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Εισαγωγή  

Η Χηµεία και η χηµική βιοµηχανία αναπτύχθηκαν µε εξαιρετικά γρήγορους 
ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, ανεβάζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. 
Μια πολύ σηµαντική επίπτωση της έντονης βιοµηχανικής δραστηριότητας, της 
αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων, της παραγωγής και κατανάλωσης ολοένα και 
περισσότερων προϊόντων είναι η ποιοτική υποβάθµιση του περιβάλλοντος µας 
(αέρας, νερό, έδαφος). Κατέστη λοιπόν αναγκαία η αναζήτηση µιας νέας προσέγγισης 
που να επιτρέπει την επίλυση των υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβληµάτων 
ρύπανσης, χωρίς όµως να δηµιουργούνται καινούρια. 

Η Πράσινη Χηµεία στοχεύει στην πρόληψη της ρύπανσης, στην προστασία 
της υγείας των ανθρώπων και την αποτροπή της καταστροφής του περιβάλλοντος. 
Είναι συνεπώς επιβεβληµένη η ανάπτυξη και η χρήση µεθόδων αντιρρύπανσης ώστε 
τα απόβλητα που αποτίθενται στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν ακίνδυνα. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή τα τελευταία χρόνια καθαρών 
µεθόδων, πράσινων µεθόδων αντιρρύπανσης (φιλικών προς το περιβάλλον) οι οποίες 
διέπονται απο τις Αρχές της Πράσινης Χηµείας, χρησιµοποιούν ασφαλέστερους 
διαλύτες, αντιδραστήρια και βοηθητικά µέσα καθώς και ανανεώσιµες πρώτες ύλες 
όπου αυτό είναι δυνατό.  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν µέθοδοι οξείδωσης ρύπων τόσο µε 
συµβατικές, όσο και µε καθαρές µεθόδους. Τα πλεονεκτήµατα των καθαρών µεθόδων 
έναντι των συµβατικών είναι οφθαλµοφανή και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση 
τους όπου είναι εφικτή. 

Οξείδωση καλείται η αύξηση του αριθµού οξείδωσης ατόµου σαν αποτέλεσµα 
της µεταφοράς ηλεκτρονίων σε άλλες ενώσεις ή στοιχεία, τα οποία ανάγωνται. Οι δύο 
δράσεις τελούνται πάντοτε µαζί, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υφίσταται οξείδωση 
χωρίς αναγωγή και αντίστροφα γι’ αυτό ονοµάζονται συνήθως αντιδράσεις 
οξειδοαναγωγής. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής µπορεί να λαµβάνουν χώρα στην 
υγρή (υδατική ή οργανική) ή στην αέρια φάση και οι ενώσεις που παίρνουν µέρος να 
είναι είτε οργανικές είτε ανόργανες. Η οξείδωση χηµικών ενώσεων χρησιµοποιείται 
ευρέως για την κατεργασία αποβλήτων, νερού και αστικών λυµάτων. Κατά τις 
κατεργασίες αυτές, διασπώνται οι ρύποι που πιθανόν υπάρχουν µε οξείδωσή τους σε 
άπλούστερες ενώσεις.  Η ιδανικότερη περίπτωση είναι οι ρύποι να µετατρέπονται σε 
διοξείδιο του άνθρακα, νερό και άλλες µη τοξικές, ανόργανες ενώσεις. Ορισµένα από 
τα κυριότερα οξειδωτικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι: 

 
 Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα 
 ∆ιοξείδιο του χλωρίου 
 Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 Υπερµαγγανικό κάλιο 
 Οξυγόνο 
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 Όζον 
 Ρίζα υδροξυλίου (από οξείδωση µε υπερήχους) 
 Υπεριώδης Ακτινοβολία  

 
Στην εργασία µας θα ασχοληθούµε αφενός µεν µε µια πράσινη µέθοδο οξείδωσης και 
αφετέρου µε µια συµβατική.  
 
Συµβατική οξείδωση 
Οξείδωση µε υποχλωριώδες νάτριο 

Το υποχλωριώδες νάτριο αποτελεί ένα ασταθές άλας που απαντάται συνήθως 
υπό µορφή διαλύµατος και χρησιµοποιείται ως µυκητοκτόνο, ως οξειδωτικό και ως 
λευκαντικό. Το υποχλωριώδες νάτριο κατατάσσεται στα οξειδωτικά αντιδραστήρια 
και µπορεί να προκαλέσει οξείδωση διαφόρων ενώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των χρωστικών. Το χρώµα στις οργανικές ενώσεις είναι αποτέλεσµα της 
απορρόφησης φωτός από ορισµένες ακόρεστες οµάδες του µορίου που ονοµάζονται 
χρωµοφόρες. Τα οξειδωτικά µέσα, όπως το υποχλωριώδες νάτριο, διασπούν τους 
διπλούς δεσµούς των χρωµοφόρων οµάδων και τελικά το διάλυµα καθίσταται 
άχρωµο. Αυτό δεν σηµαίνει πάντα ότι η προς οξείδωση ένωση έχει υποστεί τελική 
οξείδωση. Το πιο πιθανό είναι να έχει διασπασθεί σε απλούστερες οργανικές ενώσεις, 
οι οποίες είναι λιγότερο ή καθόλου τοξικές και µπορούν στην συνέχεια να 
βιοαποικοδοµηθούν.  
 
Πράσινη οξείδωση  
1.Οξείδωση µε ρίζες υδροξυλίου  

Σηµαντική κατηγορία µεθόδων, που µπορούν να χαρακτηριστούν ως φιλικές 
προς το περιβάλλον (καθαρές τεχνολογίες), αποτελούν οι λεγόµενες  "Προχωρηµένες 
Οξειδωτικές Μέθοδοι Αντιρρύπανσης (Advanced Oxidation Processes, AOP)". Η 
αποτελεσµατικότητα τους, στηρίζεται στην δηµιουργία ριζών υδροξυλίου, •ΟΗ, οι 
οποίες αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό µέσο µετά το φθόριο και επιπλέον δεν 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρό οξειδωτικό αντιδραστήριο, 
που αντιδρά µε οργανικές ενώσεις αποσπώντας άτοµα υδρογόνου Η (κορεσµένοι 
υδρογονάνθρακες) ή προστίθεται στο µόριο (ακόρεστοι, αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες) δηµιουργώντας υπεροξειδικές ρίζες. Οι τελευταίες προκαλούν 
οξειδωτικές θερµικές αντιδράσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στην πλήρη µετατροπή 
των οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα  
 

RH +  •OH    R•  +  H2O 
R•  +  O2    RO2• 

RO2•    CO2  +  ανόργανα ιόντα 
 
Ο µηχανισµός δράσης των ριζών υδροξυλίου σε οργανικά µόρια είναι πολύπλοκος 
και περιλαµβάνει µεταφορά ηλεκτρονίων και αποσπάσεις ή προσθήκες ελευθέρων 
ριζών. Η αντίδραση προχωρά αλυσιδωτά (έναρξη, διάδοση, τερµατισµός) µε 
προσβολή τόσο των αρχικών µορίων όσο και των ενδιαµέσων προϊόντων τους. 
∆εδοµένου ότι οι ρίζες είναι µη εκλεκτικές, µεγάλο ποσοστό τους καταναλώνεται σε 
µη χρήσιµες αντιδράσεις. Μια µέθοδος για την δηµιουργία ριζών υδροξυλίου είναι µε 
υπερήχους.  
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2.Πράσινη οξείδωση µε υπερήχους  
Το πεδίο της χηµείας που ασχολείται µε την χρήση υπερηχητικών ακουστικών 

κυµάτων στις χηµικές αντιδράσεις, ονοµάζεται ηχοχηµεία. Για τις χηµικές 
εφαρµογές, οι υπέρηχοι απαιτούν µόνο την παρουσία ενός υγρού µέσου στο οποίο θα 
µπορούν να σχηµατισθούν κοιλότητες ώστε να µεταδώσουν την ισχύ τους. Η 
ακτινοβόλιση µε υπερήχους εφαρµόζεται σαν µια προχωρηµένη τεχνολογία 
οξείδωσης για την κατεργασία - απορρύπανση υδάτων. Οι οργανικές ενώσεις στο 
νερό κατά την ακτινοβόλιση τους µε υπερήχους διασπώνται µε διάφορους 
µηχανισµούς. Οι τρεις κυριότεροι από αυτούς που έχουν προταθεί είναι:  
 

 Οξείδωση µε ρίζες υδροξυλίου  
 Πυρολυτική διάσπαση  
 Αντίδραση υπερκρίσιµου νερού. Από την ακτινοβόληση µε υπερήχους 
δηµιουργούνται υπερκρίσιµες συνθήκες στα υδατικά διαλύµατα.    

 
Σηµαντική εφαρµογή των υπερήχων αποτελεί η απορρύπανση του νερού, η οποία 
αποδίδεται στον συνδυασµό των µηχανικών αποτελεσµάτων της διάσπασης των 
κοιλοτήτων αφενός και της δηµιουργίας των ελευθέρων ριζών αφετέρου. Οι 
κοιλότητες (µικροφυσαλίδες ατµού/κενού) σχηµατίζονται από υπερηχητικά κύµατα 
υψηλής έντασης, οι οποίες αυξάνονται µέχρι ένα µέγιστο µέγεθος και στη συνέχεια 
καταστρέφονται απελευθερώνοντας την ενέργειά τους. Το αθροιστικό αποτέλεσµα 
εκατοµµυρίων συνεχών µικροσκοπικών διασπάσεων σε ένα υγρό µέσο προσφέρει την 
απαραίτητη µηχανική ενέργεια για την φυσική διάσπαση των δεσµών των ρύπων, για 
την επιτάχυνση της υδρόλυσης των χηµικών δεσµών τους και για την αύξηση της 
διαλυτοποίησης των ιονικών ρύπων.  
 

 
 
Οι ρίζες σχηµατίζονται κατά την ηχόλυση (sonolysis, δηλαδή την παραγωγή ριζών µε 
επίδραση υπερήχων στο νερό) του νερού σε HO• και Η• , ενώ η περαιτέρω τύχη των 
ριζών αυτών είναι αρκετά περίπλοκη. Η ρίζα HO• είναι ιδιαίτερα δραστική και 
µπορεί να οξειδώσει τα περισσότερα χηµικά συστατικά που είναι διαλυµένα στο 
νερό. Αυτή η οξείδωση είναι η κυρίως υπεύθυνη για την αποικοδόµηση των 
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οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύµατα που υφίστανται την επίδραση των 
υπερήχων.  
 
Πειραµατικό µέρος   

Στο πείραµα συµβατικής οξείδωσης χρησιµοποιείται ένα συνήθες οξειδωτικό 
µέσο, το υποχλωριώδες νάτριο, µε το οποίο επιθυµούµε να οξειδώσουµε µια 
χρωστική την ηλιανθίνη, που ανήκει στα αζωχρώµατα. Το πείραµα διεξάγεται σε δυο 
διαφορετικές θερµοκρασίες (θερµοκρασία περιβάλλοντος και 50οC) ώστε να δειχθεί 
και η επίδραση της θερµοκρασίας στην αντίδραση της οξείδωσης. Στα ανωτέρω 
πειράµατα µετρείται ο χρόνος που απαιτείται για τον πλήρη αποχρωµατισµό του 
διαλύµατος.  

Στο πείραµα πράσινης οξείδωσης ως οξειδωτικό µέσο χρησιµοποιούµε ρίζες 
υδροξυλίου παραγόµενες από ακτινοβόλιση υδατικού διαλύµατος διχλωροµεθανίου 
µε υπερήχους. Για την παραγωγή των ριζών υδροξυλίου χρησιµοποιείται ενα λουτρού 
υπερήχων (της εταιρείας KERRY) και µετρείται ο χρόνος που απαιτείται για την 
διάσπαση του διχλωροµεθανίου. Η οξείδωση του διχλωροµεθανίου δεν είναι ορατή 
µε γυµνό µάτι, καθόσον τόσο τα αντιδρώντα όσο και τα προϊόντα είναι άχρωµα και 
για το λόγο αυτό προσθέτουµε στο διάλυµα της αντίδρασης  NaOH και δείκτη 
φαινολοθφαλεΐνης, οπότε το διάλυµα χρωµατίζεται ροζ και στην συνέχεια 
αποχρωµατίζεται από το υδροχλωρικό οξύ που παράγεται κατά την διάσπαση του 
διχλωροµεθανίου.  
 
Αποτελέσµατα και συζήτηση  

Όσον αφορά στο πρώτο πείραµα, το υποχλωριώδες νάτριο αποχρωµατίζει το 
διάλυµα της ηλιανθίνης σε µικρό χρονικό διάστηµα (10 min), ενώ µε αύξηση της 
θερµακρασίας του πειράµατος ο χρόνος που απαιτείται για την οξείδωση του 
διαλύµατος της ηλιανθίνης µειώνεται (5 min). Αποδεικνύεται και πειραµατικά ότι η 
αύξηση της θερµοκρασίας του πειράµατος έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 
ταχύτητας της χηµικής αντίδρασης. Ο αποχρωµατισµός του διαλύµατος οφείλεται σε 
διάσπαση αρχικά του διπλού δεσµού αζώτου – αζώτου του µορίου της ηλιανθίνης, µε 
σχηµατισµό αµινών. Το υποχλώριώδες νάτριο κατά την αντίδραση οξειδοαναγωγής 
που λαµβάνει χώρα, ανάγεται σε ιόντα χλωρίου.  
 

HO3S N N N( 3)2CH
 

 
Ο ρόλος του υποχλωριώδους νατρίου, καθώς και άλλων ενώσεων του χλωρίου (Cl2, 
ClO-) ως απολυµαντικών και οξειδωτικών είναι ευρέως γνωστός. Αποτελούν φθηνά 
και αποτελεσµατικά µέσα, που παρουσιάζουν σοβαρότατα µειονεκτήµατα, όπως: 
 

 ∆ηµιουργούν χλωριωµένα οργανικά παράγωγα, τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις µπορεί να είναι τοξικά, καρκινογόνα και µεταλλαξιογόνα.  

 Αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να αδρανοποιήσουν τους οργανικούς 
ρύπους, λόγω της χαµηλής σχετικά οξειδωτικής τους δράσης.  

 Προκαλούν αύξηση της αλατότητας των υδάτων, λόγω της απελευθέρωσης 
των χλωροϊόντων. 

 
Για τον περιορισµό των µειονεκτηµάτων που προκύπτουν από τις συµβατικές 

µεθόδους οξείδωσης είναι προτιµότερη η χρήση των "Προχωρηµένων Οξειδωτικών 
Μεθόδων Αντιρρύπανσης (Advanced Oxidation Processes, AOP)", που αποτελούν 
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ελπιδοφόρες λύσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος της ρύπανσης λόγω των 
πλεονεκτηµάτων τους που είναι:  
 

 Συµβάλλουν στην επίλυση και όχι στη µεταφορά του προβλήµατος της 
ρύπανσης. 

 Αδρανοποιούν τις περισσότερες τοξικές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. 
 Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ΗΟ• είναι η µη επιλεκτική προσβολή των 
διάφορων οργανικών ενώσεων, στοιχείο που επιτρέπει την χρήση τους για την 
διάσπαση πληθώρας ρύπων. 

 Χρησιµοποιούν φιλικότερα προς το περιβάλλον αντιδραστήρια. 
 

Στο δεύτερο πείραµα, η οξείδωση του διχλωροµεθανίου επιτελείται σε χρονικό 
διάστηµα δύο λεπτών περίπου. Με την επίδραση των υπερήχων διασπάται ο 
διαλύτης, που είναι το νερό (ηχόλυση, sonolysis):  
 

H2O    HO•  +  H+  +  e-  +  H2O2  +  H2
 
Οι ελεύθερες ρίζες που σχηµατίζονται ξεκινούν αλυσιδωτές αντιδράσεις µε το 
διχλωροµεθάνιο, µέσω των οποίων γίνεται η διάσπασή του, προς διοξείδιο του 
άνθρακα και υδροχλωρικό οξύ.  

HO• 
       CH2Cl2       CO2  +  HCl 

 
Τα προϊόντα της διάσπασης είναι όξινα και προκαλούν ελάττωση της τιµής του pΗ 
του διαλύµατος. Εκµεταλλευόµενοι αυτή την ιδιότητα των προϊόντων διάσπασης 
χρησιµοποιούµαι δείκτη φαινολοθφαλεΐνη σε αλκαλικό περιβάλλον, ο οποίος 
αποχρωµατίζεται καθώς εξελίσσεται η αντίδραση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
φαινολοθφαλεΐνη δεν διασπάται στις πειραµατικές συνθήκες που χρησιµοποιούνται. 
Η οξείδωση του διχλωροµεθανίου είναι πλήρης και τα τελικά προϊόντα είναι 
ανόργανες ενώσεις. Τα οξειδωτικά αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν (ρίζες ΗΟ• 
από ηχόλυση νερού) έχουν µικρό χρόνο ζωής ενώ το νερό που χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή των ριζών δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Συµπερασµατικά λοιπόν 
µπορούµε να τονίσουµε ότι οι ρίζες ΗΟ• πλεονεκτούν έναντι του υποχλωριώδους 
νατρίου τόσο στην οξειδωτική δράση, όσο και στα βλαπτικά παραπροιόντα των 
αντιδράσεων οξείδωσης που λαµβάνουν χώρα.  
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