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E = ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε kWh/m3 δηαιύκαηνο, U = ε εθαξκνδόκελε ηάζε 
ζε V,   I  =  ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε A,  t =  ν ρξόλνο ειεθηξόιπζεο ζε h, V =  ν όγθνο 
ηνπ επεμεξγαδόκελνπ απνβιήηνπ ζε L. 

Από ηα πξναλαθεξζέληα πξνθύπηεη όηη γηα ηε πιήξε απνκάθξπλζε ηεο ρξσζηηθήο κε  
ειεθηξνθξνθίδσζε  από ην επεμεξγαδόκελν πδαηηθό απόβιεην όγθνπ 1 m3 θαη 
ζπγθέληξσζεο 100 mg/L ζε ηλδηθνθαξκίλε κε ππθλόηεηα ξεύκαηνο 5 mA/cm2 θαη  ρξόλν 
ειεθηξόιπζεο 20 ιεπηά, απαηηνύληαη 0.43 Kg ειεθηξνδίνπ ζηδήξνπ, 0.75 kWh ειεθηξηθή 
ελέξγεηα θαη παξάγνληαη 0.82 Kg ιάζπεο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή 
θξνθίδσζε ππνινγίδεηαη ζε 0.49 € /m3  επεμεξγαδόκελνπ απνβιήηνπ. 

Δπνκέλσο ε κέζνδνο ηεο πξνηεηλόκελεο ειεθηξνρεκηθήο δηεξγαζίαο 
ειεθηξνθξνθίδσζεο είλαη απνηειεζκαηηθή θαη εθαξκόζηκε γηα απνκάθξπλζε ηεο 
Ιλδηθνθαξκίλεο από πγξά απόβιεηα. 
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ηε παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επεμεξγαζία πδαηηθώλ απνβιήησλ κε ζθνπό ηελ 
απνκάθξπλζε ηεο Ιλδηθνθαξκίλεο κε ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνρεκηθήο θξνθίδσζεο κε 
ρξήζε ειεθηξνδίσλ ζηδήξνπ. Ο ξπζκόο απνκάθξπλζεο απμάλεηαη κε αύμεζε ηεο 
εθαξκνδόκελεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο. Η ειεθηξνρεκηθή επεμεξγαζία πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 
κε ζπγθέληξσζε Ιλδηθνθαξκίλεο 100 mg/L νδήγεζε ζε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 
κείσζε ηεο ρξσζηηθήο θάησ από ηα όξηα αλίρλεπζεο κε ππθλόηεηεο ξεύκαηνο 2.5, 5 θαη10 
mA/cm2 θαη ρξόλν ειεθηξόιπζεο 35, 20 θαη 10 ιεπηά αληίζηνηρα. Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 
ειεθηξνρεκηθήο θξνθίδσζεο αλέξρεηαη ζε 0.49 € /m3  επεμεξγαδόκελνπ απνβιήηνπ. 

Η πξνηεηλόκελε δηεξγαζία ειεθηξνθξνθίδσζεο είλαη κηα γξήγνξε, νηθνλνκηθή θαη 
αζθαιήο κέζνδνο απνρξσκαηηζκνύ θαη απνκάθξπλζεο ρξσζηηθώλ νπζηώλ, όπσο ε 
ηλδηθνθαξκίλε από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πγξά βηνκεραληθά απόβιεηα βαθείσλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζε 

ζπλζεηηθά (πξνζνκνησκέλα) πδαηηθά απόβιεηα έρνληαο σο ξύπν ηόληα δηζζελνύο ληθειίνπ. 
Τν ξνθεηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ππνιείκκαηα θαθέ, κεηά ηελ εκπνξηθή ηνπ 
ρξήζε σο ξόθεκα. Η επεμεξγαζία/ηξνπνπνίεζή ηνπ ήηαλ ζρεδόλ κεδακηλή παξά κόλν 
πιύζε κε απηνληζκέλν λεξό θαη μήξαλζε ζηνπο 105 oC. Μειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ pH 
ζηελ ξόθεζε-εθξόθεζε ηνπ Ni(II), ε επίδξαζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζηελ 
ηζνξξνπία (ηζόζεξκεο), ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε επίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο 
αλαηάξαμεο θαη ε επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ επαθήο (θηλεηηθά πεηξάκαηα). Επίζεο, ην ξνθεηηθό 
πιηθό ραξαθηεξίζηεθε κε (α) ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ εύξεζε ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ θνξηίνπ 
(PZC), (β) ζηνηρεηαθή αλάιπζε (EDS/EDX), (γ) κεηξήζεηο εηδηθήο επηθάλεηαο (BET), (δ) 
ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ εύξεζε ησλ δξαζηηθώλ επηθαλεηαθώλ νκάδσλ (Boehm method).  

 
Λέξεις Κλειδιά: Υπολείμματα καυέ, Βαρέα μέταλλα, Ni(II), Προσρόυηση.  

 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η ξύπαλζε ησλ πδάησλ από ηα βαξέα κέηαιια απνηειεί πνιύ ζνβαξή απεηιή γηα ην 
νηθνζύζηεκα. Πνιιέο βηνκεραλίεο, όπσο, νξπρεία, βπξζνδεςεία θ.α. παξάγνπλ θαη 
απνζέηνπλ ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο πγξά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια 
(Bailey 1999). Έηζη, ε απνκάθξπλζή ηνπο από ηα ξππαζκέλα λεξά έρεη θαηαζηεί κείδνλ 
εξεπλεηηθό αληηθείκελν ηα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ ησλ ηνμηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνθαινύληαη από ηα ηόληα κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία. 
Υθίζηαληαη δηάθνξεο δηεξγαζίεο απνκάθξπλζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη, όπσο θαζίδεζε, θξνθίδσζε, ειεθηξνθαζίδεζε, δηαρσξηζκόο κε 
κεκβξάλε, ηνλαληαιιαγή κε ξεηίλεο (Bailey 1999). Ωζηόζν, νη δηαδηθαζίεο απηέο πνιιέο 
θνξέο δελ είλαη αξθεηά νηθνλνκηθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ. Έηζη ππάξρεη κία 
ζρεηηθά λέα ηάζε γηα αλαδήηεζε λέσλ θαη κε ρακειό θόζηνο ηερληθώλ γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ (Bailey 1999).  

Η πξνζξόθεζε ζεσξείηαη αξθεηά ειθπζηηθή από ηελ άπνςε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο  
θαη ηεο ηειηθήο απνκάθξπλζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη, ε ρξήζε θνηλώλ πιηθώλ (ελεξγόο 
άλζξαθαο, ρηηνδάλε, δεόιηζνο, πειόο θ.α) εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ δεκνθηιήο ιόγσ ηεο 
πςειήο πξνζξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο, ηα πιηθά απηά είλαη ζρεηηθά αθξηβά, πνιύ (Bailey 
1999). Η έξεπλα ινηπόλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζε ρακεινύ θόζηνπο ξνθεηηθά πιηθά όπσο: ηα 
πξηνλίδηα, ππνιείκκαηα από ηζάη θαη πνξηνθάιη, ην δέληξν θηέξε, θινύδεο θξνύησλ, 
θύθηα, απνμεξακέλα απόβιεηα ειηάο θ.α. Όκσο, δελ ππάξρνπλ πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο 
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αλαθνξέο γηα ηελ πηζαλή εθαξκνγή ησλ ππνιεηκκάησλ θαθέ σο πξνζξνθεηηθώλ πιηθώλ. 
Υπό ηνλ ηίηιν ηνπ «ππνιείκκαηα θαθέ» θαινύληαη γεληθά ηα ζηεξεά απόβιεηα πνπ 
απνξξίπηνληαη από ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαθέ, θαζώο θαη 
ηα ηειηθά ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο θαθεηέξηεο. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε βηνκεραλία ζηηγκηαίνπ θαθέ γλώξηζε ζηαζεξή αλάπηπμε, νπόηε 
θαη ν ζηηγκηαίνο θαθέο έρεη γίλεη έλα από ηα πην δεκνθηιή είδε θαθέ πνπ πίλνπλ 
εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν. Καηά ζπλέπεηα, ηεξάζηηεο πνζόηεηεο 
ππνιεηκκάησλ θαθέ παγθνζκίσο απνβάιινληαη κεηά ηελ δεκηνπξγία θαη θαηαλάισζε 
ξνθεκάησλ (~ 6.000.000 ηόλνη/έηνο) (Tokimoto 2005). 

 
2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 

Τν είδνο ηνπ θαθέ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν επνλνκαδόκελνο «Ειιεληθόο θαθέο». 
Τα ππνιείκκαηα θαθέ (ΥΠΚΑΦ) ιήθζεθαλ από εκπνξηθό θαθέ κεηά ην «ςήζηκν» ηέηνηνπ 
είδνπο ξνθεκάησλ. Σπλεπώο, αθνινύζσο παξαιήθζεθαλ, πιύζεθαλ κε απηνληζκέλν λεξό 
θαη αθέζεθαλ ζηελ μήξαλζε 105 oC γηα 5 ώξεο. Μεηά από θνζθίληζε ην ηειηθό ηνπο 
κέγεζνο θπκαηλόηαλ από 475 κέρξη 525 κm. Τν εγρείξεκα απηό πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο 
πιενλέθηεκα είλαη ζπλεπώο ε ζρεδόλ κεδακηλή κεη-επεμεξγαζία ησλ ππνιείκκαησλ 
(παξά κόλν κε πδαηηθέο πιύζεηο). Τα πδαηηθά δηαιύκαηα Ni(II) παξαζθεπάζηεθαλ κε 
πξνζζήθε άιαηνο Ni(NO3)2∙6H2O (puriss. p.a.≥97.5%) πνπ ιήθζεθε από ηελ εηαηξεία 
Sigma-Aldrich. Επίζεο, ην ξνθεηηθό πιηθό (ΥΠΚΑΦ) ραξαθηεξίζηεθε κε (α) ηηηινδνηήζεηο 
γηα ηελ εύξεζε ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ θνξηίνπ (PZC), (β) ζηνηρεηαθή αλάιπζε (EDS/EDX), 
(γ) κεηξήζεηο εηδηθήο επηθάλεηαο (BET), (δ) ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ έπξεζε ησλ δξαζηηθώλ 
επηθαλεηαθώλ νκάδσλ (Boehm method). 

Γηα όια ηα πεηξάκαηα ξόθεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 1 g/L ξνθεηηθνύ πιηθνύ θαη 50 mL 
ήηαλ ν όγθνο ηνπ λεξνύ ζηα πδαηηθά δηαιύκαηα Ni(II) πνπ παξαζθεπάζηεθαλ. 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα επίδξαζεο pH (από pH=2 έσο pH=12), ελώ ηα θηλεηηθά 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε pH=5 κε ηαρύηεηα αλαηάξαμεο 140 rpm κε κεηαβαιιόκελνπο 
ρξόλνπο επαθήο (1-30 min, 1-24 h). Πξνζδηνξίζηεθε ε κέγηζηε ξνθεηηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ 
πιηθνύ (κνληέιo L-F). Επίζεο, γηα λα βξεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ξόθεζε, 
εθηειέζηεθαλ πεηξάκαηα ηζνξξνπίαο (κεηαβαιιόκελε αξρηθή ζπγθέληξσζε Ni(II) 0-1000 
mg/L) ζηνπο 25, 45, θαη 65 oC. Τέινο, κειεηήζεθε ε πηζαλόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ξνθεηηθνύ πιηθνύ κε θύθινπο ξόθεζεο-εθξόθεζεο, αθνύ πξώηα εμαθξηβώζεθε ην 
βέιηηζην pH εθξόθεζεο. Η αλάιπζε ηεο ελαπνκέλνπζαο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζην 
πδαηηθό δηάιπκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξόθεζεο ζην 
κέγηζην κήθνο θύκαηνο.  
 
3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ  

 
3.1. Υαρακηηριζμός ΤΠΚΑΦ 

Τν Σρήκα 1 παξνπζηάδεη ηελ κνξθνινγία ηνπ ΥΠΚΑΦ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζύκθσλα 
κε Μηθξνγξαθίεο Ηιεθηξνληθήο Σάξσζεο (SEM). Παξαηεξείηαη όηη ε επηθάλεηα δελ είλαη 
νκαιή κε ηξαρείο απιαθώζεηο. Ωζηόζν, δελ θαίλνληαη πόξνη, αιιά κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζζεί ε επηθάλεηα κε πιεζώξα «θαλαιηώλ». Η έιιεηςε πόξσλ άιισζηε 
απνηππώλεηαη θαη κε ηελ κηθξή εηδηθή επηθάλεηα ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε BET, νπόηε θαη 
βξέζεθε όηη έρεη πεξίπνπ 3 m2/g. Επίζεο κε βάζε ηελ κέηξεζε SEM/EDX, ηα ππνιείκκαηα 
θαθέ παξνπζίαζαλ ηελ ύπαξμε θπξίσο νμπγόλνπ (61.15%) αιιά θαη άλζξαθα (32.62%). 
Επίζεο, κία πιεζώξα άιισλ ζηνηρείσλ εμαθξηβώζεθαλ (6.23%), πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
πξνζκίμεηο (K, Na, Mg, P, S). Η ζύζηαζε ησλ ΥΠΚΑΦ πξνζδηνξίζηεθε σο 41% λεξό, 9% 
πξσηεΐλε, 20% ιίπε, 27% πδξνγνλάλζξαθεο θαη 3% ηέθξα. Σύκθσλα κε ηελ κέζνδν 
Boehm (Boehm 1966), νη δξαζηηθέο νκάδεο ζηελ επηθάλεηα ησλ ΥΠΚΑΦ ήηαλ 
θαξβνμπιηθέο 0.94 mmol/g, βαζηθέο 0.91 mmol/g, θαηλνιηθέο 0.16 mmol/g θαη ιαθηνληθέο 
0.12 mmol/g. 
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αλαθνξέο γηα ηελ πηζαλή εθαξκνγή ησλ ππνιεηκκάησλ θαθέ σο πξνζξνθεηηθώλ πιηθώλ. 
Υπό ηνλ ηίηιν ηνπ «ππνιείκκαηα θαθέ» θαινύληαη γεληθά ηα ζηεξεά απόβιεηα πνπ 
απνξξίπηνληαη από ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαθέ, θαζώο θαη 
ηα ηειηθά ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο θαθεηέξηεο. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε βηνκεραλία ζηηγκηαίνπ θαθέ γλώξηζε ζηαζεξή αλάπηπμε, νπόηε 
θαη ν ζηηγκηαίνο θαθέο έρεη γίλεη έλα από ηα πην δεκνθηιή είδε θαθέ πνπ πίλνπλ 
εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν. Καηά ζπλέπεηα, ηεξάζηηεο πνζόηεηεο 
ππνιεηκκάησλ θαθέ παγθνζκίσο απνβάιινληαη κεηά ηελ δεκηνπξγία θαη θαηαλάισζε 
ξνθεκάησλ (~ 6.000.000 ηόλνη/έηνο) (Tokimoto 2005). 

 
2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 

Τν είδνο ηνπ θαθέ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν επνλνκαδόκελνο «Ειιεληθόο θαθέο». 
Τα ππνιείκκαηα θαθέ (ΥΠΚΑΦ) ιήθζεθαλ από εκπνξηθό θαθέ κεηά ην «ςήζηκν» ηέηνηνπ 
είδνπο ξνθεκάησλ. Σπλεπώο, αθνινύζσο παξαιήθζεθαλ, πιύζεθαλ κε απηνληζκέλν λεξό 
θαη αθέζεθαλ ζηελ μήξαλζε 105 oC γηα 5 ώξεο. Μεηά από θνζθίληζε ην ηειηθό ηνπο 
κέγεζνο θπκαηλόηαλ από 475 κέρξη 525 κm. Τν εγρείξεκα απηό πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο 
πιενλέθηεκα είλαη ζπλεπώο ε ζρεδόλ κεδακηλή κεη-επεμεξγαζία ησλ ππνιείκκαησλ 
(παξά κόλν κε πδαηηθέο πιύζεηο). Τα πδαηηθά δηαιύκαηα Ni(II) παξαζθεπάζηεθαλ κε 
πξνζζήθε άιαηνο Ni(NO3)2∙6H2O (puriss. p.a.≥97.5%) πνπ ιήθζεθε από ηελ εηαηξεία 
Sigma-Aldrich. Επίζεο, ην ξνθεηηθό πιηθό (ΥΠΚΑΦ) ραξαθηεξίζηεθε κε (α) ηηηινδνηήζεηο 
γηα ηελ εύξεζε ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ θνξηίνπ (PZC), (β) ζηνηρεηαθή αλάιπζε (EDS/EDX), 
(γ) κεηξήζεηο εηδηθήο επηθάλεηαο (BET), (δ) ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ έπξεζε ησλ δξαζηηθώλ 
επηθαλεηαθώλ νκάδσλ (Boehm method). 

Γηα όια ηα πεηξάκαηα ξόθεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 1 g/L ξνθεηηθνύ πιηθνύ θαη 50 mL 
ήηαλ ν όγθνο ηνπ λεξνύ ζηα πδαηηθά δηαιύκαηα Ni(II) πνπ παξαζθεπάζηεθαλ. 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα επίδξαζεο pH (από pH=2 έσο pH=12), ελώ ηα θηλεηηθά 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε pH=5 κε ηαρύηεηα αλαηάξαμεο 140 rpm κε κεηαβαιιόκελνπο 
ρξόλνπο επαθήο (1-30 min, 1-24 h). Πξνζδηνξίζηεθε ε κέγηζηε ξνθεηηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ 
πιηθνύ (κνληέιo L-F). Επίζεο, γηα λα βξεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ξόθεζε, 
εθηειέζηεθαλ πεηξάκαηα ηζνξξνπίαο (κεηαβαιιόκελε αξρηθή ζπγθέληξσζε Ni(II) 0-1000 
mg/L) ζηνπο 25, 45, θαη 65 oC. Τέινο, κειεηήζεθε ε πηζαλόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ξνθεηηθνύ πιηθνύ κε θύθινπο ξόθεζεο-εθξόθεζεο, αθνύ πξώηα εμαθξηβώζεθε ην 
βέιηηζην pH εθξόθεζεο. Η αλάιπζε ηεο ελαπνκέλνπζαο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζην 
πδαηηθό δηάιπκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξόθεζεο ζην 
κέγηζην κήθνο θύκαηνο.  
 
3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ  

 
3.1. Υαρακηηριζμός ΤΠΚΑΦ 

Τν Σρήκα 1 παξνπζηάδεη ηελ κνξθνινγία ηνπ ΥΠΚΑΦ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζύκθσλα 
κε Μηθξνγξαθίεο Ηιεθηξνληθήο Σάξσζεο (SEM). Παξαηεξείηαη όηη ε επηθάλεηα δελ είλαη 
νκαιή κε ηξαρείο απιαθώζεηο. Ωζηόζν, δελ θαίλνληαη πόξνη, αιιά κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζζεί ε επηθάλεηα κε πιεζώξα «θαλαιηώλ». Η έιιεηςε πόξσλ άιισζηε 
απνηππώλεηαη θαη κε ηελ κηθξή εηδηθή επηθάλεηα ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε BET, νπόηε θαη 
βξέζεθε όηη έρεη πεξίπνπ 3 m2/g. Επίζεο κε βάζε ηελ κέηξεζε SEM/EDX, ηα ππνιείκκαηα 
θαθέ παξνπζίαζαλ ηελ ύπαξμε θπξίσο νμπγόλνπ (61.15%) αιιά θαη άλζξαθα (32.62%). 
Επίζεο, κία πιεζώξα άιισλ ζηνηρείσλ εμαθξηβώζεθαλ (6.23%), πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
πξνζκίμεηο (K, Na, Mg, P, S). Η ζύζηαζε ησλ ΥΠΚΑΦ πξνζδηνξίζηεθε σο 41% λεξό, 9% 
πξσηεΐλε, 20% ιίπε, 27% πδξνγνλάλζξαθεο θαη 3% ηέθξα. Σύκθσλα κε ηελ κέζνδν 
Boehm (Boehm 1966), νη δξαζηηθέο νκάδεο ζηελ επηθάλεηα ησλ ΥΠΚΑΦ ήηαλ 
θαξβνμπιηθέο 0.94 mmol/g, βαζηθέο 0.91 mmol/g, θαηλνιηθέο 0.16 mmol/g θαη ιαθηνληθέο 
0.12 mmol/g. 

 

 
τήμα 1. SEM εηθόλεο ησλ ξνθεηηθώλ πιηθώλ ππνιεηκκάησλ θαθέ. 

 
Τέινο, νη πεηξακαηηθέο ηηηινδνηήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ 

θνξηίνπ (PZC) παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2 ζύκθσλα κε ηελ κέζνδν Boehm (Boehm 
1966).  

 

 
τήμα 2. Πεηξακαηηθέο ηηηινδνηήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ 
θνξηίνπ (PZC) 
 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, ην PZC θπκαίλεηαη κεηαμύ 3.2-3.4. Άξα, γηα ηηκέο pH 
κεγαιύηεξεο από 3.5, ε επηθάλεηα ησλ ΥΠΚΑΦ θνξηίδεηαη αξλεηηθή. Γηα ρακειόηεξεο ηηκέο, 
ε επηθάλεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ζεηηθά θνξηηζκέλε.  

 
3.2. Πειράμαηα προζρόθηζης-εκρόθηζης 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα επίδξαζεο ηνπ pH ζηελ πξνζξόθεζε ησλ 
ηόλησλ ληθειίνπ πάλσ ζε ΥΠΚΑΦ. Απηά ηα πεηξάκαηα (Σρήκα 3) πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 
ηελ εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ pH. Παξαηεξείηαη όηη κε ηελ αύμεζε ηεο θιίκαθαο ηνπ pH, 
απμάλεηαη ε πξνζξνθεηηθή ηθαλόηεηα. Ωζηόζν, θξίζεθε ζθόπηκν λα επηιερζεί ε ηηκή pH=5 
γηα ηα πεξεηαίξσ πεηξάκαηα πξνζξόθεζεο, κε δεδνκέλν όηη γηα ηηκέο pH>6, ε ύπαξμε 
ζπκπινθνπνηήζεσλ θαη ηδεκαηνγελέζεσλ είλαη ζρεδόλ δεδνκέλε. 
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τήμα 3. Επίδξαζε pH ζηελ πξνζξόθεζε Ni(II) ζε ΥΠΚΑΦ. 

 
Αθνινύζσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα θηλεηηθά. Τα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

πξνζνκνηώζεθαλ κε θηλεηηθά κνληέια ςεπδν-πξώηεο, -δεύηεξεο θαη -ηξίηεο ηάμεο 
εμηζώζεσλ (Ho 2000): 

 1-k t
t 0 0 eC  = C -(C -C )1-e  (1) 

 
 
 

t 0 0 e
2

1C  = C -(C -C )1-
1+k t

 (2) 

 
 
 
 
 

t 0 0 e 1/2
3

1C  = C -(C -C )1-
1+2k t

 (3) 

Ωζηόζν, ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα επέδεημε ε ςεπδν-δεύηεξεο ηάμεο αληίδξαζε 
(R2>0.992). Τν θαηλόκελν θάλεθε πσο είλαη γξήγνξν θαη ε ηζνξξνπία απνθαηαζηάζεθε 
κεηά από 150 min. Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγεζεί από ηνπο πςεινύο ζπληειεζηέο 
δηάρπζεο ησλ ηόλησλ ζην λεξό θαη ηελ ζρεδόλ αθαξηαία αιιειεπίδξαζε ησλ ηόλησλ κε ηηο 
δξαζηηθέο νκάδεο ησλ ΥΠΚΑΦ. Οη δπλάκεηο απηέο θαηά θύξην ιόγν είλαη ειεθηξνζηαηηθέο, 
ελώ νη αληηδξάζεηο ρειηζκνύ (chelation reactions) δεζπόδνπλ κεηαμύ ηόλησλ θαη ξνθεηηθώλ 
πιηθώλ.  

Τέινο, ε επίδξαζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζηελ πξνζξόθεζε 
απνηππώζεθε κε ηζόζεξκεο θακπύιεο (Σρήκα 4). Παξαηεξήζεθε όηη κε ηελ αύμεζε ηεο 
αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ Ni(II), απμάλεηαη θαη ε ξνθεηηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ ΥΠΚΑΦ. Τα 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεθαλ κε ηξία ηζόζεξκα κνληέια (Langmuir, 
Freundlich, L-F) πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Langmuir 1918, Freundlich 1906, Tien 
1994): 

max L e
e

L e

Q K CQ  = 
1+K C

 (4) 

1/n
e F eQ  = K C  (5) 

 
 

b
max LF e

e b
LF e

Q K C
Q  = 

1+ K C
 (6) 

Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Απηό πνπ θαίλεηαη είλαη όηη ε ζεσξεηηθή 
κέγηζηε ξνθεηηθή ηθαλόηεηα ησλ ΥΠΚΑΦ είλαη 70 mg/g κε βάζε ην κνληέιν L-F.  
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τήμα 3. Επίδξαζε pH ζηελ πξνζξόθεζε Ni(II) ζε ΥΠΚΑΦ. 

 
Αθνινύζσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα θηλεηηθά. Τα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

πξνζνκνηώζεθαλ κε θηλεηηθά κνληέια ςεπδν-πξώηεο, -δεύηεξεο θαη -ηξίηεο ηάμεο 
εμηζώζεσλ (Ho 2000): 

 1-k t
t 0 0 eC  = C -(C -C )1-e  (1) 

 
 
 

t 0 0 e
2

1C  = C -(C -C )1-
1+k t

 (2) 

 
 
 
 
 

t 0 0 e 1/2
3

1C  = C -(C -C )1-
1+2k t

 (3) 
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Τέινο, ε επίδξαζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζηελ πξνζξόθεζε 
απνηππώζεθε κε ηζόζεξκεο θακπύιεο (Σρήκα 4). Παξαηεξήζεθε όηη κε ηελ αύμεζε ηεο 
αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ Ni(II), απμάλεηαη θαη ε ξνθεηηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ ΥΠΚΑΦ. Τα 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεθαλ κε ηξία ηζόζεξκα κνληέια (Langmuir, 
Freundlich, L-F) πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Langmuir 1918, Freundlich 1906, Tien 
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Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Απηό πνπ θαίλεηαη είλαη όηη ε ζεσξεηηθή 
κέγηζηε ξνθεηηθή ηθαλόηεηα ησλ ΥΠΚΑΦ είλαη 70 mg/g κε βάζε ην κνληέιν L-F.  
 

Πίνακας 1. Παξάκεηξνη ηζνξξνπίαο κε βάζε ηζόζεξκεο εμηζώζεηο-κνληέια γηα ηελ 
πξνζξόθεζε Ni(II) ζε ππνιείκκαηα θαθέ. 

Langmuir equation Freundlich equation 
Qmax KL R2 KF n R2 
mg/g L/mg - mg1-1/n L1/n g-1 - - 
56.90 0.229 0.973 19.245 3.94 0.924 

Langmuir-Freundlich (L-F) equation 
Qmax KLF b R2 
mg/g (L/mg)1/b - - 
69.97 0.125 0.612 0.993 

 

 
τήμα 4. Επίδξαζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο Ni(II) ζηελ πξνζξόθεζε Ni(II) από 
ΥΠΚΑΦ. 
 

Ο απώηεξνο ζθνπόο ησλ ξνθεηηθώλ πιηθώλ είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Κάηη 
ηέηνην δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα εμνηθνλόκεζε αληηδξαζηεξίσλ (θόζηνο), ρξόλνπ θαη 
ελέξγεηαο. Έηζη, κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα 10 θνξέο ελόο ξνθεηηθνύ πιηθνύ ην 
θόζηνο ζρεδόλ ππνδεθαπιαζηάδεηαη. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη έλα ξνθεηηθό πιηθό 
αλεμάξηεηα από ην αλ εκθαλίδεη πνιύ κεγάιε ξνθεηηθή ηθαλόηεηα, ζεσξείηαη  αλεπαξθέο 
αλ δελ έρεη ηθαλόηεηα αλαγέλλεζεο-επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Γηα λα απνδεηρζεί ε 
δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΥΠΚΑΦ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλερόκελα 
πεηξάκαηα πξνζξόθεζεο-εθξόθεζεο ζηηο βέιηηζηεο θάζε θνξά ζπλζήθεο (Σρήκα 5). 
Δειαδή αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε ξόθεζε ζηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο (pH=6, 24 h). Σηε 
ζπλέρεηα, ηα πιηθά παξαιήθζεθαλ από ηηο θηάιεο κεηά από δηήζεζε θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε 
θηάιεο κε pH=2 (βέιηηζην εθξόθεζεο) κε αλαηάξαμε γηα 24 h. Με ηνλ ηξόπν απηό ην πιηθό 
αλαγελλάηαη αθνύ «αδεηάδεη» από ηνπο ξύπνπο (ληθέιην) πνπ ήηαλ ξνθεκέλνη ζε απηό. 
Έηζη θιείλεη 1 θύθινο επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Σηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 
ηα πιηθά ΥΠΚΑΦ θαίλεηαη όηη ε πηώζε ηεο ξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο από ηνλ 1ν θύθιν 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο κέρξη ηνλ 10ν είλαη κόλν 7%. Απηό πξνζδίδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή 
ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΥΠΚΑΦ σο ρακεινύ θόζηνπο ξνθεηηθά πιηθά. Ωζηόζν, ε 
πξόβιεςε πνπ ππάξρεη από ηα παξαπξντόληα πνπ πξνθύπηνπλ, δειαδή ην δηάιπκα Ni(II) 
κεηά από ηελ εθξόθεζε απηώλ, κπνξνύλ λα κεησζνύλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε κείσζε ηνπ 
εθινπζηηθνύ όγθνπ. Κάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε κειινληηθή εξγαζία.  
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τήμα 5. Κύθινη πξνζξόθεζεο-εθξόθεζεο πνπ επηδεηθλύνπλ ηελ δπλαηόηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΥΠΚΑΦ σο ξνθεηηθά πιηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε NI(II). 
 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζε 
ζπλζεηηθά (πξνζνκνησκέλα) πδαηηθά απόβιεηα έρνληαο σο ξύπν ηόληα δηζζελνύο ληθειίνπ. 
Τν ξνθεηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ππνιείκκαηα θαθέ, κεηά ηελ εκπνξηθή ηνπ 
ρξήζε σο ξόθεκα. Η επεμεξγαζία/ηξνπνπνίεζή ηνπ ήηαλ ζρεδόλ κεδακηλή παξά κόλν 
πιύζε κε απηνληζκέλν λεξό θαη μήξαλζε ζηνπο 105 oC. Μειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ pH 
ζηελ ξόθεζε-εθξόθεζε ηνπ Ni(II) όπνπ επηιέρζεθε ε ηηκή pH=5 σο ε βέιηηζηε ηηκή, κε 
δεδνκέλν όηη γηα ηηκέο pH>6, ε ύπαξμε ζπκπινθνπνηήζεσλ θαη ηδεκαηνγελέζεσλ είλαη 
ζρεδόλ δεδνκέλε. Επίζεο, ε επίδξαζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξύπνπ ζηελ 
ηζνξξνπία (ηζόζεξκεο) θαηέδεημε όηη κε ηελ αύμεζε ηεο αξρηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ Ni(II), 
απμάλεηαη θαη ε ξνθεηηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ ΥΠΚΑΦ. Τα απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεθαλ 
κε ηξία ηζόζεξκα κνληέια θαη θαίλεηαη όηη ε ζεσξεηηθή κέγηζηε ξνθεηηθή ηθαλόηεηα ησλ 
ΥΠΚΑΦ είλαη 70 mg/g κε βάζε ην κνληέιν L-F. Με βάζε ηα θηλεηηθά πεηξάκαηα θάλεθε 
πσο ην θαηλόκελν είλαη γξήγνξν θαη ε ηζνξξνπία απνθαηαζηάζεθε κεηά από 150 min. Τν 
γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγεζεί από ηνπο πςεινύο ζπληειεζηέο δηάρπζεο ησλ ηόλησλ ζην 
λεξό θαη ηελ ζρεδόλ αθαξηαία αιιειεπίδξαζε ησλ ηόλησλ κε ηηο δξαζηηθέο νκάδεο ησλ 
ΥΠΚΑΦ. Επίζεο, ην ξνθεηηθό πιηθό ραξαθηεξίζηεθε κε (α) ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ εύξεζε 
ηνπ ζεκείνπ κεδεληθνύ θνξηίνπ, (β) ζηνηρεηαθή αλάιπζε, (γ) κεηξήζεηο εηδηθήο επηθάλεηαο, 
(δ) ηηηινδνηήζεηο γηα ηελ εύξεζε ησλ δξαζηηθώλ επηθαλεηαθώλ νκάδσλ.  
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Πειραματικό Μέρος 

Εκρόφηση    

1 g/L προσροφητικού 

50 mL διάλυμα εκλουστικού 

C0,προσρ=100 mg/L 

24 h ανατάραξη 140 rpm 

θ = 25 0C, pHπροσρ=5, pHεκρ=2 

Ισορροπία 

1 g/L προσροφητικού 

50 mL διάλυμα Ni(II) 

C0=0-1000 mg/L 

24 h ανατάραξη 140 rpm 

θ = 25 0C, pH=5 

Κινητική 

1 g/L προσροφητικού 

50 mL διάλυμα Ni(II) 

C0=100 mg/L 

24 h ανατάραξη 140 rpm 

θ = 25 0C, pH=5 

Επίδραση pH    

1 g/L προσροφητικού 

50 mL διάλυμα Ni(II) 

C=100 mg/L διάλυμα Ni(II) 

24 h ανατάραξη 140 rpm 

θ = 25 0C, pH=2-12 

Χρησιμοποίηση υπολειμμάτων καφέ ως ροφητικά υλικά 
Απομάκρυνση ιόντων νικελίου από υδατικά διαλύματα 
Χαρακτηρισμός υλικού και εξέταση της ροφητικής  
 συμπεριφοράς των υλικών με πειράματα ισορροπίας, 
 κινητικά, αναγέννησης 

Σκοπός Χαρακτηρισμός 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Γ.Ζ. Κύζας1,2, Ν.Κ. Λαζαρίδης2, Σ. Μάμαλης3, Α.Χ. Μητρόπουλος4 
 

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

3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Ελλάδα 
4Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Ελλάδα 

Το είδος του καφέ που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο 

επονομαζόμενος «Ελληνικός καφές». Τα υπολείμματα καφέ 

(ΥΠΚΑΦ) λήφθηκαν από εμπορικό καφέ μετά το «ψήσιμο» 

τέτοιου είδους ροφημάτων. Συνεπώς, ακολούθως 

παραλήφθηκαν, πλύθηκαν με απιονισμένο νερό και αφέθηκαν 

στην ξήρανση 105 oC για 5 ώρες. Μετά από κοσκίνιση το 

τελικό τους μέγεθος κυμαινόταν από 475 μέχρι 525 μm. Το 

εγχείρημα αυτό που χαρακτηρίζεται και ως πλεονέκτημα είναι 

συνεπώς η σχεδόν μηδαμινή μετ-επεξεργασία των 

υπολειμμάτων (παρά μόνο με υδατικές πλύσεις). 

Ροφητικό υλικό (ΥΠΚΑΦ) 

•H επιφάνεια δεν είναι ομαλή με τραχείς αυλακώσεις.  

•Δεν φαίνονται πόροι, αλλά μπορεί να χαρακτηρισθεί η επιφάνεια με 

πληθώρα «καναλιών».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Η έλλειψη πόρων αποτυπώνεται και με την μικρή ειδική επιφάνεια 

σύμφωνα με την ανάλυση BET, οπότε και βρέθηκε ότι έχει περίπου 3 

m2/g.  

•Σύμφωνα με την μέτρηση SEM/EDX, τα ΥΠΚΑΦ παρουσίασαν την 

ύπαρξη κυρίως οξυγόνου (61.15%) αλλά και άνθρακα (32.62%).  

•Πληθώρα άλλων στοιχείων εξακριβώθηκαν (6.23%), που 

χαρακτηρίζονται ως προσμίξεις (K, Na, Mg, P, S).  

•Σύσταση (ΥΠΚΑΦ): 41% νερό, 9% πρωτεΐνη, 20% λίπη, 27% 

υδρογονάνθρακες, 3% τέφρα.  

•Σύμφωνα με την μέθοδο Boehm, οι δραστικές ομάδες στην επιφάνεια 

των ΥΠΚΑΦ ήταν καρβοξυλικές 0.94 mmol/g, βασικές 0.91 mmol/g, 

φαινολικές 0.16 mmol/g και λακτονικές 0.12 mmol/g. 

•Με βάση τα αποτελέσματα, το PZC κυμαίνεται μεταξύ 3.2-3.4. Άρα, 

για τιμές pH μεγαλύτερες από 3.5, η επιφάνεια των ΥΠΚΑΦ φορτίζεται 

αρνητική. Για χαμηλότερες τιμές, η επιφάνεια μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως θετικά φορτισμένη. 

Ροφητική αποτίμηση 

Συμπεράσματα 

Με την αύξηση του pH, αυξάνεται η προσροφητική ικανότητα. 

Επιλέχθηκε η τιμή pH=5 για τα πειράματα ισορροπίας-κινητικής, αφού 

για τιμές pH>6, η ύπαρξη συμπλοκοποιήσεων και ιζηματογενέσεων 

είναι δεδομένη. 

Στην κινητική, η ψευδο-δεύτερης τάξης αντίδραση προσομοίωσε 

καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα (R2>0.992). Η ισορροπία 

αποκαταστάθηκε μετά από 150 min.  

Η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης των Ni(II), αυξάνει και την 

ροφητική χωρητικότητα των ΥΠΚΑΦ. Προσομοίωση με τρία ισόθερμα 

μοντέλα και φαίνεται ότι η θεωρητική μέγιστη ροφητική ικανότητα 

των ΥΠΚΑΦ είναι 70 mg/g (μοντέλο L-F). 

Κύκλοι ρόφησης-εκρόφησης: η πτώση της ροφητικής ικανότητας 

από τον 1ο κύκλο επαναχρησιμοποίησης μέχρι τον 10ο είναι μόνο 7%. 

L-F equation 

Qmax KLF b R2 

mg/g (L/mg)1/b - - 

70 0.125 0.612 0.993 
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