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Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ έθπιπζεο έδεημαλ φηη ην έληνλν πδαηηθφ ζελάξην 
(ζελάξην 1) δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ θάζεηε κεηαθίλεζε ησλ νπζηψλ (0.001%-10.4% ηεο 
αξρηθήο πνζφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην πην ήπην ζελάξην 2 φπνπ νη απψιεηεο ησλ θ.ν. ήηαλ ζε 
θάζε πεξίπησζε κηθξφηεξεο ηνπ 1%. Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ επεξέαζε κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληθψλ ππνζηξσκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζην 1ν ζελάξην ην 
βηνκίγκα ηχξθεο εκθάληζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην βηνκίγκα 
θνκπφζηαο (ΒΥ2), ελψ ην αληίζεην ήηαλ εκθαλέο ζην πην ήπην ζελάξην. Ζ δηαθνξεηηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ δχν ππνζηξσκάησλ ζηα δηαθνξεηηθά πδαηηθά ζελάξηα εμεγείηαη απφ ην 
γεγνλφο φηη ηα βηνκίγκαηα ηχξθεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πδαηνρσξεηηθφηεηα θαη ε 
ηαρχηεηα ηεο θάζεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ λεξνχ είλαη κηθξφηεξε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο δίλνπλ ζηα βηνκίγκαηα ηχξθεο ην 
πιενλέθηεκα λα αληαπνθξίλνληαη θαιπηέξα ζε έληνλα πδαηηθά ζελάξηα, φπνπ ηαπηφρξνλα 
κε ηηο θ.ν. εηζέξρεηαη θαη κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ. Αληίζεηα, ηα βηνκίγκαηα θνκπνζηψλ 
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ηζρπξή απνδνκεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ 
ζπγθξάηεζε ησλ νπζηψλ. Μεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηχξθε είλαη 
ε ζηαδηαθή ζπζζψξεπζε ππνιεηκκάησλ θ.ν. κεηά απφ παξαηεηακέλε ρξήζε, σο 
απνηέιεζκα κε αληηζηξεπηήο πξνζξφθεζεο ησλ θ.ν., γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο απνξξππαληηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπρλήο 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγνχ βηνκίγκαηνο. Πξάγκαηη, ε ζπγθέληξσζε ησλ ππνιεηκκάησλ 
ησλ θ.ν. πνπ παξέκεηλαλ ζηηο ζηήιεο κεηά ην ηέινο ηεο δνθηκήο ήηαλ πςειφηεξε ζην 
βηνκίγκα ηχξθεο ζε ζρέζε κε απηή ζην βηνκίγκα θνκπφζηαο. 

 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξαζκαηηθά, ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο κεζφδνπ βηναπνξξχπαλζεο γηα ηε 
ζπιινγή θαη απνξξχπαλζε απφλεξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθαξκνγή γεσξγηθψλ 
θαξκάθσλ ζηνλ αγξφ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ ηεο 
Διιεληθήο γεσξγίαο θαη αγξνβηνκεραλίαο θπξίσο κεηά απφ θνκπνζηνπνίεζε ηνπο. Ζ 
ρξήζε θνκπφζηαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηχξθεο ησλ ηππηθψλ νπεδηθνχ ηχπνπ βηνθιηλψλ 
νδεγεί ζε δηαηήξεζε πςειήο ηθαλφηεηαο απνξξχπαλζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξήζε 
ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζα πεξηνξίδεηαη ζε ρξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηθξνχο φγθνπο λεξνχ 
(π.ρ. ζπιινγή ππνιεηκκάησλ θαηά ηε θφξησζε ή ην άδεηαζκα ησλ ςεθαζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ), ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ 
απφλεξσλ (π.ρ. θαζαξηζκφο ςεθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ) ην κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ ζα 
πξέπεη ηξνπνπνηεζεί αλάινγα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σηδκ πανμύζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ 

Reactive Black 5 (RB5) ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ νόθδζδξ  ζε ζηόκδ ιαβκδηζηή πζημγάκδ (Ch)mp. 
Γζα θόβμοξ ζύβηνζζδξ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ζοβηνίεδηακ ιε δζηηοςιέκδ ζηόκδ 
πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ ηα ακηίζημζπα ζθαζνίδζα πζημγάκδξ (Ch)b. Ανπζηά επζηεύπεδηε δ 
παναζηεοή ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ ζε ιμνθή ζηόκδξ ιε βθμοηαναθδεΰδδ. Ο ειπμηζζιόξ ηδξ 
πζημγάκδξ ιε κακμζςιαηίδζα ιαβκδηίηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε δζαζπμνά ηςκ 
κακμζςιαηζδίςκ ημο ιαβκδηίηδ ζηδ πζημγάκδ ιε ηδ αμήεεζα οπενήπςκ. Πναβιαημπμζήεδηε 
παναηηδνζζιόξ ηςκ οθζηώκ ιζηνμβναθίεξ ζάνςζδξ (SEM).Τα απμηεθέζιαηα ηδξ νόθδζδξ 
εηθνάζηδηακ ιε ημ ιμκηέθμ Langmuir ηαζ πανμοζίαζακ ιέβζζηδ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα  
304 mg/g ζε pH=3 ημ μπμίμ ανέεδηε ςξ ημ αέθηζζημ pH νόθδζδξ. Η ιαβκδηζηή πζημγάκδ 
πανμοζζάγεζ ορδθόηενδ ιέβζζηδ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα από ηδκ ανπζηή πζημγάκδ ζε 
ζηόκδ (Ch)p ηαζ ηα ακηίζημζπα ζθαζνίδζα (Ch)b, εκώ εύημθα δ απμιάηνοκζή ηδξ ηαηά ηδκ 
ηαηενβαζία ηςκ απμαθήηςκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ιαβκδηζηό δζαπςνζζιό. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Μαγνητική χιτοζάνη, Χρωστική αντίδρασης, προσρόυηση.  

 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Τα ηεθεοηαία πνόκζα, μθμέκα ηαζ αολάκεηαζ μ νοειόξ παναβςβήξ πνςιαηζζιέκςκ 
οδαηζηώκ απμαθήηςκ πνμενπόιεκςκ ηαηά πθεζμρδθία από αζμιδπακίεξ παναβςβήξ 
πνςιάηςκ ηαζ ααθήξ οθαζιάηςκ. Οζ πνςζηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ είκαζ όπζ ιόκμ 
ημλζηέξ αθθά ηαζ ηανηζκμβεκείξ. Έηζζ, ακαπόθεοηηδ είκαζ δ ζηνμθή ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 
ένεοκαξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζηζξ ηεπκζηέξ απμιάηνοκζδξ ηςκ πνςζηζηώκ από ηα 
απόαθδηα. 

Η επελενβαζία απμαθήηςκ πμο πνμένπμκηαζ από δζαδζηαζίεξ ζηζξ μπμίεξ 
πνδζζιμπμζμύκηαζ πνςζηζηέξ μοζίεξ, έπεζ απαζπμθήζεζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ενεοκδηζηέξ 
μιάδεξ ζε ιεβάθμ ααειό. Η εθανιμβή ηςκ ηθαζζηώκ ιεεόδςκ ακηζννύπακζδξ, δεκ 
απέδςζακ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα ηαεώξ έπνεπε κα ακηζιεηςπζζηεί ηόζμ μ έκημκμξ 
πνςιαηζζιόξ αοηώκ ηςκ απμαθήηςκ όζμ ηαζ δ ύπανλδ άθθςκ ημλζηώκ μοζζώκ πμο 
εηπέμκηαζ από ηζξ δζενβαζίεξ πνώζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαενόαζαξ αζμθμβζηήξ 
επελενβαζίαξ, μζ δζενβαζίεξ μδδβμύκ ζημ ζπδιαηζζιό ημλζηώκ ανςιαηζηώκ αιζκώκ, εκώ ζε 
πμθθέξ πενζπηώζεζξ μ απμπνςιαηζζιόξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θοιάηςκ δεκ επζηοβπάκεηαζ.  

Η ηεπκζηή πμο ιεθεηάηαζ ζηδκ πανμύζα ενβαζία είκαζ αοηή ηδξ νόθδζδξ. Η 
πνμζνόθδζδ εεςνείηαζ ανηεηά εθηοζηζηή από ηδκ άπμρδ ηδξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ  ηαζ 
ηδξ ηεθζηήξ απμιάηνοκζδξ. Πανά ημ βεβμκόξ όηζ, δ πνήζδ ημζκώκ οθζηώκ (εκενβόξ 
άκεναηαξ, πζημγάκδ, γεόθζεμξ, πδθόξ) ελαημθμοεεί κα είκαζ πμθύ δδιμθζθήξ θόβς ηδξ 
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ορδθήξ πνμζνμθδηζηήξ ζηακόηδηαξ, ηα οθζηά αοηά είκαζ ζπεηζηά αηνζαά, πμθύ (Bailey 1999, 
Kyzas 2009).  

Παναζηεοάζηδηακ οπεν-νμθδηζηά οθζηά πμο έπμοκ ςξ δμιζηό θίεμ έκα αζμπμθοιενέξ 
πμο μκμιάγεηαζ πζημγάκδ. Σηδκ πανμύζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα 
απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ ακηίδναζδξ Reactive Black 5 (Σπήια 1) ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 
νόθδζδξ  ζε ζηόκδ ιαβκδηζηή πζημγάκδ (Ch)pm. Γζα θόβμοξ ζύβηνζζδξ ηα παναπάκς 
απμηεθέζιαηα ζοβηνίεδηακ ιε δζηηοςιέκδ ζηόκδ πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ ηα ακηίζημζπα 
ζθαζνίδζα πζημγάκδξ (Ch)b. Ανπζηά επζηεύπεδηε δ παναζηεοή ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ ζε 
ιμνθή ζηόκδξ ιε βθμοηαναθδεΰδδ. Ο ειπμηζζιόξ ηδξ πζημγάκδξ ιε κακμζςιαηίδζα 
ιαβκδηίηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε δζαζπμνά ηςκ κακμζςιαηζδίςκ ημο ιαβκδηίηδ ζηδ 
πζημγάκδ ιε ηδ αμήεεζα οπενήπςκ. 

 

 
 
τήμα 1. Χδιζηή δμιή ηδξ πνςζηζηήξ ακηίδναζδξ Reactive Black 5 (RB5). 

 
 

2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 
Παναζηεοάζηδηακ ηνία νμθδηζηά οθζηά δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ: ιαβκδηζηή ζηόκδ 

δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (Ch)pm, ζηόκδ δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (ιδ-ιαβκδηζηή) (Ch)p ηαζ 
ζθαζνίδζα δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (ιδ-ιαβκδηζηά) (Ch)b.  

Γζα ηδκ παναζηεοή ηδξ ζηόκδξ ιαβκδηζηήξ δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (Ch)pm, ανπζηά 
πναβιαημπμζήεδηε δζαζπμνά ζηόκδξ ειπμνζηήξ πζημγάκδξ ορδθμύ ιμνζαημύ αάνμοξ (2 g) 
ζε οδαηζηό δζάθοια μλζημύ μλέμξ (0.4 mL CH3COOH, 2% v/v) οπό ηδκ επίδναζδ 
οπενήπςκ. Αημθμύεδζε πνμζεήηδ ιαβκδηίηδ (0.75 g Fe3O4) (Fan 2011) ιε ηαοηόπνμκδ 
ακάδεοζδ ημο ιίβιαημξ βζα 90 min ιε ηδ πνήζδ ιδπακζημύ ακαδεοηήνα. Πνμζηέεδηε 
πμζόηδηα οδαηζημύ δζαθύιαημξ δζηηοςηζημύ (cross-linker) βθμοηαναθδεΰδδξ (GLA) 0.05 
mol/L, ώζηε κα βίκεζ πδιζηά δ δζηηύςζδ ηδξ πζημγάκδξ, ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ 
αιζκμιάδςκ ηδξ πζημγάκδξ ηαζ ηςκ αθδεϋδμιάδςκ ηδξ βθμοηαναθδεϋδδξ. Σηδ ζοκέπεζα 
πνμζηέεδηε πμζόηδηα μλεζδίμο ημο βναθίηδ (1.5 g GO). Αημθμύεδζε νύειζζδ ημο pH ημο 
δζαθύιαημξ ζε ηζιή 9-10 ιε ιζηνμ-πνμζεήηεξ δζαθύιαημξ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο (1N 
NaOH) ηαζ εένιακζή ημο ιε ηαοηόπνμκδ ιδπακζηή ακάδεοζδ ζημοξ 80 oC βζα 60 min. 
Τέθμξ, αημθμύεδζε λήνακζδ ζημοξ 50 oC βζα 24 h, ώζηε κα παναθδθεεί ημ ηεθζηό 
νμθδηζηό οθζηό (Ch)pm (100 ιm). 

Γζα ηδκ παναζηεοή ηςκ απθώκ (ιδ-ιαβκδηζηώκ) παναβώβςκ πζημγάκδξ, μζ δζαδζηαζίεξ 
πμο αημθμοεήεδηακ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία (Lazaridis 2007; Kyzas 2008).  

Γζα όθα ηα πεζνάιαηα νόθδζδξ πνδζζιμπμζήεδηε 1 g/L νμθδηζημύ οθζημύ ηαζ 20 mL 
ήηακ μ όβημξ ημο κενμύ ζηα οδαηζηά δζαθύιαηα πνςζηζηήξ (RB) πμο παναζηεοάζηδηακ. 
Πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα επίδναζδξ pH (από pH=3 έςξ pH=9), εκώ ηα ηζκδηζηά 
πναβιαημπμζήεδηακ ζε pH=3 ιε ηαπύηδηα ακαηάναλδξ 170 rpm ιε ιεηαααθθόιεκμοξ 
πνόκμοξ επαθήξ (1-30 min, 1-72 h). Πνμζδζμνίζηδηε δ ιέβζζηδ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα ημο 
οθζημύ (ιμκηέθμ Langmuir). Δπίζδξ, βζα κα ανεεεί δ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδ 
νόθδζδ, εηηεθέζηδηακ πεζνάιαηα ζζμννμπίαξ (ιεηαααθθόιεκδ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ RB5 
0-500 mg/L) ζημοξ 25, 45, ηαζ 65 oC. Η ακάθοζδ ηδξ εκαπμιέκμοζαξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 
νύπμο ζημ οδαηζηό δζάθοια πναβιαημπμζήεδηε ιε θαζιαημζημπία UV-Vis απμννόθδζδξ 
ζημ ιέβζζημ ιήημξ ηύιαημξ 598 nm.  
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ορδθήξ πνμζνμθδηζηήξ ζηακόηδηαξ, ηα οθζηά αοηά είκαζ ζπεηζηά αηνζαά, πμθύ (Bailey 1999, 
Kyzas 2009).  

Παναζηεοάζηδηακ οπεν-νμθδηζηά οθζηά πμο έπμοκ ςξ δμιζηό θίεμ έκα αζμπμθοιενέξ 
πμο μκμιάγεηαζ πζημγάκδ. Σηδκ πανμύζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα 
απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ ακηίδναζδξ Reactive Black 5 (Σπήια 1) ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 
νόθδζδξ  ζε ζηόκδ ιαβκδηζηή πζημγάκδ (Ch)pm. Γζα θόβμοξ ζύβηνζζδξ ηα παναπάκς 
απμηεθέζιαηα ζοβηνίεδηακ ιε δζηηοςιέκδ ζηόκδ πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ ηα ακηίζημζπα 
ζθαζνίδζα πζημγάκδξ (Ch)b. Ανπζηά επζηεύπεδηε δ παναζηεοή ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ ζε 
ιμνθή ζηόκδξ ιε βθμοηαναθδεΰδδ. Ο ειπμηζζιόξ ηδξ πζημγάκδξ ιε κακμζςιαηίδζα 
ιαβκδηίηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε δζαζπμνά ηςκ κακμζςιαηζδίςκ ημο ιαβκδηίηδ ζηδ 
πζημγάκδ ιε ηδ αμήεεζα οπενήπςκ. 

 

 
 
τήμα 1. Χδιζηή δμιή ηδξ πνςζηζηήξ ακηίδναζδξ Reactive Black 5 (RB5). 

 
 

2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 
Παναζηεοάζηδηακ ηνία νμθδηζηά οθζηά δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ: ιαβκδηζηή ζηόκδ 

δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (Ch)pm, ζηόκδ δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (ιδ-ιαβκδηζηή) (Ch)p ηαζ 
ζθαζνίδζα δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (ιδ-ιαβκδηζηά) (Ch)b.  

Γζα ηδκ παναζηεοή ηδξ ζηόκδξ ιαβκδηζηήξ δζηηοςιέκδξ πζημγάκδξ (Ch)pm, ανπζηά 
πναβιαημπμζήεδηε δζαζπμνά ζηόκδξ ειπμνζηήξ πζημγάκδξ ορδθμύ ιμνζαημύ αάνμοξ (2 g) 
ζε οδαηζηό δζάθοια μλζημύ μλέμξ (0.4 mL CH3COOH, 2% v/v) οπό ηδκ επίδναζδ 
οπενήπςκ. Αημθμύεδζε πνμζεήηδ ιαβκδηίηδ (0.75 g Fe3O4) (Fan 2011) ιε ηαοηόπνμκδ 
ακάδεοζδ ημο ιίβιαημξ βζα 90 min ιε ηδ πνήζδ ιδπακζημύ ακαδεοηήνα. Πνμζηέεδηε 
πμζόηδηα οδαηζημύ δζαθύιαημξ δζηηοςηζημύ (cross-linker) βθμοηαναθδεΰδδξ (GLA) 0.05 
mol/L, ώζηε κα βίκεζ πδιζηά δ δζηηύςζδ ηδξ πζημγάκδξ, ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ 
αιζκμιάδςκ ηδξ πζημγάκδξ ηαζ ηςκ αθδεϋδμιάδςκ ηδξ βθμοηαναθδεϋδδξ. Σηδ ζοκέπεζα 
πνμζηέεδηε πμζόηδηα μλεζδίμο ημο βναθίηδ (1.5 g GO). Αημθμύεδζε νύειζζδ ημο pH ημο 
δζαθύιαημξ ζε ηζιή 9-10 ιε ιζηνμ-πνμζεήηεξ δζαθύιαημξ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο (1N 
NaOH) ηαζ εένιακζή ημο ιε ηαοηόπνμκδ ιδπακζηή ακάδεοζδ ζημοξ 80 oC βζα 60 min. 
Τέθμξ, αημθμύεδζε λήνακζδ ζημοξ 50 oC βζα 24 h, ώζηε κα παναθδθεεί ημ ηεθζηό 
νμθδηζηό οθζηό (Ch)pm (100 ιm). 

Γζα ηδκ παναζηεοή ηςκ απθώκ (ιδ-ιαβκδηζηώκ) παναβώβςκ πζημγάκδξ, μζ δζαδζηαζίεξ 
πμο αημθμοεήεδηακ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία (Lazaridis 2007; Kyzas 2008).  

Γζα όθα ηα πεζνάιαηα νόθδζδξ πνδζζιμπμζήεδηε 1 g/L νμθδηζημύ οθζημύ ηαζ 20 mL 
ήηακ μ όβημξ ημο κενμύ ζηα οδαηζηά δζαθύιαηα πνςζηζηήξ (RB) πμο παναζηεοάζηδηακ. 
Πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα επίδναζδξ pH (από pH=3 έςξ pH=9), εκώ ηα ηζκδηζηά 
πναβιαημπμζήεδηακ ζε pH=3 ιε ηαπύηδηα ακαηάναλδξ 170 rpm ιε ιεηαααθθόιεκμοξ 
πνόκμοξ επαθήξ (1-30 min, 1-72 h). Πνμζδζμνίζηδηε δ ιέβζζηδ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα ημο 
οθζημύ (ιμκηέθμ Langmuir). Δπίζδξ, βζα κα ανεεεί δ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδ 
νόθδζδ, εηηεθέζηδηακ πεζνάιαηα ζζμννμπίαξ (ιεηαααθθόιεκδ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ RB5 
0-500 mg/L) ζημοξ 25, 45, ηαζ 65 oC. Η ακάθοζδ ηδξ εκαπμιέκμοζαξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 
νύπμο ζημ οδαηζηό δζάθοια πναβιαημπμζήεδηε ιε θαζιαημζημπία UV-Vis απμννόθδζδξ 
ζημ ιέβζζημ ιήημξ ηύιαημξ 598 nm.  
 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ  
3.1. Υαρακηηριζμός 

Τμ Σπήια 2α πανμοζζάγεζ ηδκ ιμνθμθμβία ηδξ ζηόκδξ ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε ζύιθςκα ιε Μζηνμβναθίεξ Ηθεηηνμκζηήξ Σάνςζδξ (SEM). Παναηδνείηαζ 
όηζ δ επζθάκεζα δεκ είκαζ μιαθή ιε μιαθέξ αοθαηώζεζξ. Ωζηόζμ, δ ύπανλδ πόνςκ δεκ είκαζ 
λεηάεανδ, ιε δεδμιέκδ ηαζ ημκ παναηηδνζζιό ηδξ απθήξ πζημγάκδξ ςξ ιδ-πμνώδμοξ 
οθζημύ. Δπζπθέμκ, βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ ύπανλδξ ημο Fe ζηδ ιαβκδηζηή πζημγάκδ, εζηόκεξ 
“map” (Σπήια 2α) εθήθεδζακ. Δίκαζ λεηάεανδ δ ύπανλδ Fe, πμο επζαεααζώκεηαζ ηαζ 
πμζμηζηά από ημκ Πίκαηα 1.  

 
Πίνακας 1. Πανάιεηνμζ ζζμννμπίαξ ιε αάζδ ζζόεενιεξ ελζζώζεζξ-ιμκηέθα βζα ηδκ 

πνμζνόθδζδ Ni(II) ζε οπμθείιιαηα ηαθέ. 
 

Element Weight (%) Atomic (%) 
C K 52.30 70.13 
O K 22.44 22.59 
Fe K 25.26 7.29 

Totals 100.00  
 
 

 
(α) 

 

 
(α) 

 
τήμα 2. (α) SEM εζηόκα ηδξ ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ, (α) Δζηόκα “map” βζα ηδκ επζαεααίςζδ 
ύπανλδξ Fe. 
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3.2. Πειράμαηα προζρόθηζης 
Ανπζηά πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα επίδναζδξ ημο pH ζηδκ πνμζνόθδζδ ηδξ 

πνςζηζηήξ RB5 πάκς ζηα 3 πανάβςβα πζημγάκδξ (Ch)p, (Ch)b, (Ch)pm. Αοηά ηα 
πεζνάιαηα (Σπήια 3) πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ εύνεζδ ημο αέθηζζημο pH. Παναηδνείηαζ 
όηζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ ηθίιαηαξ ημο pH, ιεζώκεηαζ δ πνμζνμθδηζηή ζηακόηδηα ηςκ οθζηώκ. 
Τμ βεβμκόξ αοηό ιπμνεί εύημθα κα ελδβδεεί από ηδκ απμπνςημκίςζδ ηςκ αιζκμιάδςκ 
ηδξ πζημγάκδξ ιε ζοκεπαηόθμοεμ κα παθανώκμοκ μζ δθεηηνμζηαηζηήξ θύζδξ δεζιμί 
ιεηαλύ οθζημύ-πνςζηζηήξ. Δπίζδξ, δ παναηδνμύιεκδ δζαθμνά ιεηαλύ ζηόκδξ ηαζ 
ζθαζνζδίςκ απθήξ πζημγάκδξ ελδβείηαζ από ηδκ δζαθμνά ζημ ιέβεεμξ ηςκ οθζηώκ ηαζ ζηδκ 
δζαθμνεηζηήξ θύζδξ δζηηύςζδ πμο οπέζηδζακ. Η ζηόκδ πζημγάκδξ (Ch)p ιόκμ πδιζηά 
δζηηοώεδηε ιε GLA, εκώ ηα ζθαζνίδζα (Ch)b ιε ζοκδοαζιό πδιζηό ηαζ ζμκζηό ηνόπμ ιε 
GLA ηαζ TPP. Έηζζ, ηνίεδηε ζηόπζιμ κα επζθεπεεί δ ηζιή pH=3 βζα ηα πενεηαίνς 
πεζνάιαηα πνμζνόθδζδξ, ιε δεδμιέκμ όηζ βζα ηζιέξ pH>3, δ νόθδζδ ιεζώκεηαζ αζζεδηά. 

 

 
 
τήμα 3. Δπίδναζδ pH ζηδκ πνμζνόθδζδ RB5 ζε πανάβςβα πζημγάκδξ. 

 
Αημθμύεςξ πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ηζκδηζηά. (Σπήια 4). Τμ θαζκόιεκμ θάκδηε 
πςξ είκαζ βνήβμνμ βζα ηα οθζηά ηδξ απθήξ πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ (Ch)b ηαζ δ ζζμννμπία 
απμηαηαζηάεδηε ιεηά από πενίπμο 3 h βζα αοηά. Όιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιαβκδηζηήξ 
πζημγάκδξ παναηδνήεδηε ηάηζ δζαθμνεηζηό. Τμ θαζκόιεκμ ήηακ ηαηά πμθύ αναδύηενμ Τμ 
βεβμκόξ αοηό ιπμνεί κα ελδβδεεί από ηδκ ηαοηόπνμκδ ύπανλδ ιαβκδηζζιμύ ζημ οθζηό πμο 
επδνέαζε ζαθώξ ηδκ ζηακόηδηα αηανζαίςκ δθεηηνμζηαηζηώκ δοκάιεςκ ιεηαλύ πνςζηζηώκ 
ηαζ οπμζηνώιαημξ. 
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3.2. Πειράμαηα προζρόθηζης 
Ανπζηά πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα επίδναζδξ ημο pH ζηδκ πνμζνόθδζδ ηδξ 

πνςζηζηήξ RB5 πάκς ζηα 3 πανάβςβα πζημγάκδξ (Ch)p, (Ch)b, (Ch)pm. Αοηά ηα 
πεζνάιαηα (Σπήια 3) πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ εύνεζδ ημο αέθηζζημο pH. Παναηδνείηαζ 
όηζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ ηθίιαηαξ ημο pH, ιεζώκεηαζ δ πνμζνμθδηζηή ζηακόηδηα ηςκ οθζηώκ. 
Τμ βεβμκόξ αοηό ιπμνεί εύημθα κα ελδβδεεί από ηδκ απμπνςημκίςζδ ηςκ αιζκμιάδςκ 
ηδξ πζημγάκδξ ιε ζοκεπαηόθμοεμ κα παθανώκμοκ μζ δθεηηνμζηαηζηήξ θύζδξ δεζιμί 
ιεηαλύ οθζημύ-πνςζηζηήξ. Δπίζδξ, δ παναηδνμύιεκδ δζαθμνά ιεηαλύ ζηόκδξ ηαζ 
ζθαζνζδίςκ απθήξ πζημγάκδξ ελδβείηαζ από ηδκ δζαθμνά ζημ ιέβεεμξ ηςκ οθζηώκ ηαζ ζηδκ 
δζαθμνεηζηήξ θύζδξ δζηηύςζδ πμο οπέζηδζακ. Η ζηόκδ πζημγάκδξ (Ch)p ιόκμ πδιζηά 
δζηηοώεδηε ιε GLA, εκώ ηα ζθαζνίδζα (Ch)b ιε ζοκδοαζιό πδιζηό ηαζ ζμκζηό ηνόπμ ιε 
GLA ηαζ TPP. Έηζζ, ηνίεδηε ζηόπζιμ κα επζθεπεεί δ ηζιή pH=3 βζα ηα πενεηαίνς 
πεζνάιαηα πνμζνόθδζδξ, ιε δεδμιέκμ όηζ βζα ηζιέξ pH>3, δ νόθδζδ ιεζώκεηαζ αζζεδηά. 

 

 
 
τήμα 3. Δπίδναζδ pH ζηδκ πνμζνόθδζδ RB5 ζε πανάβςβα πζημγάκδξ. 

 
Αημθμύεςξ πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ηζκδηζηά. (Σπήια 4). Τμ θαζκόιεκμ θάκδηε 
πςξ είκαζ βνήβμνμ βζα ηα οθζηά ηδξ απθήξ πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ (Ch)b ηαζ δ ζζμννμπία 
απμηαηαζηάεδηε ιεηά από πενίπμο 3 h βζα αοηά. Όιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιαβκδηζηήξ 
πζημγάκδξ παναηδνήεδηε ηάηζ δζαθμνεηζηό. Τμ θαζκόιεκμ ήηακ ηαηά πμθύ αναδύηενμ Τμ 
βεβμκόξ αοηό ιπμνεί κα ελδβδεεί από ηδκ ηαοηόπνμκδ ύπανλδ ιαβκδηζζιμύ ζημ οθζηό πμο 
επδνέαζε ζαθώξ ηδκ ζηακόηδηα αηανζαίςκ δθεηηνμζηαηζηώκ δοκάιεςκ ιεηαλύ πνςζηζηώκ 
ηαζ οπμζηνώιαημξ. 
 

 
τήμα 4. Δπίδναζδ pH ζηδκ πνμζνόθδζδ RB5 ζε πανάβςβα πζημγάκδξ. 
 

Τέθμξ, δ επίδναζδ ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ημο νύπμο ζηδκ πνμζνόθδζδ 
απμηοπώεδηε ιε ζζόεενιεξ ηαιπύθεξ (Σπήια 5). Παναηδνήεδηε όηζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ 
ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ RB5, αολάκεηαζ ηαζ δ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα ηδξ ιαβκδηζηήξ 
πζημγάκδξ. Τα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα πνμζμιμζώεδηακ ιε ημ ζζόεενιμ ιμκηέθμ 
Langmuir (Langmuir 1918): 

max L e
e

L e

Q K CQ  = 
1+K C

 (1) 

Δπζπθέμκ, ηα πεζνάιαηα πναβιαημπμζήεδηακ ζε δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ βζα κα 
ελαηνζαςεεί δ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ ζζμννμπία ηδξ νόθδζδξ (Σπήια 5). Αοηό 
πμο παναηδνήεδηε είκαζ όηζ μ ιαβκδηζζιόξ επέδναζε ηαηαθοηζηά ζηδκ ζοιπενζθμνά ημο 
οθζημύ ζε δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ. Γδθαδή ηαεώξ αολήεδηε δ εενιμηναζία, ιεζώεδηε 
δ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα ημο οθζημύ.  
 
Πίνακας 1. Πανάιεηνμζ ζζμννμπίαξ ιε αάζδ ζζόεενιεξ ελζζώζεζξ-ιμκηέθα βζα ηδκ 

πνμζνόθδζδ RB5 ζε (Ch)pm. 
 

 Langmuir equation 
 Qmax KL R2 

Τ (oC) mg/g L/mg - 
25  304 0.11 0.987 
45 232 0.10 0.981 
65 167 0.17 0.939 
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τήμα 5. Ιζόεενιεξ ηαιπύθεξ ηδξ πνμζνόθδζδξ πνςζηζηήξ RB5 ζε ιαβκδηζηή πζημγάκδ. 
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σηδκ πανμύζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα ένεοκαξ πμο δζεκενβήεδηε ζε 
ζοκεεηζηά (πνμζμιμζςιέκα) οδαηζηά απόαθδηα έπμκηαξ ςξ νύπμ ηδκ πνςζηζηή 
ακηίδναζδξ Reactive Black 5 (RB5). Τμ νμθδηζηό οθζηό πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ 
πζημγάκδ πμο δζηηοώεδηε βζα κα απμηηήζεζ ακημπή ζε αηναίεξ ζοκεήηεξ (pH, εενιμηναζία 
ηθπ) ηαζ ηνμπμπμζήεδηε απμηηώκηαξ ιαβκδηζζιό βζα κα αολδεεί δ νμθδηζηή ηδξ ζηακόηδηα 
ηαζ κα δζεοημθοκεεί μ δζαπςνζζιόξ ηδξ. Μεθεηήεδηε δ επίδναζδ ημο pH ζηδκ νόθδζδ RB5 
όπμο επζθέπεδηε δ ηζιή pH=3 ςξ δ αέθηζζηδ ηζιή. Δπίζδξ, δ επίδναζδ ηδξ ανπζηήξ 
ζοβηέκηνςζδξ ημο νύπμο ζηδκ ζζμννμπία (ζζόεενιεξ) ηαηέδεζλε όηζ ιε ηδκ αύλδζδ ηδξ 
ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ, αολάκεηαζ ηαζ δ νμθδηζηή πςνδηζηόηδηα ηςκ 
οθζηώκ. Τα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα πνμζμιμζώεδηακ ιε ημ ζζόεενιμ ιμκηέθμ 
Langmuir, ζύιθςκα ιε ημ μπμίμ θαίκεηαζ όηζ δ εεςνδηζηή ιέβζζηδ νμθδηζηή ζηακόηδηα ηςκ 
είκαζ 304 mg/g. Με αάζδ ηα ηζκδηζηά πεζνάιαηα θάκδηε πςξ ημ θαζκόιεκμ είκαζ βνήβμνμ 
βζα ηα οθζηά ηδξ απθήξ πζημγάκδξ (Ch)p ηαζ (Ch)b ηαζ δ ζζμννμπία απμηαηαζηάεδηε ιεηά 
από πενίπμο 3 h βζα αοηά. Όιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιαβκδηζηήξ πζημγάκδξ 
παναηδνήεδηε ηάηζ δζαθμνεηζηό. Τμ θαζκόιεκμ ήηακ ηαηά πμθύ αναδύηενμ Τμ βεβμκόξ 
αοηό ιπμνεί κα ελδβδεεί από ηδκ ηαοηόπνμκδ ύπανλδ ιαβκδηζζιμύ ζημ οθζηό πμο 
επδνέαζε ζαθώξ ηδκ ζηακόηδηα αηανζαίςκ δθεηηνμζηαηζηώκ δοκάιεςκ ιεηαλύ πνςζηζηώκ 
ηαζ οπμζηνώιαημξ.. Δπίζδξ, ημ νμθδηζηό οθζηό παναηηδνίζηδηε ιε ιζηνμβναθίεξ ζάνςζδξ 
(SEM), όπμο ηαηαβνάθδηε δ ιμνθμθμβία ημο. 
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Πειραματικό Μέρος 

Ισορροπία 

1 g/L προσροφητικού 

20 mL διάλυμα RB5 

C0=0-500 mg/L 

72 h ανατάραξη 170 rpm 

θ = 25 0C, pH=3 

Κινητική 

1 g/L προσροφητικού 

20 mL διάλυμα RB5 

C0=100 mg/L 

72 h ανατάραξη 170 rpm 

θ = 25 0C, pH=3 

Επίδραση pH    

1 g/L προσροφητικού 

20 mL διάλυμα RB5 

C=100 mg/L διάλυμα RB5 

72 h ανατάραξη 170 rpm 

θ = 25 0C, pH=3-9 

Παρασκευή μαγνητικής χιτοζάνης ως ροφητικό υλικό 
Απομάκρυνση της χρωστικής Reactive Black 5 (RB5)  
Χαρακτηρισμός υλικού και εξέταση της ροφητικής  
 συμπεριφοράς των υλικών με πειράματα ισορροπίας, 
 κινητικά, αναγέννησης 

Σκοπός 
Χαρακτηρισμός 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ REACTIVE BLACK 5 ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Ν.Ε. Τραυλού1, Ε.Α. Δεληγιάννη1, Ν.Κ. Λαζαρίδης1, Γ.Ζ. Κύζας1,2 

 

1Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
2Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Ελλάδα 

 Παρασκευάστηκαν τρία ροφητικά υλικά δικτυωμένης χιτοζάνης: 

μαγνητική σκόνη δικτυωμένης χιτοζάνης (Ch)pm, σκόνη δικτυωμένης 

χιτοζάνης (μη-μαγνητική) (Ch)p και σφαιρίδια δικτυωμένης χιτοζάνης (μη-

μαγνητικά) (Ch)b.  

 Για την παρασκευή της σκόνης μαγνητικής δικτυωμένης χιτοζάνης 

(Ch)pm, αρχικά πραγματοποιήθηκε διασπορά σκόνης εμπορικής χιτοζάνης 

υψηλού μοριακού βάρους (2 g) σε υδατικό διάλυμα οξικού οξέος (0.4 mL 

CH3COOH, 2% v/v) υπό την επίδραση υπερήχων. Ακολούθησε προσθήκη 

μαγνητίτη (0.75 g Fe3O4) με ταυτόχρονη ανάδευση του μίγματος για 90 min 

με τη χρήση μηχανικού αναδευτήρα. Προστέθηκε ποσότητα υδατικού 

διαλύματος δικτυωτικού γλουταραλδεΰδης (GLA) 0.05 mol/L, ώστε να γίνει 

χημικά η δικτύωση της χιτοζάνης, μέσω της αντίδρασης των αμινομάδων 

της χιτοζάνης και των αλδεϋδομάδων της γλουταραλδεϋδης. Στη συνέχεια 

προστέθηκε ποσότητα οξειδίου του γραφίτη (1.5 g GO). Ακολούθησε 

ρύθμιση του pH του διαλύματος σε τιμή 9-10 με μικρο-προσθήκες 

διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (1N NaOH) και θέρμανσή του με 

ταυτόχρονη μηχανική ανάδευση στους 80 oC για 60 min. Τέλος, 

ακολούθησε ξήρανση στους 50 oC για 24 h, ώστε να παραληφθεί το τελικό 

ροφητικό υλικό (Ch)pm (100 μm). 

 Για την παρασκευή των απλών (μη-μαγνητικών) παραγώγων 

χιτοζάνης, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν περιγράφονται στην 

βιβλιογραφία (Lazaridis 2007; Kyzas 2008).  

 

Ροφητικό υλικό (Σύνθεση) - Χρωστική 

Η επιφάνεια δεν είναι λεία άλλα με ανώμαλες αυλακώσεις. Ωστόσο, η 

ύπαρξη πόρων δεν είναι ξεκάθαρη, με δεδομένη και τον χαρακτηρισμό 

της απλής χιτοζάνης ως μη-πορώδους υλικού. Επιπλέον, για την 

τεκμηρίωση της ύπαρξης του Fe στη μαγνητική χιτοζάνη, εικόνες 

“map” ελήφθησαν. Είναι ξεκάθαρη η ύπαρξη Fe, που επιβεβαιώνεται 

και ποσοτικά από τον Πίνακα.  

 

Ροφητική αποτίμηση 

Συμπεράσματα 
Με την αύξηση του pH, μειώνεται η προσροφητική ικανότητα των 
υλικών. Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από την 
αποπρωτονίωση των αμινομάδων της χιτοζάνης με συνεπακόλουθο να 
χαλαρώνουν οι ηλεκτροστατικής φύσης δεσμοί μεταξύ υλικού-
χρωστικής.  
Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ σκόνης και σφαιριδίων απλής 
χιτοζάνης εξηγείται από την διαφορά στο μέγεθος των υλικών και στην 
διαφορετικής φύσης δικτύωση που υπέστησαν. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο 
να επιλεχθεί η τιμή pH=3 για τα περεταίρω πειράματα προσρόφησης, με 
δεδομένο ότι για τιμές pH>3, η ρόφηση μειώνεται αισθητά. 
Κινητική: tο φαινόμενο φάνηκε πως είναι γρήγορο για τα υλικά της 
απλής χιτοζάνης (Ch)p και (Ch)b και η ισορροπία αποκαταστάθηκε μετά 
από περίπου 3 h για αυτά. Όμως, στην περίπτωση της μαγνητικής 
χιτοζάνης το φαινόμενο ήταν κατά πολύ βραδύτερο. Εξηγείται από την 
ταυτόχρονη ύπαρξη μαγνητισμού στο υλικό που επηρέασε σαφώς την 
ικανότητα ακαριαίων ηλεκτροστατικών δυνάμεων μεταξύ χρωστικών και 
υποστρώματος. 
Η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης της RB5, αυξάνει και την 
ροφητική χωρητικότητα των υλικών. Προσομοίωση με μοντέλο 
Langmuir:  Qmax =304 mg/g . 

Ρύπος - Χρωστική 

C.I. Reactive Black 5 – 20505 (εταιρεία παραγωγής Kahafix): 

C26H21N5Na4O19S6, MW=991.82 g/mol, λmax=603 nm, purity=55% w/w.  
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Element Weight (%) Atomic (%) 

C K 52.30 70.13 

O K 22.44 22.59 

Fe K 25.26 7.29 

Totals 100.00 

Langmuir equation 

Qmax KL R2 

Τ (oC) mg/g L/mg - 

25  304 0.11 0.987 

45 232 0.10 0.981 

65 167 0.17 0.939 

max L e
e

L e

Q K C
Q  = 

1+K C
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