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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση φαρμακευτικών ουσιών τις τελευταίες δεκαετίες 

και η αλόγιστη απόρριψη τους στο περιβάλλον καθώς και η αναποτελεσματικότητα των 

ήδη γνωστών βιολογικών μεθόδων για πλήρη αποδόμηση τους, οδήγησε στην ανάγκη ανα-

ζήτησης νέας γενιάς τεχνολογιών, αποτελεσματικότερων και συγχρόνως φιλικών στο περι-

βάλλον. Οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης (Advanced Oxidation Processes, AOPs) έ-

χουν εφαρμοστεί την τελευταία δεκαετία στο τομέα της επεξεργασίας του νερού και υγρών 

αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στην απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών με επι-

τυχή αποτελέσματα. 

Από την αναφορά του TiO2 ως φωτοκαταλύτη για την διάσπαση του νερού την δεκαετία 

του 1970, η φωτοκατάλυση με χρήση ημιαγωγών, μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολο-

γία, χρησιμοποιείται ευρέως για την αποδόμηση οργανικών ρύπων, καθώς και για την πα-

ραγωγή υδρογόνου. Οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους σε καταλύτες 

με βάση το TiO2 για περιβαλλοντικές εφαρμογές λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων 

της τιτάνιας (φθηνός, μη τοξικός καταλύτης). Ωστόσο, το TiO2 διαθέτει μεγάλο ενεργειακό 

χάσμα (3,2 eV), συνεπώς απορροφά στο υπεριώδες φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (UV 

light). 

Τα τελευταία χρόνια, ένα καινούργιο υλικό, ο φωσφορικός άργυρος (Ag3PO4) έχει προ-

σελκύσει το  ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Ο φωσφορικός άργυρος μπορεί να 

οξειδώσει αποτελεσματικά το νερό και απελευθερώνει οξυγόνο καθώς και να αποδομήσει 

οργανικούς ρύπους κάτω από ορατή ακτινοβολία. Ωστόσο το μειονέκτημα του είναι ότι  

δεν είναι σταθερός, κάτι το οποίο περιορίζει την εφαρμογή του. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί 

ερευνητές έχουν κάνει προσπάθεια να βελτιώσουν την ενεργότητα και την σταθερότητα 

του φωσφορικού αργύρου συνδυάζοντας το με άλλα υλικά. 

Στην παρούσα εργασία, μελετάται η φωτοκαταλυτική αποδόμηση της σουλφαμεθοξα-

ζόλης (SMX) με χρήση προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολίας και παρουσία σύνθετων 

καταλυτών Ag3PO4/WO3 και Ag3PO4/SnO2. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ένα κυ-

λινδρικό ποτήρι ζέσεως, ενώ ο όγκος του διαλύματος ήταν 120 mL. Ως πηγή ακτινοβολίας 

χρησιμοποιήθηκε ένας προσομοιωτής ηλιακής ακτινοβολίας του οίκου OrielLCS ισχύος 
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100 W. Παράλληλα η  συγκέντρωση του SMX μετρήθηκε με την βοήθεια υγρής χρωματο-

γραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). 

Η σύζευξη του φωσφορικού αργύρου (Ag3PO4) με το τριοξείδιο του βολφραμίου (WO3) 

και αντίστοιχα με το διοξείδιο του κασσιτέρου (SnO2) επιλέχθηκε λόγω της χαμηλότερης 

ζώνης αγωγιμότητας που εμφανίζουν σε σύγκριση με αυτή του φωσφορικού αργύρου, 

προσελκύοντας ηλεκτρόνια αποτρέποντας έτσι τη φωτοδιάβρωση του φωσφορικού αργύ-

ρου.  Από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι ο σύνθετος καταλύτης 

Ag3PO4/SnO2 επιτυγχάνει παρόμοια αποδόμηση της σουλφαμεθοξαζόλης, σε σύγκριση με 

τον Ag3PO4/WO3. Επομένως για την φωτοκαταλυτική αποδόμηση του SMX επιλέχθηκε ο 

σύνθετος φωτοκαταλύτης Ag3PO4/WO3.  

Ανάμεσα στους φωτοκαταλύτες που παρασκευάστηκαν, αυτός με την καλύτερη αναλο-

γία για την αποδόμηση του SMX είναι ο σύνθετος φωτοκαταλύτης Ag3PO4/WO3 με ανα-

λογία 75:25. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την βέλτιστη συγκέντρωση του σύνθετου 

φωτοκαταλύτη, συμπεραίνοντας ότι η βέλτιστη συγκέντρωση στην οποία ο Ag3PO4/WO3 

(75:25) παρουσιάζει την μέγιστη απόδοση, συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα είναι 200 mg/L, με ποσοστό απομάκρυνσης του SMX 

100% σε λιγότερο από 5 λεπτά.  

Η μεταβολή της συγκέντρωσης της ουσίας (525, 1050, 2100 μg/L) επηρεάζει την φωτο-

καταλυτική διαδικασία ως προς το χρόνο στον οποίο πραγματοποιείται. Η μείωση της συ-

γκέντρωσης του SMX επιταχύνει την διάσπαση του. Στην περίπτωση της μεταβολής του 

pH, διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει σε μικρό βαθμό την αποδόμηση του SMX. 

Η απόδοση της διεργασίας μειώνεται όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα της υδατικής μή-

τρας. Στην περίπτωση του υπερκάθαρου νερού η αποδόμηση της ουσίας είναι πλήρης σε 

χρόνο 20 λεπτών, ενώ  ο απαιτούμενος χρόνος αυξάνεται στις περιπτώσεις της δευτερο-

βάθμιας εκροής και του εμφιαλωμένου νερού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επαναχρησιμο-

ποίηση του σύνθετου καταλύτη, επαναλαμβάνοντας διαδοχικά το ίδιο πείραμα για πέντε 

φορές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καταλύτης απενεργοποιείται από τον τρίτο κύκλο, 

καθιστώντας την επαναχρησιμοποίηση του αδύνατη. 
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ABSTRACT 

 

During the past decade, concern has grown about the adverse effects the use and dispo-

sal of pharmaceuticals might have on human and ecological health. Research has shown 

that after passing through wastewater treatment, pharmaceuticals, among other compounds, 

are released directly into the environment. This reason led to the need to seek new technol-

ogies, efficient and environmentally friendly. Advanced oxidation processes (AOPs) have 

been developed in the last decade in the field of wastewater treatment, and more particular-

ly to the removal of pharmaceutical substances with successful results. 

Since the discovery of TiO2 as an photo- electrode for water splitting in 1970s, semi-

conductor photocatalysis, an environmental friendly technology, has been widely used for 

the degradation of organic pollutants and disinfection. Most researchers focus on TiO2 - ba-

sed catalyst for environmental applications, due to significant advantages of titania (low 

cost and toxicity). However, the TiO2 shows a large bandgap of 3,2 eV, consequently can 

only be excited by the ultraviolet (UV) light. 

In recent years, a relative new material, silver orthophosphate (Ag3PO4) has been attrac-

ted cosiderable attention. Silver orthophoshate can efficiently oxidize water to release 

oxygen as well as degrade organic contaminants under visible light irradiation. However, 

this catalyst suffered from poor stability, which limited the practical application. Therefore, 

many researchers have attempted to improve the activity and stability of Ag3PO4  

In this work, the photocatalytic degradation of SMX under simulated solar irradiation on 

Ag3PO4, Ag3PO4/SnO2 and Ag3PO4/WO3 was investigated with emphasis on the effect of 

operating variables and on catalyst stability and reuse. Photocatalytic experiments were 

conducted in a cylindrical pyrex glass reactor (V=120 mL). Solar irradiation was emitted 

by an Oriel LCS - 100 Watt solar simulator system. Changes in SMX concentration were 

followed by high performance liquid chromatography (HPLC).  

Τhe conduction band of SnO2 and WO3 is lower than that of Ag3PO4, deterring the photo 

corrosion of the catalysts and enhance the photocatalytic activity of Ag3PO4. From prelimi-

nary experiments the Ag3PO4/SnO2 (at molar ratio 75:25) photocatalyst showed similar ef-
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ficiency for the degradation of sulfamethoxazole compared with Ag3PO4/WO3 catalyst. 

Therefore, for the photocatalytic degradation of SMX was chosen the composite catalyst 

Ag3PO4/WO3. 

Among all catalysts that were prepared, the one with the optimum ratio of Ag3PO4/WO3 

for the composite catalyst was defined 75:25, that showed higher photocatalytic activities. 

Several sets of experiments were carried out in order to evaluate the optimum concentration 

of Ag3PO4/WO3 composite catalyst for the degradation of SMX. The results showed that in 

the presence of 200 mg/L Ag3PO4/WO3 the SMX concentration reduce to 100% in less than 

five minutes. 

Experiments with different values of the concentration of SMX (525, 1050, 2100 μg/L) 

showed that the efficiency of the process is reduced when the concentration of SMX is in-

creased. Additionally, the role of pH was also investigated, which was found to be more 

efficient in inherent pH. 

Experiments were carried out in different water matrices, including ultrapure water, bot-

tled water and waste water, in order to investigate their effect on the degradation of SMX. It 

was found that the degradation of SMX in ultrapure water was completed in twenty 

minutes, unlike in waste and bottled water where the process efficiency was reduced. Final-

ly, the reusability of the composite catalyst was evaluated by running the experiment for 

three cycles, the results of which showed complete deactivation of the catalyst by the third 

cycle. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Την τελευταία δεκαετία, η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση φαρμακευτικών ουσιών 

και η απόρριψη τους στο περιβάλλον οδηγεί σε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι ακόμη και μετά την επεξεργασία των λυμάτων, τα φάρμακα και οι 

μεταβολίτες τους απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Η παρουσία τέτοιων ουσιών έχει πα-

ρατηρηθεί σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς επίσης και σε γεωργικές εκτάσεις 

(Abellan et al., 2009, Zhang et al., 2015). Ανάμεσα στην ποικιλία φαρμακευτικών ουσιών 

που υπάρχουν στο περιβάλλον ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ύπαρξη αντιβιοτικών, διό-

τι η υπερκατανάλωση και η κακή χρήση τους έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών, σε 

αυτά, βακτηρίων διακινδυνεύοντας την αποτελεσματικότητα τους. 

Η αδυναμία των ήδη γνωστών βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων 

για πλήρη αποδόμηση των φαρμακευτικών, δημιούργησε την ανάγκη αναβάθμισης τους, 

περιλαμβάνοντας περαιτέρω επεξεργασία που βασίζεται στις Προηγμένες Διεργασίες Ο-

ξείδωσης (Advanced Oxidation Processes, AOPs). Οι AOPs έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια αφού συνδυάζουν την ικανότητα τους να αδρανοποιούν τις πλέον βλαβε-

ρές/ τοξικές και μη βιοαποδομήσιμες οργανικές ουσίες που συναντώνται στην υγρή και 

αέρια φάση χωρίς την δημιουργία επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον παραπροϊ-

όντων. Αυτές οι διεργασίες χαρακτηρίζονται από την δημιουργία ελεύθερων ριζών, κυρίως 

ρίζες υδροξυλίου HO●, οι οποίες και αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο, μετά το 

φθόριο, που αντιδρά με οργανικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών 

ουσιών. 

Η σουλφαμεθοξαζόλη (SMX) αποτελεί ένα συνθετικό αντιβιοτικό και ανήκει στην ομά-

δα της σουλφοναμίδης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αποδόμηση του SMX με χρήση των 

προηγμένων διεργασιών οξείδωσης είναι επιτυχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στην 

φωτοκαταλυτική αποδόμηση του αντιβιοτικού με χρήση ημιαγωγών. Οι περισσότεροι ε-

ρευνητές εστιάζουν στον καταλύτη με βάση TiO2 διότι είναι φθηνός και μη τοξικός. Ωστό-

σο, το μεγάλο μειονέκτημα του TiO2 είναι το μεγάλο ενεργειακό του χάσμα (Eg=3,2 eV), 

εξαιτίας του οποίου η ενεργοποίηση του επιτυγχάνεται με ακτινοβολία μικρότερη των 385 
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nm, και έτσι είναι δυνατή η αξιοποίηση μικρού μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας (5%) 

(Xekoukoulotakis et al., 2011). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης μιας 

συνθετικής αντιμικροβιακής ουσίας, της σουλφαμεθοξαζόλης (SMX), με χρήση του 

Ag3PO4, ενός σχετικά νέου φωτοκαταλύτη που απορροφά στο ορατό φάσμα της ακτινοβο-

λίας, παρουσία προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το αντικείμενο της μελέτης στην εργασία αυτή είναι: 

1) Η επιλογή του καταλύτη με τα βέλτιστα αποτελέσματα στην αποδόμηση του αντι-

βιοτικού SMX καθώς και η βέλτιστη συγκέντρωση του. 

2) Η μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν τη φωτοκαταλυτική διαδικασία, δηλαδή 

 Η συγκέντρωση της φαρμακευτικής ουσίας (SMX), 

 Το pH, 

 Η υδατική μήτρα (υπερκάθαρο νερό, εμφιαλωμένο νερό, δευτεροβάθμια ε-

κροή από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, χουμικό οξύ). 

3) Ο χαρακτηρισμός και η επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη. 
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2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι φαρμακευτικές ουσίες αποτελούν μία ομάδα συστατικών που προορίζονται για την 

ιατρική, κτηνιατρική και γεωργική χρήση, των οποίων η κατανάλωση είναι παγκοσμίως 

διαδεδομένη. Όπως είναι γνωστό, τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για διάγνωση, θεραπεία 

και πρόληψη ασθενειών. Παρόλο που οι συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ουσιών είναι 

πολύ χαμηλές, η συνεχής απόρριψή τους  στο περιβάλλον μπορεί να απειλήσει τόσο τους 

υδρόβιους όσο και του επίγειους οργανισμούς. Στις μέρες μας, και κυρίως μετά την χρήση 

προηγμένων τεχνολογιών μέτρησης, πολλές φαρμακευτικές ουσίες ταυτοποιήθηκαν και 

ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από ng/L έως μg/L σε υδατικά δείγματα.  

Οι φαρμακευτικές ουσίες καταλήγουν στο έδαφος, στα επιφανειακά, υπόγεια και πόσιμα 

ύδατα, ως ενεργοί μεταβολίτες, μέσω των ούρων και των κοπράνων. Μία ακόμα πηγή ε-

κροής φαρμακευτικών ουσιών αποτελούν τα αστικά και νοσοκομειακά λύματα. Ειδικότερα 

τα φάρμακα που ενδείκνυται για κτηνιατρική χρήση, οδηγούνται πιο άμεσα στο περιβάλ-

λον, όπως για παράδειγμα, μέσω της στρατηγικής ταχείας ανάπτυξης των ζώων. 

Οι φαρμακευτικές ουσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιδρούν αποτελεσματικά στους 

ανθρώπους και τα ζώα σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στοιχεία που διακρίνουν αυτούς τους 

ρύπους είναι η αντοχή των ουσιών αυτών στην βιολογική αποδόμηση και η επίδραση τους 

στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει διότι, διατηρούν την χημική δομή τους έτσι ώστε να φέ-

ρουν σε πέρας τον θεραπευτικό ρόλο τους και εξαιτίας της συνεχούς εισροής τους θα μπο-

ρούσαν να παραμείνουν στο περιβάλλον για αρκετό χρονικό διάστημα και η παρουσία τους 

να θεωρείται επικίνδυνη τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Τα ενεργά 

συστατικά τους σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά κατά των βακτηρίων, μυ-

κήτων και άλλων μικροοργανισμών (Klavarioti et al., 2009). 

2.2 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Τα φάρμακα μετά την χορήγηση απορροφούνται από τον οργανισμό και υφίστανται με-

ταβολικές αντιδράσεις. Πολλές φαρμακευτικές ουσίες μετατρέπονται σε μεταβολικά προϊ-
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όντα μέσω της φάσης Ι ή μέσω της φάσης ΙΙ (Σχήμα 2.1) πριν αποβληθούν από τον οργανι-

σμό με την βοήθεια των ούρων και καταλήξουν στο περιβάλλον. Στην φάση Ι πραγματο-

ποιούνται συνήθως αντιδράσεις οξείδωσης ή αναγωγής όπου στα μόρια προστίθενται ενερ-

γές ομάδες που ορισμένες φορές οδηγούν σε πιο τοξικές ουσίες από τις αρχικές. Στην φάση 

ΙΙ πραγματοποιούνται αντιδράσεις που περιλαμβάνουν ομοιοπολικές συζεύξεις, σχηματί-

ζοντας υδροφιλικά προϊόντα (π.χ. προσθήκη καρβοξυ-, αλογονο-, νίτρο-, ή άμινο- ομάδων 

καθώς και σχηματισμό πεπτιδίων), τα οποία είναι συνήθως ανενεργά. Και στις δύο φάσεις 

μεταβολισμού αλλάζει η φυσικοχημική συμπεριφορά των ενώσεων και δημιουργούνται 

μεταβολίτες που είναι πιο πολικοί και κατά συνέπεια πιο διαλυτοί στο νερό και εκκρίνονται 

ευκολότερα από ότι οι αρχικές ουσίες (Halling-Sorensen et al., 1998, Daughton and 

Ternes, 1999). 

 

Σχήμα 2.1: Συνοπτική εικόνα του μεταβολισμού των φαρμάκων στη φάση Ι και ΙΙ (Daughton and Ternes, 1999) 

Κάποιοι μεταβολίτες είναι δυνατόν να μετατραπούν πάλι στις αρχικές ενώσεις κατά την 

απελευθέρωση τους στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, το γλυκουρονίδιο της της χλωραμ-

φενικόλης και η Ν-4- ακετυλο σουλφαμεθαζίνη, που είναι και τα δύο μεταβολίτες της φά-

σης ΙΙ, μετασχηματίζονται κατά την παραμονή τους σε νωπή κοπριά σε χλωραμφενικόλη 

και σουλφαμεθαζίνη αντίστοιχα, δηλαδή επανενεργοποιούνται και σχηματίζονται εκ νέου 

οι αρχικές ουσίες. Είναι λοιπόν φανερό ότι στο περιβάλλον είναι δυνατόν να καταλήξουν 

όχι μόνο τα κανονικά φάρμακα αλλά και οι μεταβολίτες τους, προκαλώντας πιθανώς επι-

πρόσθετα προβλήματα. 
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2.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ 

ΤΟΥΣ 

Στα σχήματα 2.2 και 2.3 που ακολουθούν, φαίνονται οι διαδρομές που μπορεί να ακο-

λουθήσει μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ή τα ζώα αντί-

στοιχα προκειμένου να καταλήξει στο περιβάλλον. 

 

Σχήμα 2.2: Προβλεπόμενες διαδρομές των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο στο  

περιβάλλον (Jorgensen and Halling-Sorensen, 2000). 
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Σχήμα 2.3: Προβλεπόμενες διαδρομές των κτηνιατρικών φαρμάκων στο περιβάλλον (Jorgensen and Halling-Sorensen, 

2000). 

Τα φάρμακα ύστερα από την χορήγηση τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απορροφού-

νται από τον οργανισμό και μεταβολίζονται. Εν τούτοις, μια σημαντική ποσότητα των ου-

σιών αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσω των ούρων και των κοπράνων χωρίς να υπο-

στεί μεταβολισμό με αποτέλεσμα να καταλήξει στις αποχετεύσεις και από εκεί στις εγκα-

ταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Από τη βιβλιογραφία, είναι γνωστό, ότι το 30 με 90% 

της χορηγούμενης δόσης των περισσότερων αντιβιοτικών εκκρίνεται από τα ούρα ως ενερ-

γός ουσία. Κατά την επεξεργασία των λυμάτων μια φαρμακευτική ουσία μπορεί να υποστεί 

τα εξής: 

α. Τα φάρμακα ή οι μεταβολίτες τους μπορεί να αποδομηθούν με τη βοήθεια μικροορ-

γανισμών σε προϊόντα μικρότερου μοριακού βάρους ενώ κάποιες φορές παρατηρείται πλή-

ρης διάσπαση σε CO2 και H2O, όπως για παράδειγμα η ασπιρίνη. 

β. Οι φαρμακευτικές ουσίες και οι μεταβολίτες τους μπορεί να είναι λιγότερο ή πε-

ρισσότερο ανθεκτικές κατά την επεξεργασία των αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα 

με τη λιποφιλικότητα της ένωσης και την ικανότητα να σχηματίζει δεσμούς ένα μέρος της 

ουσίας μπορεί να παραμένει στην ενεργό ιλύ. Εάν η ιλύς αυτή χρησιμοποιηθεί ως εδαφο-
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βελτιωτικό τότε τα φάρμακα μπορεί να διασκορπιστούν στους αγρούς και να ρυπάνουν το 

έδαφος. Τα μόρια των φαρμάκων έχουν συχνά δραστικές ομάδες (καρβοξυλικές, αμινομά-

δες, αλδευδομάδες), οι οποίες έχουν διαφορετική ικανότητα δημιουργίας δεσμών με τα 

στερεά, ανάλογα με το pH και άλλους παράγοντες. Τα φάρμακα που παρουσιάζουν κινητι-

κότητα στο έδαφος μπορεί να καταλήξουν στα υπόγεια νερά ή σε κοντινά ποτάμια. Τέλος 

ανάλογα με την δυνατότητα της φαρμακευτικής ένωσης να δεσμεύεται στα στερεά μπορεί 

να επιδράσει στους οργανισμούς είτε του υδάτινου οικοσυστήματος είτε του εδαφικού.  

γ. Η φαρμακευτική ουσία ή οι μεταβολίτες της είναι ανθεκτικοί, αλλά παράλληλα πα-

ρουσιάζουν πολικότητα (υδροφιλικά μόρια) και δεν προσροφούνται στα στερεά. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να διέρχονται ανέπαφες μέσα από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού και 

να καταλήγουν στα υδάτινα συστήματα, καθώς η βιοαποδόμηση επιτυγχάνεται πολλές φο-

ρές μέσω της προσρόφησης στην ενεργό ιλύ (Jorgensen and Halling-Sorensen, 2000). 

Από την άλλη πλευρά τα περισσότερα κτηνιατρικά φάρμακα καταλήγουν στην κοπριά. 

Η κοπριά διατηρείται σε δεξαμενές για χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη νο-

μοθεσία κάθε χώρας, και ύστερα διατίθεται στα χωράφια. Στη συνέχεια, οι φαρμακευτικές 

ουσίες με τον τρόπο που έχει περιγραφεί παραπάνω αποτελούν απειλή για τους μικροοργα-

νισμούς του εδάφους ή των υδάτων. 

Η συνολική ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία είναι 

άγνωστη. Η χορήγηση τους στα ζώα γίνεται όχι μόνο ως μέσο πρόληψης ή θεραπείας, αλλά 

καθορίζεται και από τις σύγχρονες μεθόδους κτηνοτροφίας και εκτροφής των ζώων. Τα 

φάρμακα επίσης χρησιμοποιούνται και στην εκτροφή των ζώων σε μερικές χώρες, όπου 

θεωρείται ότι οι μικρές δόσεις αντιβιοτικών στις ζωοτροφές βελτιώνουν την ποιότητα του 

προϊόντος, με χαμηλά ποσοστά σε λίπος και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ακόμα 

όμως και αυτή η μικρή δοσολογία φαρμάκων συνδέεται με θέμα της ανθεκτικότητας σε 

παθογενή βακτήρια.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποιες άλλες χώρες, όπως στην Ελβετία και Σουηδία, η 

χρήση των φαρμακευτικών ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης στην κτηνοτροφία 

έχει απαγορευτεί τα τελευταία χρόνια (Kummerer, 2009). 
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2.4 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

Τα αντιβιοτικά αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες ποσότητες για πολλές δεκαετίες, μέχρι προ-

σφάτως η παρουσία των συστατικών αυτών στο περιβάλλον απαιτούσε μικρή προσοχή. Τα 

τελευταία χρόνια, η συνεχής εισροή αντιβιοτικών αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα αντιβιοτικά είναι ουσίες βιολογικά ενεργές, με αποτέλεσμα να έχουν 

περιορισμένη βιοαποδόμηση και δεν μπορούν να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τις 

μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συνεχής αύξηση 

στην κατανάλωση αντιβιοτικών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη βλαβερών βακτηρίων, 

τα οποία παρουσιάζουν περισσότερη αντοχή στα αντιβιοτικά (Kummerer, 2009). 

2.4.1 Σουλφοναμίδες 

Οι σουλφοναμίδες ανήκουν στην κατηγορία των αντιβιοτικών και είναι σημαντικοί βα-

κτηριοστατικοί παράγοντες, που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ιατρική και την κτηνια-

τρική. Στην περίπτωση της ιατρικής χρησιμοποιούνται κυρίως στην αντιμετώπιση ασθε-

νειών της ουροδόχου κύστης (Abellan et al., 2009). Είναι συνθετικοί αντιμικροβιακοί πα-

ράγοντες που παράγονται από το σουλφανιλικό οξύ. Στα βακτήρια, οι σουλφοναμίδες ανα-

στέλλουν την σύνθεση του φολικού οξέος με ταυτόχρονη παρεμπόδιση του ενζύμου 

dihydropterotate συνθετάση. 

Από το ανθρώπινο σώμα και τους ζωικούς οργανισμούς εκκρίνονται εν μέρει μη- μετα-

βολισμένες, αλλά επίσης και ως βιο-μετασχηματισμένα προϊόντα. Επίσης μη χρησιμοποιη-

μένα φάρμακα και φάρμακα που έχουν λήξει και περιέχουν σουλφοναμίδες εισάγονται στα 

λύματα από τα νοικοκυριά. Εξαιτίας αυτών των γεγονότων, ίχνη σουλφοναμιδών έχουν 

βρεθεί σχεδόν σε όλα τα είδη επιφανειακών υδάτων. Μια από τις ταυτοποιημένες πηγές 

από τις οποίες σημαντικές ποσότητες των συστατικών αυτών εισάγονται στο επιφανειακό 

νερό είναι η εκροή λυμάτων. Έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις σουλφοναμιδών, 

της τάξης των 2 μg/L. Οι δομές τους χαρακτηρίζονται από μία συνηθισμένη ομάδα σουλ-

φανιλαμίδης και από ένα πενταμελή ή εξαμελή ετεροκυκλικό δακτύλιο. 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για την ανθεκτικότητα των σουλφοναμιδών στην βιοαποδό-

μηση. Παρόλο που παλαιότερες μελέτες ισχυρίζονταν ότι οι σουλφοναμίδες είναι βιοαπο-
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δομήσιμες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι διαδικασίες αυτές επεξεργασίας 

είναι πολύ αργές για να επιτύχουν την πλήρη  απομάκρυνση τους από την εκροή των επε-

ξεργασμένων λυμάτων (Hu et al., 2007). Σύμφωνα πάλι με την αναφορά POSEIDON, απο-

τελεσματική απομάκρυνση κατά την διάρκεια μιας συνηθισμένης επεξεργασίας λυμάτων 

ποικίλει από 0% μέχρι 90%.  

Οι σουλφοναμίδες παρουσιάζουν μεγάλης διάρκειας χρόνο ζωής στο περιβάλλον και 

μπορούν να συσσωρευτούν σε χαμηλά επίπεδα, μπορεί να αποτελέσουν αιτία για την ανθε-

κτικότητα παθογόνων βακτηρίων στα συστατικά αυτά. 

2.4.2 Σουλφαμεθοξαζόλη 

Η σουλφαμεθοξαζόλη είναι ένα αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των σουλφα-

ναμιδίων και εκκρίνεται από τον οργανισμό χωρίς να υποστεί μεταβολή σε ποσοστό 15%. 

Χρησιμοποιείται εκτενώς τόσο για ιατρική όσο και κτηνιατρική χρήση. Η σουλφαμεθοξα-

ζόλη χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με το αντιβιοτικό trimethroprim, γνωστό και 

ως Bactrim ή Septra (SMX/TMP) (Drillia et al., 2005). Ο συντακτικός του τύπος δίνεται 

στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 2.4: Συντακτικός τύπος της σουλφαμεθοξαζόλης. 

Η σουλφαμεθοξαζόλη έχει βρεθεί σε συγκεντρώσεις μέχρι και 0,9 μg/L σε δείγματα α-

πορροών βιολογικών καθαρισμών καθώς και σε επιφανειακά νερά (Hirsch et al., 1999). 

Επίσης χαμηλές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί σε μικρό αριθμό δειγμάτων υπόγειων υ-

δάτων στην Γερμανία και στις ΗΠΑ. Η ουσία αυτή διασπάται με την ηλιακή ακτινοβολία 

σε υδατικά διαλύματα έχοντας χρόνο ημίσειας ζωής 2.4 ημέρες το χειμώνα, και ο ρυθμός 

φωτοδιάσπασης αυξάνεται με την παρουσία χουμικών οξέων (Andreozzi et al., 2003). 
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Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Reinthaller et al. (2003), βρέθηκε ότι το βακτήριο 

Escherichia coli που απομονώθηκε είτε από απόβλητα, είτε από πρωτοβάθμια λάσπη, είτε 

ακόμα και από επιφανειακά νερά, εμφανίζει ανθεκτικότητα στη σουλφαμεθοξαζόλη.  
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3. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

 

3.1 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ AOPS 

Οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης (AOPs) ορίζονται ως μέθοδοι οξείδωσης σε υδάτι-

νη φάση, που βασίζονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην μεσολάβηση ισχυρών οξει-

δωτικών ειδών όπως είναι οι ρίζες υδροξυλίου με μηχανισμούς που οδηγούν στην κατα-

στροφή του ρύπου χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά ο-

ξειδωτικά σώματα, τα οποία αντιδρούν με οργανικές ενώσεις αποσπώντας ή και δημιουρ-

γώντας υπεροξειδικές ρίζες. Η δημιουργία αυτών των ριζών συμβάλλει στην πρόκληση 

αντιδράσεων οξείδωσης, όπου τελικά οδηγούνται στην πλήρη μετατροπή των οργανικών 

ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα (Carp et al., 2004). 

Στις προηγμένες διεργασίες οξείδωσης περιλαμβάνονται ο οζονισμός (O3, O3/UV, 

O3/H2O2), η ετερογενής και η ομογενής φωτοκατάλυση που βασίζονται στην ακτινοβολία 

που προσεγγίζει την υπεριώδη (UV) ή την ορατή ηλιακή ακτινοβολία, η ηλεκτροχημική 

οξείδωση, το αντιδραστήριο Fenton (Fe2+/H2O2) και φωτο-Fenton (UV/Fe2+/H2O2), η ηχό-

λυση και η οξείδωση σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες (υγρή οξείδωση). Κάποιες λιγό-

τερο διαδεδομένες αλλά εν εξελίξει μέθοδοι είναι η ιονισμένη ακτινοβολία και τα μικρο-

κύματα. Η ραγδαία ανάπτυξη τους την τελευταία δεκαετία οφείλεται όχι μόνο στην ικανό-

τητα τους να αδρανοποιούν τις πλέον βλαβερές, τοξικές και μη βιοαποδομήσιμες οργανικές 

ουσίες που συναντώνται στην υγρή και αέρια φάση, καθώς επίσης και να μην δημιουργούν 

επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον παραπροϊόντα (Φροντιστής, 2011). 

Η ευρεία χρήση των AOPs τα τελευταία χρόνια οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

1. Προκαλούν την καταστροφή οργανικών μικρο-ρύπων στο νερό και στα υγρά 

απόβλητα, για παράδειγμα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικές ε-

νώσεις. 

2. Απομακρύνουν αποτελεσματικά μη βιο-διασπώμενες οργανικές ενώσεις που πε-

ριέχονται συνήθως σε βιομηχανικά απόβλητα, για παράδειγμα απόβλητα ελαιο-

τριβείων, βαφείων, χαρτοβιομηχανίας, φαρμακοβιομηχανίας. 
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3. Προκαλούν την αδρανοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών αποφεύγοντας τη 

χρήση χλωρίου. 

4. Προκαλούν οξείδωση ή αναγωγή τοξικών βαρέων μετάλλων ή μεταλλοειδών σε 

λιγότερο τοξικά ιόντα. 

Με τον όρο οξείδωση κάποιου ρύπου, εννοείται η μετατροπή του προς απλά, σχετικά 

αβλαβή ανόργανα μόρια, όπως η μετατροπή του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα, η με-

τατροπή του υδρογόνου σε νερό ή η μετατροπή των αλογόνων σε αλογονούχα οξέα. Η κι-

νητήρια δύναμη της οξείδωσης είναι η σταθερότητα των τελικών προϊόντων, καθώς η αντί-

δραση είναι θερμοδυναμικά ευνοούμενη. 

Η οξείδωση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής (Parsons, 2004): 

 Ανόργανες ενώσεις: αποβολή ηλεκτρονίων προς σχηματισμού ατόμου υψηλότε-

ρης οξειδωτικής στάθμης (π.χ. Fe2+ →Fe3+). 

 Οργανικές ενώσεις: ο συνδυασμός ανθρακικών ενώσεων με οξυγόνο προς παρα-

γωγή μιας περισσότερο οξειδωμένης ένωσης (στην πλήρη οξείδωση τα προϊόντα 

είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό). 

Από την στιγμή που μια αντίδραση με ελεύθερες ρίζες έχει αρχίσει, ακολουθεί μια σειρά 

απλών αντιδράσεων. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών έγκειται στο μεγάλο αριθ-

μό των πιθανών αντιδράσεων. Εξαιτίας του περίπλοκου μηχανισμού καθίστανται εξαιρετι-

κά δύσκολη η πρόβλεψη όλων των προϊόντων της οξείδωσης. Ο ρυθμός της οξείδωσης ε-

ξαρτάται από τη συγκέντρωση των ριζών, του οξυγόνου και του ρύπου. Η συγκέντρωση 

των ριζών εξαρτάται με τη σειρά της από το pH, τη θερμοκρασία, την παρουσία ιόντων, 

τον τύπο του ρύπου, καθώς και την ύπαρξη ενώσεων παγίδας όπως το όξινο ανθρακικό ιόν 

(HCO3
-) (Parsons, 2004). 
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Σχήμα 3.1: Οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης (AOPs). 

Στο σχήμα 3.1 φαίνονται μερικές από τις κατηγορίες που αποτελούν τις προηγμένες 

διεργασίες οξείδωσης. Οι διεργασίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα είτε 

σε συνδυασμό με άλλες φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες. Οι συνδυασμένες τεχνι-

κές είναι πιο αποτελεσματικές και συνήθως οδηγούν σε αποτελεσματικότερη επεξεργασία.  

3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΟPS 

Τα πλεονεκτήματα των προηγμένων διεργασιών οξείδωσης μπορούν να κατηγοριοποιη-

θούν ως εξής (Poulios et al., 1998): 

 Συντελούν στην απομάκρυνση και όχι στη μεταφορά του ρύπου από μία φάση σε 

άλλη. 

 Αδρανοποιούν τις περισσότερες βλαβερές οργανικές και ανόργανες ουσίες. 

 Οι ρίζες ΟΗ● προκαλούν μη επιλεκτική προσβολή των διάφορων οργανικών ε-

νώσεων, στοιχείο που επιτρέπει την εφαρμογή τους σε όλων σχεδόν των ειδών 

τα απόβλητα, που περιέχουν οργανικούς ρύπους. 
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 Η προεπεξεργασία λυμάτων με κάποια από τις διεργασίες αυτές διευκολύνει την 

ακολουθούμενη βιολογική επεξεργασία, λόγω της δημιουργίας βιοαποδομήσι-

μων προϊόντων, καθώς και λόγω της μείωσης σε πολλές περιπτώσεις της τοξικό-

τητας των λυμάτων. 

 Η προεπεξεργασία των λυμάτων, καθιστά μεθόδους όπως η αντίστροφη ώσμωση 

και ιοντοανταλλαγή κατά πολύ οικονομικότερες, λόγω της αποτροπής δημιουρ-

γίας συσσωματωμάτων οργανικής ύλης. 

 Χρησιμοποιούν φιλικότερα προς το περιβάλλον αντιδραστήρια. 

 Συντελούν στη δραστική μείωση της παραγόμενης λάσπης. 

Παρόλα αυτά, οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης παρουσιάζουν και ορισμένα μειονε-

κτήματα, όπως: 

 Κάνουν χρήση ακριβών αντιδραστηρίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κό-

στους επεξεργασίας. 

 Μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε απόβλητα με χαμηλό COD, αφού υψηλότε-

ρες τιμές COD απαιτούν την κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ακριβών α-

ντιδραστηρίων. 

 Αύξηση του κόστους λειτουργίας όταν γίνεται χρήση τεχνητών πηγών φωτός. 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης στην απομάκρυν-

ση τοξικών ή δύσκολα βιοαποδομήσιμων ουσιών μπορούν να αξιοποιηθούν, εάν αυτές εν-

σωματωθούν πριν ή μετά τα στάδια βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Συ-

γκεκριμένα, η χρήση τέτοιων διεργασιών μπορεί να καθιερωθεί ως ένα στάδιο προεπεξερ-

γασίας για την ενίσχυση της βιοαποδομησιμότητας των αποβλήτων, τα οποία περιέχουν μη 

βιοαποδομήσιμες ουσίες ή ενώσεις που παρεμποδίζουν, εάν τα ενδιάμεσα προϊόντα που 

προκύπτουν από τη διεργασία οξείδωσης αποδομούνται από μικροοργανισμούς κατά τη 

βιολογική κατεργασία (Malato et al., 2003).  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ξεχωριστή θέση κατέχει η ετερογενής 

φωτοκαταλυτική οξείδωση, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η ενεργοποίηση 

των καταλυτών για τη δημιουργία ριζών υδροξυλίου με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός. 
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Εξαιτίας της χρήσης του ηλιακού φωτός, οι τεχνικές αυτές μπορούν να καταταχθούν στις 

ηλιακές τεχνολογίες και έχουν διπλό όφελος, τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό, 

εφόσον εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμβολή των ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακής ε-

νέργειας) στη διαδικασία καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος (Malato et 

al., 2003). 

3.3 ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Ο όρος φωτοκατάλυση χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει μια διαδικασία στην 

οποία το φως ενεργοποιεί ένα υλικό, το φωτοκαταλύτη, ο οποίος τότε μπορεί να επηρεάσει 

το ρυθμό μιας χημικής αντίδρασης. Οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση του καταλύτη και του καταλυόμενου συστήμα-

τος: (α) ετερογενείς και (β) ομογενείς φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις. Όταν ο φωτοκαταλύ-

της βρίσκεται στην ίδια φάση με το φωτοκαταλυόμενο σύστημα τότε η φωτοκατάλυση εί-

ναι ομογενής, ενώ όταν βρίσκεται σε διαφορετική φάση είναι ετερογενής. Η παρούσα δι-

πλωματική εργασία μελετά την ετερογενή φωτοκατάλυση σε υδατικό διάλυμα.  

Η διεργασία της ετερογενούς φωτοκατάλυσης είναι η δημοφιλέστερη από τις δύο διερ-

γασίες αφού τα τελευταία χρόνια κερδίζει το ενδιαφέρον σε σχέση με την ομογενή φωτο-

κατάλυση εξαιτίας της δυνατότητας της να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ενεργειακών 

και περιβαλλοντικών εφαρμογών. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα 

εξής (Τσίμας, 2007): 

 Πρόκειται για μία μέθοδο χαμηλού κόστους. Το κόστος χρήσης και εφαρμογής της 

φωτοκατάλυσης είναι σχετικά μικρό κυρίως σε μονάδες στις οποίες χρησιμοποιεί-

ται ως πηγή φωτός η ηλιακή ακτινοβολία (περιέχει 5-7% UV-A ακτινοβολία), πλε-

ονέκτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές μεγάλης ηλιοφάνειας. Επί-

σης, η δυνατότητα ανάκτησης του καταλύτη συνεπάγεται την επαναχρησιμοποίηση 

του, δηλαδή στην επιπλέον μείωση του κόστους εφαρμογής της μεθόδου αλλά και 

συγχρόνως και στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος από επιπλέον χημικούς ρύπους. 

 Η λειτουργία της μεθόδου μπορεί να γίνει σε ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και πί-

εσης. 
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 Η φωτοκατάλυση είναι μία αποτελεσματική λύση στην επεξεργασία λυμάτων, γιατί 

προκαλεί την οξείδωση και καταστροφή οργανικών και ανόργανων ρύπων και την 

μετατροπή τους σε αβλαβή ή λιγότερο βλαβερά ιόντα ενώ συγχρόνως προκαλεί την 

αδρανοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών.  

 Η διάταξη είναι απλή με μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρές απαιτήσεις ελέγχου και κό-

στους. 

 Η φωτοκατάλυση εφαρμόζεται και για χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπου. 

Ωστόσο παρά τα πλεονεκτήματα που αναλύθηκαν παραπάνω, η ετερογενής φωτοκατά-

λυση, έχει και κάποια μειονεκτήματα. Αρχικά, είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των σωματι-

δίων του ημιαγωγού μετά το τέλος της διεργασίας, εφόσον το αιώρημα έχει κολλοειδή χα-

ρακτηριστικά. Τέλος, σε αντιδραστήρες βιομηχανικής κλίμακας, είναι δύσκολο να επιτευ-

χθεί ομοιόμορφη ακτινοβόληση της επιφάνειας του καταλύτη, εξαιτίας της θολότητας του 

διαλύματος και της διασποράς του φωτός από το υγρό (Gogate and Pandit, 2004). 

Οι αντιδράσεις της φωτοκατάλυσης συχνά ακολουθούν το κινητικό μοντέλο Langmuir- 

Hinshelwood: 

𝑟0 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=
𝑘𝑟 ∙ 𝐾 ∙ 𝐶𝑒𝑞

1 + 𝐾 ∙ 𝐶𝑒𝑞
 

όπου,  

r0: η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, mol·L-1·time-1 

Ceq: η συγκέντρωση ισορροπίας της ένωσης, mol/L 

kr: σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης, mol·L-1·time-1 

K: σταθερά ισορροπίας προσρόφησης, L/mol 

Το μοντέλο Langmuir- Hinshelwood μπορεί να αναχθεί σε κινητική μηδενικής ή πρώτης 

τάξης αναλόγως με τις συνθήκες της διεργασίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η 

έκταση της προσρόφησης είναι σχετικά μικρή (KCeq<<1), το μοντέλο μετασχηματίζεται σε 

κινητική πρώτης τάξης. 
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3.3.1 Μηχανισμός Ετερογενούς Φωτοκατάλυσης 

Η ετερογενής φωτοκατάλυση βασίζεται στη δημιουργία ριζών υδροξυλίου, κατά τον 

φωτισμό ενός συστήματος ημιαγωγού/ηλεκτρολύτη με τεχνητό ή ηλιακό φως. Οι OH● α-

ποτελούν το κύριο οξειδωτικό μέσο της διεργασίας, το οποίο προσβάλλει τα οργανικά μό-

ρια του αποβλήτου και μέσω υπεροξειδικών ριζών τα αποδομεί προς CO2 και ανόργανα 

άλατα (Φροντιστής, 2011). 

Ως φωτοκαταλύτες χρησιμοποιούνται κυρίως ημιαγωγοί καθώς συνδυάζουν μια ηλε-

κτρονική δομή και χαρακτηριστικές ιδιότητες που επιτρέπουν την διέγερση τους με απορ-

ρόφηση φωτός με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η μεταφορά των παραγόμενων ηλεκτρικών 

φορτίων μεταξύ των ενεργειακών σταθμών. Εξ ορισμού οι ημιαγωγοί είναι μη αγώγιμα υ-

λικά εξαιτίας του ενεργειακού χάσματος και της κενής ζώνης αγωγιμότητας που τους χα-

ρακτηρίζουν. Για να είναι εφικτή η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ αυτών των ζωνών απαι-

τείται κατάλληλο ποσό ενέργειας. Η μεταπήδηση ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους 

στη ζώνη αγωγιμότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με απορρόφηση του φωτονίου με ε-

νέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Κατά τη μετακίνηση 

αυτή δημιουργείται μια ελεύθερη θέση στη ζώνη σθένους, που καλείται οπή (h+) και κατά 

συνέπεια ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. Η δημιουργία φωτοπαραγόμενων φορτίων είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση όλων των φωτοκαταλυτικών διεργασιών.  

Τα ζεύγη των ηλεκτρονίων-οπών μπορούν είτε να επανασυνδεθούν στο εσωτερικό του 

σωματιδίου του ημιαγωγού αποδίδοντας θερμότητα, είτε να μεταφερθούν στην επιφάνεια 

του καταλύτη και να αντιδράσουν με τα μόρια που έχουν ροφηθεί στην επιφάνεια του.  

Οι φωτοπαραγόμενες οπές, σε υδατικά διαλύματα, αντιδρούν με τα ιόντα OH ή με τα 

μόρια του H2O που είναι προσροφημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού και τα οξειδώνουν 

προς τις αντίστοιχες ρίζες υδροξυλίου. Οι ρίζες αυτές αποτελούν το κύριο οξειδωτικό μέ-

σο, το οποίο προσβάλλει τα οργανικά μόρια που βρίσκονται στο διάλυμα και τα αποδομεί 

σε απλούστερα (CO2, ανόργανα άλατα). Εξαιτίας του υψηλού δυναμικού οξείδωσης των 

ριζών αυτών (2,8 V), είναι εφικτή η προσβολή όλων των ρύπων που συναντώνται σε υγρή 

και αέρια φάση (Φροντιστής, 2011). Από την άλλη τα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας 

αντιδρούν με το οξυγόνο που περιέχεται στο διάλυμα (αναγωγή) με αποτέλεσμα την παρα-
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γωγή υπεροξειδικών ανιόντων (Ο2
-), τα οποία στη συνέχεια σχηματίζουν Η2O2 και στη συ-

νέχεια Η2Ο. 

Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται στις ακόλουθες αντιδράσεις: 

 Αντιδράσεις Οξείδωσης: 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑒𝑐𝑏
− + ℎ𝜈𝑏

+  

ℎ𝑣𝑏
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑂

+ + 𝐻+ 

ℎ𝑣𝑏
+ + 𝑂𝐻− → 𝐻𝑂+ 

 Αντιδράσεις Αναγωγής: 

𝛰𝜌𝛾𝛼𝜈휄휅έ𝜍 휀𝜈ώ𝜎휀휄𝜍 + ℎ𝑣𝑏
+ → 𝛱𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝛼 𝜊𝜉휀ί𝛿𝜔𝜎휂𝜍 

𝑒𝑐𝑏
− + 𝑂2 → 𝑂2

+− 

𝑂2
± + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

+ 

𝛰𝜌𝛾𝛼𝜈휄휅έ𝜍 휀𝜈ώ𝜎휀휄𝜍 + 𝑒𝑐𝑏
− → 𝛱𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝛼 𝛼𝜈𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 

𝛲ί휁휀𝜍 (𝐻𝑂+, 𝐻𝑂2
+) + 𝛰𝜌𝛾𝛼𝜈휄휅έ𝜍 휀𝜈ώ𝜎휀휄𝜍 → 𝛱𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝛼 𝛿휄ά𝜎𝜋𝛼𝜎휂𝜍 

Η συνολική αντίδραση παρουσία διαλυμένου οξυγόνου που λαμβάνει χώρα μπορεί να 

παρασταθεί ως εξής: 

𝛰𝜌𝛾𝛼𝜈휄휅έ𝜍 휀𝜈ώ𝜎휀휄𝜍 + 𝑂2
ℎ𝑣>𝐸𝑔
→    𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 +𝛢𝜈ό𝜌𝛾𝛼𝜈𝛼 휄ό𝜈𝜏𝛼 

  

Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού της ετερογενούς φωτοκατάλυσης (Xiaojuan et al.,2015). 
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3.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ετερογενή φωτοκατάλυση 

 Η ποσότητα και το είδος του φωτοκαταλύτη: η αύξηση της ποσότητας 

του καταλύτη, μέχρι μια βέλτιστη τιμή, προκαλεί βελτίωση στην διαδικασία της φωτο-

κατάλυσης. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της διαθεσιμότητας των ενεργών κέντρων για 

τη διεξαγωγή των αντιδράσεων. Για αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε αιωρήμα-

τα, ο ρυθμός της αντίδρασης αρχικά αυξάνεται γραμμικά με αύξηση της μάζας του κα-

ταλύτη μέχρι μια ορισμένη τιμή και στη συνέχεια σταθεροποιείται σταδιακά (Σχήμα 

3.3). Η γραμμική περιοχή αντιστοιχεί στην πραγματική ετερογενή καταλυτική περιοχή 

ενώ το όριο της αντιστοιχεί στη μέγιστη ποσότητα φωτοκαταλύτη, δηλαδή η επιφάνεια 

όλων των σωματιδίων ακτινοβολείται πλήρως. Για ποσότητα καταλύτη μεγαλύτερη 

από το όριο, μπορεί να παρατηρηθεί μείωση του ρυθμού της αντίδρασης, η οποία οφεί-

λεται κυρίως σε μείωση της διείσδυσης του φωτός στο διάλυμα. 

 

Σχήμα 3.3: Ο ρυθμός φωτοκαταλυτικής αντίδρασης συναρτήσει της μάζας του καταλύτη. 

 Ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα: ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα είναι 

μια σημαντική παράμετρος στην διαδικασία της φωτοκατάλυσης. Θα πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ομοιόμορφη ακτινοβόληση του καταλύτη ακόμα και αν η 

ένταση του φωτός είναι μικρή. Αυτό είναι και το κυριότερο πρόβλημα στον σχεδιασμό 

μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρων (Mukherjee and Ray, 1999). Στις περιπτώσεις που ο 

καταλύτης είναι ακινητοποιημένος, ο αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος 

έτσι ώστε να επιτρέπει την μέγιστη έκθεση του καταλύτη στην προσπίπτουσα ακτινο-

βολία. 

 Ενέργεια και ένταση προσπίπτουσας ακτινοβολίας: ο καταλυτικός ρυθ-

μός μεταβάλλεται συναρτήσει της έντασης της ακτινοβολίας (Ι). Όπως φαίνεται στο 
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σχήμα 3.4 για τιμές έντασης της τάξεως mW/cm2 ο ρυθμός αυξάνεται γραμμικά με αύ-

ξηση της έντασης, ενώ για τιμές μεγαλύτερες μιας κρίσιμης τιμής ο ρυθμός είναι ανά-

λογος της τετραγωνικής ρίζας της έντασης. 

 

Σχήμα 3.4: Μεταβολή του ρυθμού της αντίδρασης συναρτήσει της έντασης προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

 Η αρχική συγκέντρωση του ρύπου: έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση της 

συγκέντρωσης του ρύπου μέχρι ένα βαθμό, ευνοεί το ρυθμό αποδόμησης ενώ πέραν 

της τιμής αυτής, ο ρυθμός μειώνεται. Ο ρυθμός σχετίζεται με την πιθανότητα σχηματι-

σμού OH● στον καταλύτη και την πιθανότητα αντίδρασης τους με τον ρύπο. Μια πε-

ραιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου οδηγεί στην μείωση του ρυθμού παρα-

γωγής των ριζών υδροξυλίου. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι οι ρίζες υδροξυλίου παρά-

γονται στα ενεργά κέντρα του καταλύτη, τα οποία καλύπτονται από ιόντα του ρύπου. 

 

Σχήμα 3.5: Ο ρυθμός φωτοκαταλυτικής αντίδρασης συναρτήσει της αρχικής συγκέντρωσης. 

 pH διαλύματος: ο ρυθμός των καταλυτικών αντιδράσεων που λαμβάνουν 

χώρα σε υδάτινο περιβάλλον επηρεάζεται σημαντικά από το pH του διαλύματος. Αυτό 

συμβαίνει διότι όχι μόνο μεταβάλλει τις θέσεις των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας 
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και την ισορροπία προσρόφησης καθώς και την κατανομή των φορτίων στην επιφάνεια 

του ημιαγωγού. 

 Θερμοκρασία: συχνά τα φωτοκαταλυτικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε 

συνθήκες δωματίου, αλλά εξαιτίας της αντίδρασης επανασύνδεσης οπών- ηλεκτρονίων, 

εκλύεται ενέργεια προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό τα διά-

φορα στάδια μιας αντίδρασης δεν επηρεάζονται από μικρές μεταβολές της θερμοκρα-

σίας και η πραγματική ενέργεια ενεργοποίησης είναι πολύ μικρή. Παρόλα αυτά ο συ-

νολικός ρυθμός της αντίδρασης εξαρτάται από την θερμοκρασία λόγω της ύπαρξης α-

ντιδράσεων ισορροπίας ρόφησης-εκρόφησης των αντιδρώντων και προϊόντων της αντί-

δρασης, όταν ο ρυθμός της αντίδρασης μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 3.6. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί αρχικά σε αύξηση του καταλυτικού 

ρυθμού (Ι) και έπειτα στη σταθεροποίηση του (ΙΙ). Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασί-

ας οδηγεί σε μείωση του ρυθμού (ΙΙΙ). Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται με βάση το 

μοντέλο Langmuir-Hinselwood, υποθέτοντας ότι η ρόφηση και η εκρόφηση είναι θερ-

μικά ενεργοποιούμενες διεργασίες (Φροντιστής, 2011). 

 

Σχήμα 3.6: Μεταβολή του ρυθμού της αντίδρασης του αντιστρόφου της θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο Lang-

muir- Hinselwood. 

 

3.3.3 Φωτοκαταλύτες 

Ως φωτοκαταλύτες ορίζονται τα στερεά εκείνα που μπορούν να επάγουν αντιδράσεις 

παρουσία φωτός και δεν καταναλώνονται κατά την διαδικασία αυτή. Αυτοί είναι συνήθως 

ημιαγωγοί. Ο ρόλος του ημιαγωγού στη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ρύπων είναι 

αποφασιστικής σημασίας. Τόσο οι φυσικές του ιδιότητες όσο και οι φυσικοχημικές, αποτε-
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λούν παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν αποφασιστικά στη λειτουργικότητα του συστήμα-

τος.  

Ο φωτοκαταλύτης οφείλει την δράση του στο γεγονός ότι όταν φωτόνια ενός συγκεκρι-

μένου μήκους κύματος προσπίπτουν πάνω στην επιφάνεια του, ηλεκτρόνια προωθούνται 

από την στοιβάδα σθένους στην στοιβάδα αγωγιμότητας. Αυτό δημιουργεί θετικά φορτι-

σμένες οπές στην στοιβάδα σθένους. Στα υδατικά διαλύματα οι φωτοπαραγόμενες οπές 

αντιδρούν με τα ιόντα OH- ή με τα μόρια του νερού που είναι προσροφημένα στην επιφά-

νεια του ημιαγωγού και τα οξειδώνουν προς ρίζες υδροξυλίου, που αποτελούν και το κύριο 

οξειδωτικό μέσο. 

Ένας αποτελεσματικός φωτοκαταλύτης θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηρι-

στικά: 

 Φωτοκαταλυτικά ενεργός, 

 Δυνατότητα αξιοποίησης του φωτός στο ορατό ή υπεριώδες φάσμα, 

 Βιολογικά και χημικά αδρανής,  

 Φωτοσταθερός, 

 Χαμηλό κόστος και 

 Μη τοξικός. 

Για να είναι ένας ημιαγωγός φωτοχημικά ενεργός το δυναμικό οξειδοαναγωγής της φω-

τοπαραγόμενης στοιβάδας σθένους πρέπει να είναι θετικό στη δημιουργία ριζών υδροξυλί-

ου, οι οποίες μπορούν μεταγενέστερα να οξειδώσουν τους οργανικούς ρύπους και το δυνα-

μικό οξειδοαναγωγής από το φωτοπαραγόμενο ηλεκτρόδιο της διεγερμένης στοιβάδας, 

πρέπει να είναι επαρκώς αρνητικό ώστε να είναι σε θέση να ελαττώσει το προσροφημένο 

O2 σε υπεροξειδικά ανιόντα (Τσίμας, 2007). 

Ο καταλύτης που χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές φωτοκατάλυσης είναι 

το TiO2 με σημαντικά πλεονεκτήματα τις συνθήκες περιβάλλοντος στις οποίες πραγματο-

ποιείται η διαδικασία, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος καταλύτης είναι φθηνός, 

εμπορικά διαθέσιμος σε ποικίλες κρυσταλλικές μορφές, μη τοξικός και φωτοχημικά στα-

θερός. Το μόνο μειονέκτημα του καταλύτη αυτού είναι ότι εξαιτίας του μεγάλου ενεργεια-
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κού κενού μεταξύ της ζώνης σθένους και αγωγιμότητας, δεν απορροφά στο ορατό φάσμα. 

Έτσι είναι εφικτή η εκμετάλλευση μικρού μόνο μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας, περίπου 

το 5% του ηλιακού φάσματος. Για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν καταλύ-

τες που ανταποκρίνονται στο ορατό φως με σκοπό την αποτελεσματική χρήση της ηλιακής 

ακτινοβολίας στη διεργασία της φωτοκατάλυσης. 

Από το 2010, ο φωσφορικός άργυρος (Ag3PO4) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ε-

πιστημονικής κοινότητας. Ο φωσφορικός άργυρος μπορεί να οξειδώσει αποτελεσματικά το 

νερό, να απελευθερώσει οξυγόνο καθώς και να αποδομήσει οργανικούς ρύπους κάτω από 

ορατή ακτινοβολία. Η ανάλυση του φάσματος απορρόφησης δείχνει ότι ο φωσφορικός άρ-

γυρος διαθέτει έμμεσο ενεργειακό χάσμα ίσο με 2,43 eV και άμεσο 2,61 eV, συνεπώς μπο-

ρεί να απορροφήσει μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μικρότερο από 530 

nm. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η φωτοκαταλυτική αποδόμηση οργανικών ρύ-

πων με χρήση του φωσφορικού αργύρου είναι δέκα φορές γρηγορότερη από αυτήν με χρή-

ση της Degussa-P25 TiO2 (Xiaojuan et al., 2015). 

 Η σχηματική απεικόνιση του φωσφορικού αργύρου ως φωτοκαταλύτη φαίνεται στο 

σχήμα 3.7.  

 

Σχήμα 3.7: Σχηματική αναπαράσταση του φωσφορικού αργύρου (Xiaojuan et al., 2015). 

Η ικανότητα οξειδοαναγωγής του φωσφορικού αργύρου αξιολογείται από τον προσδιο-

ρισμό των ενεργειακών θέσεων των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Οι θέσεις μπορούν 
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να υπολογιστούν σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις χρησιμοποιώντας την ηλεκτραρνη-

τικότητα Mulliken και την τιμή του ενεργειακού χάσματος: 

𝐸𝑉𝐵 = 𝑥 − 𝐸𝑒 +
1

2
𝐸𝑔         

𝐸𝐶𝐵 = 𝐸𝑉𝐵 − 𝐸𝑔                 

 όπου, ΕVB και ECB το δυναμικό στη ζώνη σθένους και αγωγιμότητας αντίστοιχα, χ είναι 

η ηλεκτραρνητικότητα Mulliken του φωσφορικού αργύρου η οποία υπολογίζεται περίπου 

5,96 eV, Ee είναι η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων του υδρογόνου (4,5 eV) και Eg 

είναι το υπολογισμένο ενεργειακό χάσμα. Το σχήμα 3.8 δείχνει τα δυναμικά της ζώνης 

σθένους και αγωγιμότητας που υπολογίστηκαν από τις παραπάνω εξισώσεις. Το δυναμικό 

στη ζώνη σθένους του φωσφορικού αργύρου είναι 2,67 eV, πιο θετικό από αυτό του 

O2/H2O (1,23 V). Συνεπώς, ο φωσφορικός άργυρος έχει την δυνατότητα να οξειδώνει το 

νερό και να παράγει οξυγόνο ή να οξειδώνει ρύπους. Σε αντίθεση, το δυναμικό στη ζώνη 

αγωγιμότητας είναι 0,24 V, το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό του Η+/Η2 (0 V), καθι-

στώντας την σύλληψη των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων αδύνατη χωρίς την ύπαρξη κά-

ποιων άλλων παγίδων στο διάλυμα. Συνεπώς, τα ιόντα αργύρου προσελκύουν τα ηλεκτρό-

νια που απελευθερώνεται από το κρυσταλλικό πλέγμα του φωσφορικού αργύρου με αποτέ-

λεσμα την εμφάνιση του μεταλλικού αργύρου στην επιφάνεια. Αυτό όχι μόνο καταστρέφει 

τη δομή του Ag3PO4 αλλά μειώνει την φωτοκαταλυτική ενεργότητα αυτού του καταλύτη, 

επηρεάζοντας και την σταθερότητα του (Liu et al., 2011, Xiaojuan et al., 2015). 

 

 

Σχήμα 3.8: Δυναμικό VBM και CBM του Ag3PO4 (Liu et al., 2011). 
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Λόγω των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτός ο καταλύτης είναι μεγάλη πρόκληση 

η ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων ώστε να βελτιωθεί τόσο η απόδοση όσο και η στα-

θερότητα του Ag3PO4. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση του καταλύτη αυ-

τού με χρήση του τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3) και του κασσίτερου (SnO2). 

 Το τριοξείδιο του βολφραμίου (WO3), με ενεργειακό χάσμα 2,7 eV, έχει χρησιμοποιη-

θεί ως φωτοκαταλύτης που απορροφά στην ορατή ακτινοβολία. Σε μια έρευνα του Zhang 

et al. (2014) παρασκευάστηκε ο σύνθετος φωτοκαταλύτης Ag3PO4/WO3 με την μέθοδο της 

καταβύθισης- εναπόθεσης και έδειξε ότι παρουσιάζει υψηλότερη φωτοκαταλυτική απόδο-

ση και επαναληψιμότητα για την αποδόμηση  της ροδαμίνης (RhB) και του πορτοκαλί του 

μεθυλίου (MO) σε σύγκριση με τον Ag3PO4 και WO3. Σύμφωνα με το ενεργειακό χάσμα 

των Ag3PO4 και WO3, τα δυναμικά οξειδοαναγωγής (CB και VB) του WO3 είναι πιο θετι-

κά από αυτά του Ag3PO4. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.9, τα φωτοπαραγόμενα ηλε-

κτρόνια μεταφέρονται από την ζώνη αγωγιμότητας του Ag3PO4 στη ζώνη αγωγιμότητας 

του WO3 αντί να παγιδεύονται στα ιόντα αργύρου στο κρυσταλλικό πλέγμα του Ag3PO4 

για την παραγωγή μεταλλικού αργύρου. Συνεπώς, αποφεύγεται η φωτοδιάβρωση του φω-

σφορικού αργύρου.  

 

Σχήμα 3.9: Σχηματική αναπαράσταση του σύνθετου φωτοκαταλύτη Ag3PO4/WO3 (Zhang et al., 2014). 

Από την άλλη, για τους ίδιους λόγους παρασκευάστηκε και ο σύνθετος καταλύτης 

Ag3PO4/SnO2 για την αποδόμηση του SMX. Σε μια έρευνα των Zhang et al. (2012) παρα-

σκευάστηκε ο σύνθετος καταλύτης Ag3PO4/SnO2 με μια απλή μέθοδο ανάδευσης σε θερ-

μοκρασία δωματίου και έδειξε ότι παρουσιάζει ενισχυμένη φωτοκαταλυτική ενεργότητα 

και σταθερότητα για την αποδόμηση οργανικών ουσιών (ΜΟ) κάτω από ορατή ακτινοβο-
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λία. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.10, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια μεταφέρονται 

από την ζώνη αγωγιμότητας του Ag3PO4 στη ζώνη αγωγιμότητας του SnO2 αντί να παγι-

δεύονται στα ιόντα αργύρου στο κρυσταλλικό πλέγμα του Ag3PO4 για την παραγωγή με-

ταλλικού αργύρου. Συνεπώς, αποφεύγεται η φωτοδιάβρωση του φωσφορικού αργύρου 

(Zhang et al., 2012). 

 

 

Σχήμα 3.10: Σχηματική αναπαράσταση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης και σταθερότητας του σύνθετου καταλύτη 

Ag3PO4/SnO2 (Zhang et al., 2012). 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

4.1.1 Παρασκευή Ag3PO4 

Ο καταλύτης Ag3PO4 παρασκευάστηκε με την απλή μέθοδο της συγκαταβύθισης. Αρχι-

κά, κατάλληλη ποσότητα AgNO3 (0,36 M) διαλύεται σε 50 mL υπερκάθαρο νερό και ανα-

δεύεται για 10 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθεται διάλυμα NaH2PO4 (0,636 Μ) και το τελικό 

διάλυμα αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου για 4 h. Ακολουθεί διήθηση, υπό κενό, 

πλύση με υπερκάθαρο νερό και ξήρανση στους 60oC για 12 h. 

4.1.2 Παρασκευή Ag3PO4/WO3 

Ο σύνθετος φωτοκαταλύτης Ag3PO4/WO3 παρασκευάστηκε σύμφωνα με την ακόλουθη 

μέθοδο (Zhang et al., 2014). Συνοπτικά, κατάλληλη ποσότητα Na2O4W·2H2O διαλύεται σε 

25 mL υπερκάθαρο νερό και αναδεύεται για 15 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, 

το διάλυμα προστίθεται σε υδατικό διάλυμα AgNO3 (0,36 Μ). Στη συνέχεια προστίθεται 

διάλυμα NaH2PO4 (0,636 Μ) και το τελικό διάλυμα αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου 

για 4 h. Ακολουθεί διήθηση, υπό κενό, πλύση με υπερκάθαρο νερό και ξήρανση στους 60 

oC για 12 h. Με αυτόν τον τρόπο παρασκευάστηκε μια σειρά σύνθετων φωτοκαταλυτών 

Ag3PO4/WO3 με διάφορες αναλογίες mol Ag3PO4 προς WO3 (85:15, 75:25, 25:75).  

4.1.3 Παρασκευή Ag3PO4/SnO2 

Ο σύνθετος καταλύτης Ag3PO4/SnO2 παρασκευάστηκε με την ίδια μέθοδο όπως ανα-

φέρθηκε παραπάνω και ίδιες ποσότητες AgNO3 και NaH2PO4 αλλά προστέθηκε SnO2. Πιο 

συγκεκριμένα, κατάλληλη ποσότητα SnO2 διαλύεται σε 25 mL υπερκάθαρο νερό και ανα-

δεύεται για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, το διάλυμα αυτό καθώς και διάλυμα NaH2PO4 (0,636 

Μ) προστίθεται σε υδατικό διάλυμα AgNO3 (0,36 Μ). Το τελικό διάλυμα αναδεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου για 4 h. Ακολουθεί διήθηση υπό κενό, πλύση με υπερκάθαρο νερό 

και ξήρανση στους 60 oC για 12 h. 
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4.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

4.2.1 Μέτρηση της Ολικής Ειδικής Επιφάνειας (BET) 

Ο προσδιορισμός της ολικής ειδικής επιφάνειας των καταλυτών έγινε με φυσική ρόφη-

ση N2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (-196 οC), με τη μέθοδο BET. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Micromeritics Gemini III 2375 η οποία είναι συνδεδεμένη 

απευθείας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Για τη μέτρηση της ειδικής επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται 

παρακάτω: Το προς ανάλυση δείγμα ξηραίνεται στους 110 οC για 1 h. Ποσότητα αυτού ζυ-

γίζεται και τοποθετείται σε ένα από τα δύο δοχεία, τα οποία πωματίζονται ώστε να μην έρ-

θουν σε επαφή με υγρασία. Τα δύο γυάλινα δοχεία, το ένα κενό και το άλλο που περιέχει 

το δείγμα, προσαρμόζονται στις αντίστοιχες θύρες. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εισάγο-

νται οι διάφορες παράμετροι όπως, το βάρος του δείγματος, η πίεση κορεσμού (760 

mmHg) κ.α για τη συλλογή δεδομένων. Στη συνέχεια, τίθεται σε λειτουργία η αντλία κε-

νού, ανοίγονται οι παροχές των αερίων και ξεκινάει η μέτρηση, η οποία ελέγχεται μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δοχεία βυθίζονται σε λουτρό υγρού αζώτου και το αέριο α-

νάλυσης (άζωτο) εισέρχεται στο εσωτερικό τους με ελεγχόμενη ροή. Η διαφορά πίεσης 

μεταξύ των δοχείων οφείλεται στη ρόφηση του αζώτου στο δείγμα. Τα δεδομένα χρησιμο-

ποιούνται για τον υπολογισμό της ειδικής επιφάνειας (Πεταλά, 2013, Βερύκιος, 2004). 

4.2.2 Τεχνική Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD) 

Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ χρησιμοποιήθηκε για την ποιοτική και ποσοτική 

ανίχνευση των φάσεων και του σχετικού βαθμού κρυσταλλικότητας των φορέων καθώς 

επίσης και για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών τους.  

Τα φάσματα XRD ελήφθησαν με χρήση περιθλασίμετρου Philips P (PW 1830/40) εξο-

πλισμένου με λάμπα Cu και φίλτρο Ni (λ=1,54056 Å). Η μεθοδολογία που πραγματοποιή-

θηκε για την λήψη των φασμάτων περιγράφεται ακολούθως: 

Το δείγμα σε μορφή σκόνης τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα από αλουμίνιο και πιέζε-

ται με γυάλινη πλάκα για τη δημιουργία επίπεδης επιφάνειας. Στη συνέχεια, ο υποδοχέας 

με το δείγμα τοποθετείται με κατάλληλο προσανατολισμό στην υποδοχή ενός ειδικού θα-

λάμου που κλείνει ερμητικά. Με τη χρήση υπολογιστή ρυθμίζεται η επιθυμητή περιοχή 
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των γωνιών σάρωσης. Μια θυρίδα μέσα στο θάλαμο επιτρέπει την πρόσπτωση της ευθυ-

γραμμισμένης ακτινοβολίας στο δείγμα. Το δείγμα περιστρέφεται με τη βοήθεια γωνιομέ-

τρου δημιουργώντας κάθε φορά διαφορετική γωνία πρόπτωσης. Η περιθλώμενη ακτινοβο-

λία περνά από ένα διάφραγμα διάχυσης, από τη δευτερεύοντα διάταξη ευθυγράμμισης, και 

καταλήγει σε έναν ανιχνευτή. Τα δεδομένα συλλέγονται με κατάλληλο λογισμικό και δί-

νουν το φάσμα του υπό εξέταση δείγματος. 

Το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών των ημιαγωγών υπολογίστηκε με χρήση της εξίσω-

σης Scherrer: 

𝑑 =
0,9 ∙ 휆

𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠휃
 

όπου, d: η μέση διάμετρος των κρυσταλλιτών του φορέα (Å), λ: το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας (λ=1,54056 Å), Β: το πλάτος της κορυφής περίθλασης στο 

ήμισυ του ύψους της (2θ, rad) και θ: η γωνία Bragg (Πεταλά, 2013, Cullity, 1959). 

4.2.3 Τεχνική Φασματοσκοπίας Διάχυτης Ανάκλασης (DRS) 

Η τεχνική της φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (Diffuse Reflectance Spectroscopy, 

DRS) χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη φασμάτων ανάκλασης των φωτοκαταλυτών, τα οποία 

μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν σε φάσματα που δείχνουν την απορροφητική ικα-

νότητα των φωτοκαταλυτών συναρτήσει του μήκους κύματος. 

Για τη λήψη των φασμάτων διάχυτης ανάκλασης χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο 

ορατού- υπεριώδους (Varian Cary 3), στο οποίο προσαρμόστηκε μια σφαίρα ολοκλήρωσης 

καλυμμένη με φίλμ BaSO4 (για να σκεδάζει το φως και όχι να το απορροφά), δύο θέσεις 

για το δείγμα και την αναφορά και έναν ανιχνευτή στο κέντρο της σφαίρας. Το υλικό ανα-

φοράς ήταν πολυτετραφθοροαιθυλένιο που εμφανίζει τέλεια ανακλασιμότητα σε μια μεγά-

λη περιοχή μηκών κύματος. 

Σε ένα τυπικό πείραμα, το δείγμα τοποθετείται καλά πακτωμένο σε κυψελίδα από χαλα-

ζία με επίπεδα παράθυρα και μήκος οπτικής διαδρομής 1 cm. Αφού γίνει η βαθμονόμηση 

του οργάνου με τη χρήση δύο δειγμάτων αναφοράς, η κυψελίδα του δείγματος εισάγεται 

στη σφαίρα ολοκλήρωσης στη θέση δείγματος ενώ στη θέση αναφοράς παραμένει το υλικό 

αναφοράς. Η λήψη των φασμάτων αρχίζει από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα μήκη κύ-
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ματος. Η ακτινοβολία που προσπίπτει με ένα σύστημα καθρεπτών, κάθετα στο δείγμα και 

στο υλικό αναφοράς, υφίσταται συνεχείς ανακλάσεις στο εσωτερικό της σφαίρας ολοκλή-

ρωσης και τελικά συλλέγεται από έναν ανιχνευτή που συγκρίνει το ανακλώμενο φως από 

το δείγμα και την αναφορά, για κάθε μήκος κύματος. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται 

στα φάσματα διάχυτης ανάκλασης με την μορφή ανακλασιμότητας, R, για ένα συγκεκριμέ-

νο μήκος κύματος, σαν συνάρτηση του μήκους κύματος (Πεταλά, 2013). 

4.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η αναλυτική μεθοδολογία στηρίχθηκε στην υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με 

ανιχνευτές υπεριώδους- ορατού και φθορισμού (High Performance Liquid 

Chromatography- UV/Vis Diode Array/Fluorescence, HPLC- DAD/Fluorescence). Οι ανα-

λύσεις πραγματοποιήθηκαν σε χρωματογράφο τύπου Alliance 2695 του οίκου Waters ο 

οποίος φέρει ανιχνευτές UV/Vis Diode Array (Waters 2996, PDA Detector) και φθορισμού 

(Waters 474, Scanning Fluorescence Detector- FLD). Ο διαχωρισμός των συστατικών του 

μίγματος πραγματοποιήθηκε σε χρωματογραφική στήλη (Kinetex XB-C18 100A) με δια-

στάσεις 2,6 μm, 2,1 x 50 mm και ένα προφίλτρο 0,5 μm (KrudKatcher Ultra) επίσης του 

οίκου Phenomenex. Η στήλη θερμοστατήθηκε στους 45 oC. Η κινητή φάση αποτελείται 

από 68 % H2O και 32% ακετονιτρίλιο.  

Η ένωση SMX ανιχνεύτηκε με τον ανιχνευτή UV/VIS στον οποίο το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας ήταν 270 nm (Taheri, 2015). 

4.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

Για τη μελέτη της αντίδρασης φωτοδιάσπασης του αντιβιοτικού SMX στο  νερό χρησι-

μοποιήθηκε η πειραματική διάταξη που φαίνεται στο σχήμα 4.1 και αποτελείται από την 

πηγή φωτός και τον φωτοαντιδραστήρα. 
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Σχήμα 4.1: Πειραματική διάταξη φωτοκαταλυτικών πειραμάτων. 

Για την πραγματοποίηση των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ως πηγή 

ακτινοβολίας, ο προσομοιωτής Oriel LCS-100 (ABB class) ηλιακής ακτινοβολίας , ο οποί-

ος φέρει λάμπα  ξένου ονομαστικής ισχύος 100 W.  Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής ηλια-

κής ακτινοβολίας εκπέμπει 5% UVA (Taheri, 2015). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο φίλ-

τρα απορρόφησης στο ορατό και στο UV ξεχωριστά. Ο αντιδραστήρας με τον οποίο διεξή-

χθησαν όλα τα πειράματα ήταν ένα κυλινδρικό ποτήρι ζέσεως, ενώ ο όγκος του διαλύματος 

ήταν 120 mL. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων το διάλυμα βρισκόταν υπό πλήρη ανά-

δευση στα 400 rpm.  

Σε ένα τυπικό πείραμα φωτοκατάλυσης, 120 mL διαλύματος που περιέχει υπερκάθαρο 

νερό και την απαιτούμενη ποσότητα SMX οδηγούνται προς επεξεργασία στον αντιδραστή-

ρα. Στη συνέχεια το διάλυμα αναμειγνύεται με την κατάλληλη ποσότητα καταλύτη και α-

ναδεύεται μαγνητικά για 15 λεπτά στο σκοτάδι. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το 

διάλυμα φωτοβολείται και το σημείο αυτό λαμβάνεται ως ο χρόνος εκκίνησης της φωτοκα-

ταλυτικής οξείδωσης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνονται δείγματα όγκου 1,2 mL 

στα οποία προστίθεται ακετονιτρίλιο 0,3 mL. Τέλος, τα δείγματα διηθήθηκαν με χρήση 

σύριγγας και φίλτρου 0,2 μm PVDF έτσι ώστε να μετρηθούν με τη χρήση υγρής χρωματο-

γραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). 

Διεξήχθησαν σειρές πειραμάτων, όπου κάθε φορά άλλαζε μία παράμετρος με σκοπό την 

μελέτη της επίδρασης της παραμέτρου αυτής στην αποτελεσματική απομάκρυνση του 

SMX από το υδατικό διάλυμα. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν την διεξαγωγή των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων πραγματοποιήθηκε χαρακτηρι-

σμός των καταλυτών που παρασκευάστηκαν. 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν έγινε η μελέτη των ακολούθων: 

1. Επιλογή βέλτιστου καταλύτη για την φωτοκαταλυτική διάσπαση του σουλ-

φαμεθοξαζόλης. 

2. Επιλογή βέλτιστης συγκέντρωσης καταλύτη. 

3. Μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την διεργασία της φωτοκατάλυ-

σης και πιο συγκεκριμένα: 

 Η συγκέντρωση του αντιβιοτικού SMX, 

 Η επίδραση του  pH, 

 Η επίδραση της υδατικής μήτρας, 

 Η επίδραση του τύπου της ακτινοβολίας. 

4. Μελέτη της επαναχρησιμοποίησης του καταλύτη. 

5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Οι φωτοκαταλύτες χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους επιφάνεια, το μέσο μέγε-

θος των κρυσταλλιτών καθώς και την απόκριση τους στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτι-

νοβολίας. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν η φυσική ρόφηση σε θερμοκρασία υγρού 

αζώτου (BET), η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) και η φασματοσκοπία διάχυτης 

ανάκλασης (DRS), αντίστοιχα. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ για την ποιοτική και ποσο-

τική ανίχνευση των φάσεων και του σχετικού βαθμού κρυσταλλικότητας των φορέων κα-

θώς επίσης και για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών τους. Τα φά-

σματα XRD του σύνθετου Ag3PO4/WO3 (75:25) φωτοκαταλύτη με την βέλτιστη συγκέ-

ντρωση καθώς και του Ag3PO4 πριν την ακτινοβόληση (t=0 min) παρουσιάζονται στο σχή-
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μα 5.1. Συγκρίνοντας τα δύο φάσματα πριν την ακτινοβόληση, παρατηρούμε ότι το φάσμα 

του Ag3PO4/WO3 χαρακτηρίζεται από κορυφές περίθλασης οι οποίες συμπίπτουν με αυτές 

του Ag3PO4 και του WO3 επιβεβαιώνοντας την παρασκευή του σύνθετου φωτοκαταλύτη.  
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Σχήμα 5.1: Φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) του σύνθετου καταλύτη Ag3PO4/WO3 (75:25) και του Ag3PO4 πριν 

την ακτινοβόληση. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός του σύνθετου καταλύτη Ag3PO4/SnO2 

(75:25) με την βέλτιστη συγκέντρωση. Συγκρίνοντας το φάσμα του σύνθετου καταλύτη με 

το φάσμα του Ag3PO4 παρατηρήθηκε ότι το φάσμα του Ag3PO4/SnO2 χαρακτηρίζεται από 

κορυφές περίθλασης οι οποίες συμπίπτουν με αυτές του Ag3PO4 και του SnO2 επιβεβαιώ-

νοντας την παρασκευή του σύνθετου φωτοκαταλύτη. 
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Σχήμα 5.2: Φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ του Ag3PO4/SnO2 (75:25) πριν την ακτινοβόληση. 

 

Πίνακας 5.1: Φυσικοχημικές ιδιότητες καταλυτών 

Καταλύτης SSA 

(m2g-1) 

Μέγεθος Κρυσταλλιτών 

(nm) 

Ενεργειακό Χάσμα 

(eV) 

Ag3PO4 0,3 44 2,3 

WO3 2,2 - 2,5 

Ag3PO4/WO3 

(75:25) 
0,9 

Ag3PO4 

44 

WO3 

48 
2,3 

Ag3PO4/SnO2 

(75:25) 
1,3 

- 
2,3 

 

Στον παραπάνω πίνακα, δίδεται η ειδική επιφάνεια των καταλυτών, η οποία μετρή-

θηκε με την μέθοδο BET, και είναι της τάξης των 1 m2g-1.  
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Στη συνέχεια, στο σχήμα 5.3 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης στην ορα-

τή και υπεριώδη ακτινοβολία. Παρατηρείται ότι ο φωσφορικός άργυρος απορροφά στο ο-

ρατό, καθώς επίσης ότι ο σύνθετος καταλύτης Ag3PO4/WO3 απορροφά και αυτός στην ο-

ρατή ακτινοβολία, ενώ το τριοξείδιο του βολφραμίου απορροφά πολύ λιγότερο στην ορατή 

περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αντιθέτως, ο σύνθετος καταλύτης 

Ag3PO4/SnO2 απορροφά στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας μόνο χάρη στο φω-

σφορικό άργυρο. Με τη βοήθεια του σχήματος 5.3 και το διάγραμμα Tauc, υπολογίστηκε 

το ενεργειακό χάσμα του κάθε καταλύτη (Πίνακας 5.1), όπου και οι τέσσερις καταλύτες 

έχουν σχεδόν ίδια τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του σύνθετου καταλύτη 

Ag3PO4/SnO2 τα κατώφλια απορρόφησης είναι δύο, ένα που οφείλεται στο φωσφορικό άρ-

γυρο και το άλλο στο διοξείδιο του κασσιτέρου (3,1 eV). 
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Σχήμα 5.3: Φάσματα απορρόφησης UV-Vis του Ag3PO4, WO3 ,του σύνθετου φωτοκαταλύτη τους καθώς και του  

Ag3PO4/SnO2  . 
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5.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικά πειράματα, με κύριο στόχο την επιλογή του 

κατάλληλου καταλύτη για την απομάκρυνση του αντιβιοτικού SMX από την υδατική φά-

ση. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στη σύγκριση των καταλυτών Ag3PO4, Ag3PO4/SnO2 και 

Ag3PO4/WO3 ως προς τη δραστικότητα τους. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η απομάκρυνση 

525 μg/L SMX από υπερκάθαρο νερό παρουσία των παραπάνω καταλυτών με συγκέντρω-

ση 100 mg/L. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε φυσικό (σχεδόν) ουδέτερο pH. 
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Σχήμα 5.4: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 525 μg/L SMX σε υπερκάθαρο νερό παρουσία 100 mg/L διαφόρων καταλυτών 

με βάση το Ag3PO4. 

Θεωρώντας κινητική ψευδο-πρώτης τάξης (η οποία είναι συμβατή με την πολύ μικρή 

προσρόφηση του SMX στην επιφάνεια του καταλύτη), δηλαδή: 

−
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶 ⇒ ln (

𝐶0
𝐶
) = 𝑘𝑡 
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όπου, C και C0 είναι οι συγκεντρώσεις σε χρόνο t και 0 αντίστοιχα. Οι τιμές για την 

φαινόμενη κινητική σταθερά (k) μπορούν να υπολογιστούν από τη κλίση των ευθειών που 

προκύπτουν από την παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του σχήματος 5.4. 

Πίνακας 5.2: Σταθερές κινητικής ψευδο-πρώτης τάξης. 

Καταλύτης Κινητική Σταθερά 

k (min-1) 

Συντελεστής Γραμμικής  

Παλινδρόμησης 

R2 

Ag3PO4 0,187 0,998 

Ag3PO4/WO3 0,263 0,982 

Ag3PO4/SnO2 0,249 0,983 

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι για την αποδόμηση του SMX, αν και με μικρή δια-

φορά αποδοτικότερος εμφανίζεται ο Ag3PO4/WO3. Η υπεροχή του φαίνεται καλύτερα από 

τον υπολογισμό της κινητικής σταθεράς ψευδο-πρώτης τάξης (Πίνακας 5.2).   
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Σχήμα 5.5: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 525 μg/L SMX σε υπερκάθαρο νερό παρουσία 50 mg/L διάφορων αναλογιών 

mol του καταλύτη Ag3PO4/WO3. 
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Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα σχήματα 5.4 και 5.5 και όπως φαίνεται η αναλογία 

με την καλύτερη ενεργότητα για την φωτοκαταλυτική αποδόμηση του SMX είναι αυτή του 

σύνθετου καταλύτη Ag3PO4/WO3 (75:25). Παρατηρείται επίσης ότι ο σύνθετος αυτός κα-

ταλύτης επιτυγχάνει καλύτερη απομάκρυνση της ουσίας απ’ ό,τι ο εμπορικά διαθέσιμος 

καταλύτης Degussa P-25. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η χρήση του τριοξειδίου του βολφρα-

μίου βοηθάει στην βελτίωση της απόδοσης του φωσφορικού αργύρου. Επομένως, για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων επιλέχθηκε ο καταλύτης Ag3PO4/WO3 (75:25). 

5.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Στην ομάδα αυτή πειραμάτων, σκοπός ήταν να βρεθεί εάν ο σύνθετος καταλύτης 

Ag3PO4/WO3 (75:25) μπορεί να αποδομήσει αποτελεσματικά την αντιβιοτική ουσία κάτω 

από ορατή ακτινοβολία. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα με χρήση ενός φίλτρου, το οποίο 

επιτρέπει την είσοδο μόνο της ορατής περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η συ-

γκέντρωση SMX ήταν 525 μg/L, παρουσία 50 mg/L σύνθετου καταλύτη σε υπερκάθαρο 

νερό.  
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Σχήμα 5.6: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 525 μg/L SMX σε διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά φάσματα. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, η απομάκρυνση του SMX στην ορατή ακτινοβολία επι-

τυγχάνεται με ποσοστό 60% στο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών, σε αντίθεση με την η-

λιακή ακτινοβολία όπου η ουσία έχει αποδομηθεί πλήρως. Επίσης, παρατηρείται ότι απου-

σία καταλύτη, η αντιβιοτική ουσία μειώνεται σε ποσοστό περίπου 20% (φωτόλυση), καθι-

στώντας απαραίτητη την παρουσία καταλύτη για την αποδόμηση της. Από τα αποτελέσμα-

τα είναι φανερό ότι η αποδόμηση του SMX μπορεί να επιτευχθεί και κάτω από την ορατή 

περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος παρουσία του σύνθετου καταλύτη 

Ag3PO4/WO3 (75:25).  

5.5 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για να μελετηθεί η επίδραση της συγκέ-

ντρωσης του καταλύτη στη διάσπαση του SMX. Τα πειράματα έγιναν σε υπερκάθαρο νερό 

με συγκεντρώσεις 0, 25, 50, 100, 200 mg/L Ag3PO4/WO3 (75:25) για την απομάκρυνση 

525 μg/L SMX. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.7, προκύπτει ότι η αποδόμηση του SMX, 
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ενισχύεται με αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη σε όλο το εύρος τιμών και αυτό 

λόγω των περισσοτέρων διαθέσιμων ενεργών κέντρων του καταλύτη. 
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Σχήμα 5.7: Επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων του Ag3PO4/WO3 (75:25) για την φωτοκαταλυτική διάσπαση 

525 μg/L SMX σε υπερκάθαρο νερό και ουδέτερο pH. 

5.6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ SMX 

Μια άλλη σειρά πειραμάτων πραγματοποιήθηκε για την εξέταση της επίδρασης της αρ-

χικής συγκέντρωσης του αντιβιοτικού SMX στην απόδοση της διεργασίας. Πραγματοποιή-

θηκαν πειράματα σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις SMX (525, 1050, 2100 μg/L) σε 

υπερκάθαρο νερό και με σταθερή συγκέντρωση καταλύτη ίση με 50 mg/L και τα αποτελέ-

σματα φαίνονται στο σχήμα 5.8.  

Όπως φαίνεται στο γράφημα όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του SMX, τόσο δυ-

σκολότερη καθίσταται η άμεση αποδόμηση της από το υπερκάθαρο νερό. Δεδομένου ότι το 

SMX ανιχνεύεται σε συγκεντρώσεις ng/L-μg/L σε περιβαλλοντικά δείγματα, επιλέχθηκε η 
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μικρότερη συγκέντρωση του SMX ([SMX]0=525 μg/L) για τη μελέτη της επίδρασης των 

υπόλοιπων παραμέτρων. 
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Σχήμα 5.8: Επίδραση της συγκέντρωσης του SMX στην φωτοκαταλυτική διάσπαση σε υπερκάθαρο νερό με χρήση 50 

mg/L Ag3PO4/WO3(75:25) σε ουδέτερο pH. 
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Σχήμα 5.9: Σύγκριση της φαινόμενης κινητικής σταθεράς των διαφορετικών συγκεντρώσεων SMX παρουσία 50 mg/L 

Ag3PO4/WO3 (75:25). 

Συνοψίζοντας, από το σχήμα 5.9, η διεργασία φαίνεται να ακολουθεί κινητική ψευδο-

πρώτης τάξης με την κινητική σταθερά να μειώνεται όσο μεγαλώνει η αρχική συγκέντρω-

ση του SMX. Αυτό δικαιολογείται από την υπόθεση ότι σε συγκεκριμένες πειραματικές 

συνθήκες, υπάρχει μια δεδομένη παραγωγή ενεργών ριζών, η οποία δεν επαρκεί για την 

οξείδωση όταν η συγκέντρωση του SMX αυξάνει. Παράλληλα, σε μεγαλύτερη συγκέντρω-

ση SMX περιοριστικός παράγοντας μπορεί να είναι και η προσρόφηση στην επιφάνεια του 

καταλύτη, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ μικρή.  

5.7 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ PH 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης της αρχικής τιμής του pH πραγματοποιήθηκαν πειρά-

ματα με ίδια συγκέντρωση SMX (525 μg/L) σε υπερκάθαρο νερό, παρουσία 50 mg/L 

Ag3PO4/WO3 (75:25) αλλά με διαφορετικό pH. Από το σχήμα 5.10 προκύπτει ότι η απόδο-

ση της διεργασίας μειώνεται από ουδέτερο σε όξινο pH.  
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Σχήμα 5.10: Επίδραση του pH στην φωτοκαταλυτική διάσπαση 525 μg/LSMX σε υπερκάθαρο νερό με χρήση 50 mg/L 

Ag3PO4/WO3 (75:25). 

Η μεταβολή του pH μπορεί να επηρεάσει με τρεις τρόπους την απόδοση της διεργασίας: 

α) Να μεταβάλλει την προσρόφηση, δεδομένου ότι ανάλογα με το pH αλλάζει ο βαθ-

μός ιοντισμού του SMX στο διάλυμα αλλά και το πώς είναι φορτισμένη η επιφάνεια 

του καταλύτη. Πιο συγκεκριμένα, το μόριο του SMX έχει δύο pKa, το pKa1= 1,85 ± 

0,30 και το pKa2= 5,60 ± 0,04. Σε τιμές pH μικρότερες του pKa1 και μεγαλύτερες του 

pKa2, το SMX είναι θετικά και αρνητικά φορτισμένο, αντίστοιχα, ενώ σε τιμές pH 

ανάμεσα στο pKa1 και pKa2 δεν είναι φορτισμένο. Από την άλλη, σε τιμές pH μικρό-

τερες του 5.4 (Ming, 2014), το οποίο είναι το ισοηλεκτρικό σημείο του Ag3PO4, ο 

καταλύτης είναι θετικά φορτισμένος, ενώ σε τιμές pH μεγαλύτερες του 5.4, ο κατα-

λύτης είναι αρνητικά φορτισμένος. Αυτό σημαίνει ότι για pH=3, ο καταλύτης είναι 

θετικά φορτισμένος σε αντίθεση με την ουσία που δεν είναι φορτισμένη, επομένως η 

διεργασία θα έπρεπε να είναι πιο αποδοτική. Σε αντίθεση, στην περίπτωση pH>6, 

όπου και ο καταλύτης και η ουσία είναι αρνητικά φορτισμένοι, η απόδοση της διερ-
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γασίας θα έπρεπε να μειώνεται. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει, επομένως η μετα-

βολή του pH δεν επηρεάζει τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις.  

β) Ανάλογα με το pH αλλάζει και το μονοπάτι της αντίδρασης. Για παράδειγμα, η αύ-

ξηση του ρυθμού διάσπασης με την αύξηση του pH πάνω από το pKa της υπό διάσπα-

σης ουσίας, μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου στην 

επιφάνεια του Ag3PO4, αφού ρίζες υδροξυλίου μπορούν να σχηματιστούν από την πα-

γίδευση των φωτοπαραγόμενων οπών. Ομοίως, η μείωση σε χαμηλές τιμές pH μπορεί 

να εξηγηθεί από την έλλειψη των ιόντων υδροξυλίου.  

γ) Σε διαφορετικά pH μπορεί να αλλάζει ο βαθμός της σταθερότητας του καταλύτη. 

 

5.8 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

Περιβαλλοντικά δείγματα, όπως επιφανειακά και υπόγεια νερά, καθώς και αστικά λύμα-

τα, συνήθως περιέχουν διάφορα ανόργανα και οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ταχύτητα της αντίδρασης για την αποδόμηση του SMX σε σύγκριση με 

πειράματα σε υπερκάθαρο νερό (UP). Για να αξιολογηθεί η επίδραση της υδατικής μήτρας, 

τα πειράματα διεξήχθησαν σε πόσιμο νερό (bottled), σε δευτεροβάθμια εκροή (100% ww), 

σε διάλυμα χουμικού οξέος και σε διάλυμα μισής ποσότητας υπερκάθαρου νερού και μισής 

ποσότητας δευτεροβάθμιας εκροής (50% ww). Σε όλες τις περιπτώσεις, η συγκέντρωση 

του SMX ήταν 525 μg/L και η ποσότητα του Ag3PO4/WO3 (75:25) 50 mg/L σε φυσικό  

pH.  
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Σχήμα 5.11: Αποδόμηση 525 μg/L SMX με χρήση 50 mg/L Ag3PO4/WO3 (75:25) σε διαφορετικές υδατικές μήτρες. 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, όσο πολυπλοκότερη είναι η σύσταση μί-

ας υδατικής μήτρας, τόσο μειώνεται η απόδοση της διεργασίας και απομακρύνεται λιγότε-

ρη ποσότητα του SMX. Αυτό συμβαίνει λόγω του ανταγωνισμού οργανικών και ανόργα-

νων συστατικών για την αντίδραση με τις ενεργές ρίζες, πράγμα που ελαττώνει τις πιθανό-

τητες επιτυχούς εφαρμογής αυτών των διεργασιών σε πραγματικά απόβλητα.   

Ωστόσο, η παρουσία 10 mg/L χουμικού οξέος παρουσιάζει παρόμοια αποδόμηση του 

SMX με αυτήν του υπερκάθαρου νερού. Αυτό συμβαίνει λόγω της προσρόφησης των μο-

ρίων του χουμικού οξέος στην επιφάνεια του καταλύτη, επομένως διεγείρονται απορροφώ-

ντας ακτινοβολία κατάλληλου μήκους κύματος και στη συνέχεια μεταφέρουν ηλεκτρόνια 

στη ζώνη σθένους του φωτοκαταλύτη (Τσίμας, 2007). Το χουμικό οξύ είναι ένα σύνθετο 

μίγμα οργανικών οξέων που παράγεται συνήθως από αποσύνθεση της νεκρής ύλης. Το 

χρώμα του είναι σκούρο καφέ και αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά του εδάφους, 

καθώς και είναι ένα σημαντικό συστατικό του φυτοχώματος, το οποίο συμβάλλει στην ε-
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δαφολογική γονιμότητα. Πρόκειται για ένα σύμπλοκο ιόντων, το οποίο προσομοιάζει το 

φυσικό οργανικό υλικό στην εκροή αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού.  

5.9 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

Για να αξιολογηθεί η επίδραση του χλωριούχου νατρίου πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

σε υπερκάθαρο νερό προσθέτοντας κάθε φορά διαφορετική συγκέντρωση NaCl (30 mg/L, 

60 mg/L), η συγκέντρωση του SMX ήταν 525 μg/L, παρουσία 50 mg/L Ag3PO4/WO3 

(75:25) σε ουδέτερο pH. 
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Σχήμα 5.12: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 525 μg/L SMX, παρουσία 50 mg/L Ag3PO4/WO3 (75:25) προσθέτοντας πο-

σότητες NaCl σε ουδέτερο pH. 

Όπως παρατηρείται στο σχήμα 5.12, η προσθήκη 60 mg/L χλωριούχου νατρίου αυξάνει 

ελαφρά την ταχύτητα αντίδρασης. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα ιόντα χλωρίου αντι-

δρούν με τις ρίζες υδροξυλίου παράγοντας ρίζες χλωρίου. Οι τελευταίες διασπούν και αυ-

τές το ρύπο αλλά γενικά θεωρούνται πιο ήπια οξειδωτικά από τις ρίζες υδροξυλίου. 

𝐻𝑂● + 𝐶𝑙− ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙●−  

𝐻𝑂𝐶𝑙●− + 𝐻+ ↔ 𝐶𝑙● + 𝐻2𝑂 
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𝐶𝑙● + 𝐶𝑙− ↔ 𝐶𝑙2
●− 

4𝐶𝑙2
●− ↔ 2𝐶𝑙− + 𝐶𝑙2 

𝐶𝑙2
●− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙●− + 𝐻+ + 𝐶𝑙− 

5.10 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

Για την μελέτη της επίδρασης του διττανθρακικού νατρίου (sodium bicarbonate) πραγ-

ματοποιήθηκαν πειράματα σε υπερκάθαρο νερό, παρουσία 50 mg/L Ag3PO4/WO3 (75:25) 

για την αποδόμηση 525 μg/L SMX, προσθέτοντας κάθε φορά διαφορετική ποσότητα διτ-

τανθρακικού νατρίου (30 mg/L, 60 mg/L, 120 mg/L). Παρατηρήθηκε ότι με την προσθήκη 

30 mg/L διττανθρακικού νατρίου αυξήθηκε σημαντικά η αποδόμηση του SMX. Παρόλα 

αυτά, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.13, περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης διττανθρα-

κικών μειώνει την ταχύτητα διάσπασης.  
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Σχήμα 5.13: Φωτοκαταλυτική αποδόμηση 525 μg/L SMX, παρουσία 50 mg/L Ag3PO4/WO3 (75:25) σε διάφορες συγκε-

ντρώσεις NaHCO3 σε ουδέτερο pH. 

Βιβλιογραφικά, η αύξηση της απόδοσης αποδίδεται στην παγίδευση των ριζών (κυρίως) 

υδροξυλίου από τα ανθρακικά ιόντα σύμφωνα με τις αντιδράσεις: 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻𝑂● ↔ 𝐶𝑂3

●− + 𝐻𝑂−       𝑘𝑂𝐻,𝐻𝐶𝑂3 = 1,5×10
7𝑀−1𝑠−1           

𝐻𝐶𝑂3
2− + 𝐻𝑂● ↔ 𝐶𝑂3

●− + 𝐻2𝑂       𝑘𝑂𝐻,𝐻𝐶𝑂32− = 4,2×10
8𝑀−1𝑠−1     

Η ρίζα CO3
●- είναι πιο αδύναμο οξειδωτικό από τις ρίζες υδροξυλίου και ο ρυθμός αντί-

δρασης για πάρα πολλές ουσίες είναι αρκετές τάξεις μεγέθους χαμηλότερος από την αντί-

δραση με τις ρίζες υδροξυλίου. Παρόλα αυτά, πιθανότατα οι σουλφοναμίδες οξειδώνονται 

επιλεκτικά από την ρίζα CO3
●-, και μάλιστα η κινητικά σταθερά πλησιάζει τα όρια όπου η 

διεργασία περιορίζεται από την διάχυση για κάποια συστατικά.  

5.11 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

Για τον έλεγχο της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του καταλύτη, πραγματοποιήθη-

καν 5 διαδοχικά πειράματα, κάνοντας χρήση σταθερής ποσότητας καταλύτη 100 mg/L 
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Ag3PO4/WO3 (75:25). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: αρχικά σε υπερκάθα-

ρο νερό προστίθενται 525 μg/L SMX παρουσία 100 mg/L καταλύτη και αναδεύεται μαγνη-

τικά για 15 λεπτά στο σκοτάδι. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το διάλυμα φωτοβο-

λείται για 30 λεπτά. Στη συνέχεια στο ίδιο διάλυμα προστίθενται επιπλέον 525 μg/L SMX, 

αναδεύεται για 15 λεπτά στο σκοτάδι και έπειτα ξεκινάει η ακτινοβόληση για 30 λεπτά. Η 

ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για άλλους τρεις κύκλους (πέντε συνολικά). Όπως παρου-

σιάζεται στο σχήμα 5.14, η πλήρης απομάκρυνση του SMX στο πρώτο πείραμα, μειώνεται 

σε 30% μετά από επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη για 5 φορές.  
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Σχήμα 5.14: Ποσοστό απομάκρυνσης 525 μg/L SMX σε καθένα από τα πειράματα ελέγχου της επαναχρησιμοποίησης του 

καταλύτη Ag3PO4/WO3 (75:25). 

Στο σχήμα 5.15 παρουσιάζονται τα φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ του σύνθετου φω-

τοκαταλύτη πριν και μετά την ακτινοβόληση. Από το φάσμα του σύνθετου καταλύτη μετά 

την ακτινοβόληση, το οποίο αντιστοιχεί σε 5 διαδοχικά πειράματα και σε σύγκριση με αυ-

τό πριν την ακτινοβόληση, παρατηρείται η μετατροπή του Ag+ σε Ag. Αυτό έχει ως αποτέ-

λεσμα τη φωτοδιάβρωση του φωσφορικού αργύρου και επομένως τη μείωση της φωτοκα-

ταλυτικής του ενεργότητας για την αποδόμηση του SMX.  
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Σχήμα 5.15: Φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ του Ag3PΟ4/WO3 πριν και μετά την ακτινοβόληση. 

Ομοίως, πραγματοποιήθηκε πείραμα με τις ίδιες συνθήκες με τη διαφορά ότι χρησιμο-

ποιήθηκε φίλτρο ώστε να περνάει μόνο το ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρό-

λα αυτά, συγκρίνοντας τα φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ στην ορατή και ηλιακή ακτινο-

βολία μετά από 75 λεπτά ακτινοβόλησης, όπως φαίνονται στο σχήμα 5.16, παρατηρείται 

ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ορατής και ηλιακής ακτινοβολίας και μετά το πέρας 

της ακτινοβόλησης τα ιόντα αργύρου μετατρέπονται σε μεταλλικό άργυρο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας του καταλύτη. 
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Σχήμα 5.16: Φάσματα περίθλασης ακτίνων Χ του Ag3PO4/WO3 (75:25) πριν και μετά την ακτινοβόληση κάτω από ορα-

τή και ηλιακή ακτινοβολία. 

Συνοψίζοντας, η μείωση που παρατηρείται μετά την ολοκλήρωση των πέντε διαδοχικών 

πειραμάτων μπορεί να οφείλεται είτε σε συσσώρευση παραπροϊόντων στο διάλυμα που 

έχουν τυχόν μείνει από το προηγούμενο πείραμα, είτε στον σχηματισμό μεταλλικού αργύ-

ρου όπως φάνηκε με την βοήθεια του XRD που μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση 

του καταλύτη. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοπτικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση τα πειράματα που πραγματο-

ποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

(1) Ο καταλληλότερος καταλύτης ανάμεσα σε αυτούς που παρασκευάστηκαν και χρη-

σιμοποιήθηκαν στην διάρκεια των πειραμάτων ήταν ο Ag3PO4/WO3 (75:25) επιτυγ-

χάνοντας πλήρη αποδόμηση της σουλφαμεθοξαζόλης, σε σύγκριση με τον φωσφο-

ρικό άργυρο. 

(2) Η αποδόμηση του SMX μπορεί να επιτευχθεί και στην ορατή περιοχή του ηλεκτρο-

μαγνητικού φάσματος παρουσία του σύνθετου καταλύτη Ag3PO4/WO3 (75:25). 

(3) Η βέλτιστη συγκέντρωση στην οποία ο Ag3PO4/WO3 (75:25) παρουσιάζει την μέγι-

στη απόδοση, συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις καταλύτη που χρησιμοποιήθηκαν 

στα πειράματα είναι 200 mg/L, με ποσοστό απομάκρυνσης του SMX 100% σε λιγό-

τερο από 5 λεπτά. 

(4) Από τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε σημαντικές παραμέτρους που 

φαίνεται να επηρεάζουν την διαδικασία της φωτοκατάλυσης προκύπτουν τα ακό-

λουθα: 

 Συγκέντρωση της ουσίας: η συγκέντρωση της ουσίας επηρεάζει τον χρόνο 

περάτωσης της διαδικασίας, δηλαδή η συνεχής αύξηση του SMX φαίνεται να 

επιβραδύνει την φωτοκατάλυση. Η διεργασία ακολουθεί κινητική ψευδο-

πρώτης τάξης με την κινητική σταθερά να μειώνεται όσο αυξάνει η συγκέ-

ντρωση 

 Μεταβολή pH: Η μεταβολή του pH σε αλκαλικό, έδειξε ότι η απομάκρυνση 

του SMX επιβραδύνεται σε μικρό βαθμό, δηλαδή επί της ουσίας να μην επη-

ρεάζεται ιδιαίτερα από την μεταβολή αυτή.  

 Μεταβολή υδατικής μήτρας: όσο πολυπλοκότερη είναι η σύσταση μίας υδατι-

κής μήτρας, τόσο μειώνεται η απόδοση της διεργασίας και απομακρύνεται 

λιγότερη ποσότητα του SMX. Η ταχύτητα της αντίδρασης παρουσία 10 mg/L 
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χουμικού οξέος είναι παρόμοια με αυτή του υπερκάθαρου νερού, σε αντίθε-

ση με την περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκροής και του εμφιαλωμένου νε-

ρού που η απόδοση της διεργασίας μειώνεται σημαντικά.  

 Συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου: αύξηση της ποσότητας του NaCl οδηγεί 

σε αύξηση της ποσότητας του SMX που απομακρύνεται. Οι ρίζες χλωρίου 

διασπούν και αυτές το ρύπο που στην περίπτωση μας είναι η σουλφαμεθοξα-

ζόλη. 

 Συγκέντρωση διττανθρακικού νατρίου: η προσθήκη διττανθρακικού νατρίου 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης της διεργασίας και αυτό φαί-

νεται να οφείλεται στην αντίδραση των ενεργών ριζών με τα ανθρακικά ιό-

ντα και τον σχηματισμό ανθρακικών ριζών.  

(5) Τέλος, μελετήθηκε η επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη, η ενεργότητα του  κατα-

λύτη πέφτει στο  65% ύστερα από  3 κύκλους διαδοχικών πειραμάτων ενώ παρατη-

ρήθηκε και ο σχηματισμος μεταλλικού άργυρου ύστερα από 75 λεπτά ακτινοβόλη-

σης. 
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