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Η δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δηαδηθαζίεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο. Όκσο, θαηά ηελ δηάζεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο έρεη παξαηεξεζεί ε ύπαξμε κηθξν-ξύπσλ, όπσο 

ησλ ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ, νη νπνίνη πξνθαινύλ βιαβεξέο επηπηώζεηο ηόζν ζην πεξηβάιινλ όζν 

θαη ζηνπο δώληεο νξγαληζκνύο [1]. Αλαιπηηθόηεξα, νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο, νπζίεο όπσο θπζηθά 

νηζηξνγόλα, ζπλζεηηθά νηζηξνγόλα, θπην-νηζηξνγόλα θαη μελν-νηζηξνγόλα, δηαζπώληαη δύζθνια θαηά 

ηε βηνινγηθή ηνπο επεμεξγαζία ζε ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΕΕΛ) ιόγσ ηνπ 

γεγνλόηνο όηη είλαη μελνβηνηηθέο νπζίεο, νπόηε θαη δηέξρνληαη από ηηο ΕΕΛ αλεπεξέαζηεο από ηελ 

επαθή ηνπο κε ηνπο αεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο 

θαηαιήγνπλ ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, κε απνηέιεζκα λα εηζέξρνληαη ζην ελδνθξηληθό ζύζηεκα ησλ 

νξγαληζκώλ πξνθαιώληαο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία απηώλ. Σπγθεθξηκέλα, νη ελδνθξηληθνί 

δηαηαξάθηεο απνηεινύλ πηζαλή αηηία ηεο κεησκέλεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο θαη 

απμήζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ησλ όξρεσλ θαη ηνπ πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο, ελώ ζηηο γπλαίθεο απμάλνπλ ηηο 

πηζαλόηεηεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ [2]. 

 

Η δηζθαηλόιε Α (BPA) είλαη κηα ζπλζεηηθή νπζία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζην 

ελδνθξηληθό ζύζηεκα ησλ νξγαληζκώλ. Η νπζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία πιαζηηθώλ.  

Έρνπλ βξεζεί πςειά πνζνζηά ηεο BPA ζε λεξά πνηακώλ, ιηκλώλ αιιά θαη ζηε ζάιαζζα θαη κειέηεο 

έδεημαλ όηη επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε πγεία ησλ ζειαζηηθώλ (πνπιηά, ςάξηα) [2]. 

Επνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε λέσλ θαη αμηόπηζησλ ζηξαηεγηθώλ επεμεξγαζίαο απηώλ 

ησλ νπζηώλ ώζηε λα αθαηξεζνύλ από ηα πγξά απόβιεηα θαη θαη’ επέθηαζε από ηνπο πδάηηλνπο 

απνδέθηεο. Η θσηνθαηάιπζε κε ρξήζε ειηαθνύ θσηόο ζπγθεληξώλεη νινέλα θαη κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία θπξίσο γηα ηε δηάζπαζε δηαθόξσλ μελνβηνηηθώλ ελώζεσλ [3,4].  

 

Ωζηόζν, ε κεγαιύηεξε πξόθιεζε θέξεηαη λα είλαη ε αλάπηπμε θαηαιπηώλ πνπ απνξξνθνύλ ζηελ 

νξαηή πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο ώζηε λα απμεζεί ε απόδνζε ηεο δηεξγαζίαο. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε θσηνθαηαιπηηθή δηάζπαζε ηεο ΒPA, κε ρξήζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Γηα ην ζθνπό απηό παξαζθεπάζηεθαλ θαη κειεηήζεθε ε δξαζηηθόηεηα δηαθόξσλ 

εκηαγσγώλ ηξνπνπνηεκέλσλ έηζη ώζηε λα απνξξνθνύλ ελέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηεο νξαηήο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο [4]. 

Αλαιπηηθόηεξα παξαζθεπάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ δηάθνξνη θαηαιύηεο TiO2 εκπινπηηζκέλνη κε 

κέηαιια, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ θαίλεηαη όηη απμάλεη ην κήθνο θύκαηνο απνξξόθεζεο ηνπ TiO2 πξνο ηελ 

νξαηή πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο αιιά θαη κεηώλεη ηνλ επαλαζπλδπαζκό ησλ νπώλ κε 

ηα ειεθηξόληα. Οη θαηαιύηεο παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο 

σο πξόδξνκεο ελώζεηο άιαηα κεηάιισλ [4]. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαζθεπάζηεθαλ θαηαιύηεο TiO2 κε 

Pt, Cu, Rh, Ru, Pd, Ag ζε ζπγθεληξώζεηο 0.1% θαη 0.5%. 

 

Όια ηα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλαλ αληηδξαζηήξα δηαιείπνληνο έξγνπ ρσξεηηθόηεηαο 150 

mL. Ο όγθνο ηνπ αληηδξώληνο κίγκαηνο ήηαλ 120 mL θαη βξηζθόηαλ ππό ζπλερή καγλεηηθή αλάδεπζε. 

Ωο πεγή αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πξνζνκνησηήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ νίθνπ 

Newport, ν νπνίνο θέξεη ιάκπα αηκώλ μέλνπ (Xe lamp) ηζρύνο 100 W. Η πιεηνςεθία ησλ πεηξακαησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάιπκα ρνπκηθνύ νμένο 20 mg/L, ώζηε λα πξνζνκνησζεί ην θπζηθό νξγαληθό 

πιηθό πνπ ππάξρεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθξνή ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

 

Μεγαιύηεξε απόδνζε σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηεο BPA παξαηεξήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηαιύηε 

TiO2-0.5% Rh. Σπλνπηηθά, ε απόδνζε ηεο δηεξγαζίαο απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο κάδαο ηνπ 

θαηαιύηε, ε δηεξγαζία θαίλεηαη λα αθνινπζεί θηλεηηθή ςεπδν-πξώηεο ηάμεο όπνπ παξαηεξήζεθε 

κείσζε ηεο θηλεηηθήο ζηαζεξάο κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο BPA. Παξάιιεια 

παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο νμείδσζεο κε ηελ αύμεζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο πδαηηθήο 

κήηξαο (π.ρ. από ππεξθάζαξν λεξό, ζε πόζηκν λεξό, ζε δηάιπκα ρνπκηθνύ νμένο, θαη ηειηθά ζε 



δεπηεξνβάζκηα εθξνή). Η δηαβίβαζε αέξα δελ θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απόδνζε ηεο 

δηεξγαζίαο, ελώ ε θσηόιπζε ηεο BPA παξνπζία πξνζνκνησκέλεο ειηαθεο αθηηλνβνιίαο αιιά απνπζία 

θαηαιύηε είλαη ακειεηέα. 

Παξόια απηά ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ κεραληζκνύ ηεο απνδόκεζεο ηεο BPA  θαζώο θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ ελδηακέζσλ ζπζηαηηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νμείδσζε ηεο BPA κε ηελ κεηαβνιή 

ηεο ηνμηθόηεηαο. 
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