλυσης του
ibuprofen ήταν το φυσικό pH που προέκυψε από τη διάλυση της φαρμακευτικής
ουσίας στο νερό, δηλαδή ~4. Οι δύο καταλύτες σε αυτό το υδατικό περιβάλλον
φέρουν θετικό φορτίο, ενώ το ibuprofen δεν φέρει φορτίο και βρίσκεται στη μοριακή
του μορφή (Ahmad et al., 2012).
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Στο διάγραμμα 26 καταγράφεται η μείωση της συγκέντρωσης του ibuprofen με τη
χρήση TiO2 P25 ως καταλύτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αύξηση της
συγκέντρωσης του καταλύτη από 50 έως 500 ppm, οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδόμηση
του ibuprofen, ενώ η προσρόφηση δεν είναι σημαντική, κατ’ αντιστοιχία με τα
συμπεράσματα των

Mendez-Arriaga et

al., (2008). Ειδικότερα,

από την

ηλεκτροδότηση της λάμπας μέχρι να φτάσει η λάμπα σε πλήρη ισχύ (t=0) τα 500 ppm
TiO2 P25 οδηγούν σε μείωση 73%, τα 250 ppm σε μείωση 68%, ενώ τα 100 και τα 50
ppm σε απομάκρυνση της συγκέντρωσης του ρύπου κατά 65% και 53% αντιστοίχως.
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Διάγραμμα 26: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ibuprofen με χρήση TiO2 P25.

Στο διάγραμμα 27 παρουσιάζεται αναλόγως η απομάκρυνση του ibuprofen με τη
χρήση ZnO ως ημιαγώγιμο φωτοκαταλυτικό υλικό. Τα ποσοστά μείωσης της
συγκέντρωσης του ibuprofen με το ZnO για t=0, είναι για τα 500 ppm περίπου 70%,
για τα 250 ppm 63%, ενώ τα 100 και τα 50 ppm, 61% και 35% αντίστοιχα. Το TiO2
P25 έχει συνεπώς ελαφρώς καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση από το ZnO για το
ibuprofen.
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Διάγραμμα 27: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ibuprofen με χρήση ZnO.

Επίσης, η φωτοκατάλυση και με τους δύο καταλύτες είναι πιο αποτελεσματική
διεργασία από τη φωτόλυση. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται στο διάγραμμα 28. Για
το χρόνο που αντιστοιχεί στην επίτευξη μέγιστης ισχύος της λάμπας (t=0), η
φωτόλυση οδηγεί σε μείωση 25%, ενώ τα 500 ppm TiO2 σε 73% και τα 500 ppm ZnO
σε 70% αντιστοίχως. Στα 5 πρώτα λεπτά της φωτοκατάλυσης με τη λάμπα σε πλήρη
ισχύ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 80%, 97% και 95%.
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Διάγραμμα 28: Σύγκριση της αποδόμησης του ibuprofen μέσω φωτόλυσης και
φωτοκατάλυσης.
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4.3.3 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 40 ppm ibuprofen με ZnO και TiO2 P25 ως
καταλύτες
Στο διάγραμμα 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής
διεργασίας σε 40 ppm ibuprofen, με τη χρήση TiO2 P25 και ZnO σε συγκέντρωση 100
ppm και με το περίβλημα λάμπας από χαλαζία. Συμπερασματικά, αύξηση της
συγκέντρωσης του ρύπου οδηγεί σε αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την πλήρη
αποδόμηση του. Μετά από 5 λεπτά ακτινοβόλησης των 10 ppm ibuprofen, τα 100
ppm TiO2 P25 οδηγούσαν σε μείωση 95% και τα 100 ppm ZnO σε μείωση 93%. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για τον ίδιο χρόνο (t=5) και για την ίδια συγκέντρωση των
καταλυτών (100 ppm) αλλά με τετραπλάσια συγκέντρωση του ibuprofen, είναι 85%
για το TiO2 P25 και 72% για το ZnO. Και πάλι η φωτοκαταλυτική αποδόμηση του
ibuprofen αποδεικνύεται ταχύτατη, αφού και με τους δύο καταλύτες μετά το πέρας
των 30 λεπτών ακτινοβόλησης, η φαρμακευτική ουσία έχει απομακρυνθεί σχεδόν
πλήρως.
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Διάγραμμα 29: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 40 ppm ibuprofen.

4.3.4 Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen με το
περίβλημα λάμπας Μ380
Για την αξιολόγηση της επιρροής του μήκους κύματος της ακτινοβολίας στην
αποδόμηση του ibuprofen διεξήχθησαν πειράματα με δύο περιβλήματα της λάμπας. Η
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συγκέντρωση της φαρμακευτικής ήταν 10 ppm και στα πειράματα της
φωτοκατάλυσης η συγκέντρωση των δύο καταλυτών ήταν 100 ppm.
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Διάγραμμα 30: Φωτολυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen με χρήση δύο περιβλημάτων
της λάμπας ακτινοβόλησης.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η φωτόλυση με το περίβλημα
Μ380, δεν οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης του ibuprofen μετά από 15 λεπτά
ακτινοβόλησης. Το ibuprofen δεν απορροφάει σε μήκη κύματος πάνω από τα 270300 nm όπως παρουσιάστηκε και στην εικόνα 32, συνεπώς η φωτόλυση του υδατικού
διαλύματος του με ακτινοβολία με μήκη κύματος άνω των 390 nm, είναι
αναμενόμενο να είναι αμελητέα.

Εικόνα 33: Χρωματογραφήματα της φωτολυτικής αποδόμησης 10 ppm ibuprofen με
το περίβλημα λάμπας Μ380.
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Όσον αφορά τη φωτοκατάλυση όπως προαναφέρθηκε, τα 390 nm είναι επαρκή για
την ενεργοποίηση της φωτοκαταλυτικής ικανότητας των δύο καταλυτών, αφού
αντιστοιχούν στο ενεργειακό τους χάσμα.
Πράγματι, είναι δυνατή η αποδόμηση του ibuprofen με έκθεση σε ακτινοβολία με
μήκη κύματος άνω των 390 nm όταν χρησιμοποιείται TiO2 P25 ως καταλύτης. Η
μείωση της συγκέντρωσης του ibuprofen με το περίβλημα Μ380 είναι μεν πιο αργή
από την περίπτωση που χρησιμοποιείται το χαλαζιακό περίβλημα αλλά η απόδοση
της διεργασίας συνεχίζει να είναι πολύ καλή. Συγκεκριμένα, μόλις η λάμπα φτάνει σε
πλήρη ισχύ, με το περίβλημα από χαλαζία έχει αποδομηθεί το 65% της αρχικής
συγκέντρωσης του ibuprofen, ενώ με το Μ380 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19%.
Μετά από 5 λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία οδηγεί σε μείωση 96%
ενώ το Μ380 σε μείωση 75% και στο τέλος του πειράματος, δηλαδή μετά από 15
λεπτά, τα ποσοστά είναι 100% και 97% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 31.
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Διάγραμμα 31: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm TiO2
P25, με χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.
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Εικόνα 34: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm ibuprofen
με 100 ppm TiO2 P25 ως καταλύτη και το περίβλημα λάμπας Μ380.

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα με τη χρήση ZnO ως φωτοκαταλυτικό υλικό,
όπου παρατηρείται και εδώ πολύ καλή μείωση της συγκέντρωσης του ibuprofen με το
Μ380. Όταν η λάμπα φτάνει σε πλήρη ισχύ, με το περίβλημα από χαλαζία έχει
αποδομηθεί το 61% της συγκέντρωσης του ibuprofen, ενώ με το Μ380 το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 13%. Στα 5 λεπτά ακτινοβόλησης, το περίβλημα από χαλαζία οδηγεί
σε μείωση 93% και το Μ380 σε μείωση 65% ενώ μετά από 15 λεπτά τα ποσοστά
αυτά είναι 98% και 92% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 32: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm ZnO, με
χρήση δύο περιβλημάτων της λάμπας ακτινοβόλησης.

94

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, ibuprofen και
diclofenac με τη χρήση UV-A ακτινοβολίας.
Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα-συζήτηση

Εικόνα 35: Χρωματογραφήματα της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 10 ppm ibuprofen
με 100 ppm ZnO ως καταλύτη και το περίβλημα λάμπας Μ380.

4.3.5 Συνεισφορά των ελεύθερων •OH στη συνολική αποδόμηση του ibuprofen
Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου στην
αποδόμηση του φαρμακευτικού ρύπου ibuprofen, προστέθηκαν στην αρχή του
πειράματος 1,85 ml ισοπροπανόλης, που αντιστοιχούσε σε μοριακή συγκέντρωση
1.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της φαρμακευτικής ουσίας. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.
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Διάγραμμα 33: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm TiO2 P25
και με προσθήκη 1,85 ml ισοπροπανόλης.
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Κατά τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση του ibuprofen με τη χρήση TiO2 P25 ως
καταλύτη, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ρίζες υδροξυλίου που βρίσκονται στο
διάλυμα είναι μικρός, κατ’ αντιστοιχία με το ποσοστό της μείωσης της απόδοσης της
διεργασίας μετά την προσθήκη της αλκοόλης (Giraldo et al., 2010). Ένα μεγάλο
ποσοστό της οξείδωσης του ibuprofen λαμβάνει χώρα πάνω στην επιφάνεια του
καταλύτη από τις οπές ή/και τις προσροφημένες ρίζες υδροξυλίου. Συγκεκριμένα, έως
ότου η λάμπα φτάσει στο μέγιστο της ισχύος της (t=0), χωρίς ισοπροπανόλη έχει
αποδομηθεί το 65% της συγκέντρωσης του ibuprofen και με την παρουσία της
αλκοόλης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 38%. Αναλόγως, χωρίς αλκοόλη
μετά τα 5 λεπτά λειτουργίας της λάμπας σε πλήρη ισχύ, αποδομείται το 96% του
ibuprofen, ενώ τα αντίστοιχο ποσοστό με την προσθήκη της αλκοόλης είναι 81%.
Τα αποτελέσματα για τη φωτοκατάλυση με ZnO ως καταλύτη είναι ανάλογα με
εκείνα με το TiO2 P25 και παρουσιάζονται στο διάγραμμα 34. Η απόδοση της
διεργασίας μειώνεται ελάχιστα με την προσθήκη της αλκοόλης και συνεπώς ο ρόλος
των ελεύθερων υδροξυλικών ριζών είναι περιορισμένος (Giraldo et al., 2010).
Συγκεκριμένα, έως ότου η λάμπα φτάσει στο μέγιστο της ισχύος της, χωρίς
ισοπροπανόλη έχει αποδομηθεί το 61% της συγκέντρωσης του ibuprofen και με την
παρουσία της αλκοόλης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 28%. Αναλόγως, χωρίς
την αλκοόλη στα 5 λεπτά πειράματος απομακρύνεται το 93% του ibuprofen και το
αντίστοιχο ποσοστό με την παρουσία της ισοπροπανόλης είναι 86%.
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Διάγραμμα 34: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 10 ppm ibuprofen μέσω 100 ppm ZnO και
με προσθήκη 1,85 ml ισοπροπανόλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η αποδόμηση τριών κοινών φαρμακευτικών
ρύπων (ibuprofen, diclofenac, carbamazepine) μέσω της ετερογενούς φωτοκατάλυσης
και της χρήσης ZnO και TiO2 P25 ως ημιαγώγιμα φωτοκαταλυτικά υλικά.
Ελέγχθηκαν βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της διεργασίας, όπως
η βέλτιστη συγκέντρωση του καταλύτη καθώς και ο τύπος ημιαγώγιμου υλικού, η
συγκέντρωση του ρύπου, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και η συνεισφορά των
ελεύθερων •OH στη συνολική αποδόμηση των ρύπων.
Η φωτόλυση, δηλαδή η ακτινοβόληση υδατικού διαλύματος 10 ppm κάθε
φαρμακευτικής ουσίας χωρίς την παρουσία καταλύτη, αποδείχτηκε αποτελεσματική
όταν χρησιμοποιήθηκε το περίβλημα από χαλαζία, το οποίο δεν παρεμπόδιζε τη
διέλευση της ακτινοβολίας. Ειδικότερα, μετά από 15 λεπτά ακτινοβόλησης η
συγκέντρωση του carbamazepine είχε μειωθεί κατά 34%, του diclofenac σχεδόν κατά
100% και του ibuprofen κατά 92%. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιήθηκε το γυάλινο
περίβλημα λάμπας Μ380 το οποίο απορροφούσε όλα τα μήκη κύματος της
ακτινοβολίας κάτω από τα 390 nm, η απόδοση της φωτόλυσης ελαττώθηκε
σημαντικά για το diclofenac, ενώ δεν καταγράφηκε καμία μείωση της συγκέντρωσης
του carbamazepine και του ibuprofen. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απορρόφηση
των μελετούμενων φαρμακευτικών ουσιών σε μήκη κύματος άνω των 390 nm είναι
σημαντικά μειωμένη ή και μηδενική.
Η φωτοκατάλυση στάθηκε ικανή για την απομάκρυνση 10 ppm του κάθε
φαρμακευτικού ρύπου. Η απόδοση της φωτοκατάλυσης βελτιώθηκε με αύξηση της
συγκέντρωσης του καταλύτη από τα 50 έως τα 500 ppm και το ZnO αποδείχθηκε πιο
ενεργό για το diclofenac, ενώ αντιστοίχως το TiO2 P25 έφερε βέλτιστα αποτελέσματα
για το carbamazepine και το ibuprofen. Συγκεκριμένα, μετά από 15 λεπτά
ακτινοβόλησης με το TiO2 P25 ως καταλύτη σε συγκέντρωση 50-500 ppm, είχε
αποδομηθεί το 83-95% του carbamazepine, ενώ με το ZnO τα ποσοστά αυτά ήταν 8090%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το diclofenac μετά από 5 λεπτά υπό την έκθεση σε
ακτινοβολία, κυμαίνονταν από 93% έως 97% με το TiO2 P25, ενώ με το ZnO ως
καταλύτη από 95% έως 99%. Στην περίπτωση του ibuprofen, το TiO2 P25 οδήγησε
σε μείωση της συγκέντρωσης του φαρμακευτικού ρύπου κατά 90-97% και το ZnO
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κατά 86-95% αντίστοιχα. Η χρήση του περιβλήματος Μ380 μείωσε τα παραπάνω
ποσοστά, αλλά η απόδοση της διεργασίας συνέχισε να είναι αρκετά καλή. Συν τοις
άλλοις, όπως ήταν αναμενόμενο, αύξηση της συγκέντρωσης του φαρμακευτικού
ρύπου οδήγησε σε μεγαλύτερους απαιτούμενους χρόνους ακτινοβόλησης του
αιωρήματος για την πλήρη αποδόμηση της εκάστοτε φαρμακευτικής ουσίας.
Τέλος, αξιολογήθηκε με την προσθήκη ισοπροπανόλης η συνεισφορά των
ελεύθερων υδροξυλικών ριζών στη μείωση της συγκέντρωσης των φαρμακευτικών
ουσιών. Στην περίπτωση του diclofenac, η μείωση της απόδοσης της φωτοκατάλυσης
με την προσθήκη της αλκοόλης ήταν ανεπαίσθητη, άρα οι ελεύθερες ρίζες
υδροξυλίου δεν συμμετείχαν στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση του ρύπου. Όσον
αφορά το carbamazepine, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι υδροξυλικές ρίζες είναι
σημαντικός, ενώ στην περίπτωση του ibuprofen παρατηρήθηκε περιορισμένη
συνεισφορά

των

υδροξυλικών

ριζών

στην

οξείδωση

της

συγκεκριμένης

φαρμακευτικής ουσίας.
Το πεδίο προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση είναι ευρύ. Προτείνεται μελέτη
για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της διεργασίας με ταυτόχρονη χρήση της
ηλιακής ακτινοβολίας. Σημασία θα πρέπει να δοθεί επίσης στην απομάκρυνση των
παραπροϊόντων της φωτοκατάλυσης καθώς και στην αξιολόγηση της τοξικότητάς
τους. Συν τοις άλλοις, θα μπορούσε να δοθεί βάση στην καλύτερη κατανόηση του
μηχανισμού της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των φαρμακευτικών ρύπων και στη
συμμετοχή διαφόρων οξειδωτικών μέσων σ’ αυτή, ερωτήματα που ακόμα προκαλούν
αμφισβήτηση ανάμεσα στους ερευνητές. Τέλος, θα πρέπει να μελετηθεί η
φωτοκαταλυτική συμπεριφορά των φαρμακευτικών ρύπων σε υδατικές μήτρες που
πληρούν καλύτερα τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα υγρά
απόβλητα, φυσικά ύδατα και νοσοκομειακά λύματα ή λύματα φαρμακοβιομηχανιών.
Τα παραπάνω είναι βασικοί παράμετροι που θα διευκολύνουν την ευρύτερη
εφαρμογή

της

ετερογενούς

φωτοκατάλυσης
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