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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ 
 

 Η µη ορθολογική χρήση λιπασµάτων στα εδάφη, η εντατικοποίηση των 

γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, η διάθεση γεωργικών, 

κτηνοτροφικών, αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων επιβαρυµένων µε ρυπογόνα 

χηµικά στοιχεία στο περιβάλλον ή η οποιαδήποτε χρήση τους όπως η άρδευση, 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα αφενός την πρόκληση φυτοτοτοξικότητας στα 

καλλιεργούµενα είδη, αφετέρου τη µεταφορά ορισµένων χηµικών στοιχείων, κυρίως 

µέσω της επιφανειακής απορροής, µε συνέπεια τον ανεπιθύµητο εµπλουτισµό µε 

αυτά των νερών των στραγγιστικών τάφρων, του υπόγειου υδροφορέα αλλά και 

υδάτινων αποδεκτών, όπως π.χ. λιµνών, ποταµών, λιµνοθαλασσών και δέλτα 

ποταµών. Επιπλέον συνέπεια των προηγουµένων είναι και η υποβάθµιση της 

ποιότητας των εδαφών, ο κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που 

διαβιούν κοντά σε ρυπασµένες περιοχές ή χρησιµοποιούν το ρυπασµένο νερό για 

πόση και τέλος η παραγωγή µη ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή. Κατά 

συνέπεια εκτός από την ορθολογική χρήση των λιπασµάτων, σε πολλές περιπτώσεις 

είναι απαραίτητο να µειωθεί και η συγκέντρωση ορισµένων επικίνδυνων για το 

περιβάλλον ανιόντων και κατιόντων σε ύδατα που καταλήγουν σε υδάτινους 

αποδέκτες αλλά και σε ύδατα και λύµατα επιβαρυµένα µε τα ανιόντα αυτά. Τα ύδατα 

αυτά πολλές φορές χρησιµοποιούνται για άρδευση, και επιβάλλεται να είναι 

σύµφωνα µε τις οδηγίες οι οποίες καθορίζουν τα όρια των χηµικών στοιχείων σε νερά 

για άρδευση, σε νερά που καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες αλλά και σε πόσιµα 

νερά. 

 Ένα από τα στοιχεία το οποίο µπορεί να καταστεί τοξικό για τα φυτά πάνω 

από µια συγκέντρωση είναι το βόριο ενώ ο ανεπιθύµητος εµπλουτισµός µε φώσφορο 

των νερών των στραγγιστικών τάφρων και των υδάτινων αποδεκτών, όπως λιµνών, 

µε τον ευτροφισµό που προκαλεί, αποτελεί µεγάλη παγκόσµια περιβαλλοντική 

απειλή. 

 Η αποµάκρυνση του βορίου και του φωσφόρου από υδατικά συστήµατα 

µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες µεθόδους µεταξύ τον οποίων είναι και η 

προσρόφησή τους σε διάφορα υλικά. Ένα από αυτά είναι και ο κλινοπτιλόλιθος 
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(είδος φυσικού ζεόλιθου), γνωστό ορυκτό, φυσικό προϊόν του ελληνικού υπεδάφους, 

ακίνδυνο και φθηνό, αφού προηγουµένως έχει υποστεί τροποποίηση του 

επιφανειακού του φορτίου. Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές 

εργασίες σχετικά µε την προσρόφηση ορισµένων ανιόντων, όπως χρωµικών και 

αρσενικικών, σε τροποποιηµένο ζεόλιθο, µελέτες σχετικά µε την ικανότητα του 

τροποποιηµένου ζεολίθου να προσροφά βόριο και φώσφορο απουσιάζουν. 

Ο σκοπός της διατριβής ήταν η µελέτη ορισµένων συνθηκών που επιδρούν 

στην προσρόφηση βορίου και φωσφόρου σε τροποποιηµένο ζεόλιθο, µε την 

προοπτική χρήσης του ως µέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης και υδατικών 

συστηµάτων. 
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1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

1.1. Χηµεία του βορίου και του φωσφόρου στο έδαφος 

1.1.1. Το βόριο 
 
 Το βόριο είναι ένα ελαφρύ αµέταλλο στοιχείο. Έχει σταθερό σθένος +3 και 

πολύ µικρή ιονική ακτίνα της τάξεως των 0,88*10-10 m. Βρίσκεται σε µικρές 

συγκεντρώσεις στο φλοιό της γης (από 5 έως 15 mg kg-1), ενώ στα εδάφη η 

συγκέντρωση του κυµαίνεται από 2 έως 100 mg kg-1, µε πιο συνηθισµένες 

συγκεντρώσεις από 7 έως 80 mg kg-1. Το ορυκτό στο οποίο απαντάται σε µεγάλες 

ποσότητες είναι τουρµαλίνης, ο οποίος είναι ανθεκτικός στην αποσάθρωση (Tisdale 

και συν., 1990). 

 Παρουσιάζει την τάση να σχηµατίζει ανιονικά σύµπλοκα και όχι κατιονικά. 

Σχηµατίζει οµοιοπολικούς και όχι ιονικούς δεσµούς και βρίσκεται ελεύθερο στη 

φύση κυρίως µε µορφή ενώσεών του. Στα συνήθη pH των εδαφών βρίσκεται µε τη 

µορφή βορικού οξέος (Η3ΒΟ3), ενώ πάνω από pH 9,2 επικρατεί το βορικό ανιόν. Το 

βορικό οξύ είναι σχετικά διαλυτό στο νερό (Ks20
ο

C = 4,72 g ανά 100 mL) και η 

διαλυτότητά του αυξάνει σηµαντικά µε τη θερµοκρασία. Είναι πολύ ασθενές οξύ και 

συµπεριφέρεται ως οξύ κατά Lewis. Έτσι προσλαµβάνει ιόντα ΟΗ-, σχηµατίζοντας 

Β(ΟΗ)4
-, σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

Β(ΟΗ)3 + 2Η2Ο  ↔ Β(ΟΗ)4
- + Η3Ο+                             (1) 

 

Το Β(ΟΗ)3 έχει τριγωνική δοµή ενώ το Β(ΟΗ)4
- παρουσιάζει τετραεδρική δοµή. Αυτή 

η διαφορά στη δοµή οδηγεί στις διαφορές όσο αναφορά τη χηµική συγγένεια των δύο 

ειδών µε την άργιλο (Keren και Bingham, 1985). 

 Σε συγκεντρώσεις Β ≤ 0,025 Μ υπάρχουν µόνο τα είδη Β(ΟΗ)4
- και Β(ΟΗ)3. 

Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις Β, όπως στο νερό της θάλασσας αλλά και στο 

εδαφικό διάλυµα, το Β σχηµατίζει και πολυµοριακές ενώσεις (Waggott, 1969). 

Επίσης το βορικό ανιόν Β(ΟΗ)4
- ,σχηµατίζει άλατα και ιονικά ζεύγη όπως NaB(OH)4

-

, CaB(OH)4
+, MgB(OH)4

+, SrB(OH)4
+, BaB(OH)4

+  (Keren και Bingham, 1985).  
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 Το Β στο έδαφος υπάρχει ως συστατικό των ορυκτών (π.χ τουρµαλίνης), 

προσροφηµένο στην επιφάνεια της αργίλου και των οξειδίων του Fe και του Al, ένα 

ποσοστό συγκρατείται από την οργανική ουσία του εδάφους και ένα άλλο βρίσκεται 

ελεύθερο στο εδαφικό διάλυµα µε τη µορφή βορικού οξέος (Η3ΒΟ3), και βορικού 

ανιόντος Β(ΟΗ)4
-. Η σχέση των παραπάνω µορφών Β περιγράφονται σχηµατικά στην 

εικόνα 1.1. (Tisdale και συν., 1990). Το Β συµµετέχει σε αντιδράσεις όπως 

ανταλλαγής ανιόντων, σχηµατισµού και κατακρήµνισης αδιάλυτων ενώσεων µε οξυ - 

υδροξείδια Al και Fe, προσρόφησης των Β(ΟΗ)4
- ή του Η3ΒΟ3, σχηµατισµού 

οργανικών συµπλόκων, ισόµορφης υποκατάστασης του Al και Si του πλέγµατος των 

ορυκτών της αργίλου (Goldberg, 1997). Τα εδαφικά συστατικά που προσροφούν Β 

είναι: α) Τα ορυκτά της αργίλου, κυρίως ο ιλλίτης, ο µοντµοριλλονίτης και ο 

καολινίτης. Η προσροφητική τους ικανότητα (εκφρασµένη ανά µονάδα βάρους 

ορυκτού) αυξάνεται µε τη σειρά: καολινίτης < Νa-µοντµοριλλονίτης < Ca-

µοντµοριλονίτης < ιλλίτης. Επίσης, η προσρόφηση Β αυξάνεται µε τη µείωση 

µεγέθους των τεµαχιδίων της αργίλου (αύξηση των θραυσιγενών ακµών) (Keren και 

Talpaz, 1984). β) Το CaCO3, το οποίο εκτός του ότι δρα ως προσροφητική επιφάνεια, 

ευνοεί την προσρόφηση Β, γιατί ρυθµίζει το pH του εδάφους στην αλκαλική περιοχή 

(Gupta, 1993, Keren και Bingham, 1985). γ) Η οργανική ουσία, µε την προσθήκη της 

οποίας στο έδαφος αυξάνεται η προσρόφηση Β (Elrashidi και O’ Connor, 1982). δ) 

Τα οξείδια – υδροξείδια και οξυ-υδροξείδια του Fe και του Al (Keren και Bingham, 

1985, Goldberg, 1997), τα οξείδια του Mn (Tsadilas και συν., 1998) και τα οξείδια – 

υδροξείδια του Mg (Rhoades και συν., 1970a, Dionisiou και συν., 2006).  

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα του Β στο εδαφικό διάλυµα 

και τη προσρόφησή του από τα εδαφικά συστατικά είναι: α) Το pH. Τα Η3ΒΟ3, 

Β(ΟΗ)4
-, ΟΗ-, ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις προσρόφησης. Σε pH <7 κυριαρχεί 

το βορικό οξύ (Η3ΒΟ3), το οποίο παρουσιάζει µικρή συγγένεια µε τις επιφάνειες 

προσρόφησης εποµένως τα ποσά Β που προσροφούνται είναι µικρά. Με την αύξηση 

του pH αυξάνονται τα ποσά του προσροφηµένου Β γιατί αυξάνει η συγκέντρωση των 

Β(ΟΗ)4
-
, τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη συγγένεια µε τις επιφάνειες 

προσρόφησης. Η προσρόφηση φτάνει στο µέγιστο σε τιµή pH ≈ 9. Αν το pH αυξηθεί 

πάνω από 9, αυξάνεται η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ-, τα οποία ανταγωνίζονται τα 

Β(ΟΗ)4
-  για τις θέσεις προσρόφησης και εποµένως η προσρόφηση B µειώνεται. β) 



Τα ανταλλάξιµα ιόντα και η ιονική ισχύς του εξωτερικού διαλύµατος επηρεάζουν την 

προσρόφηση Β από τα ορυκτά της αργίλου γιατί επηρεάζουν το πάχος της διάχυτης 

διπλής ιονικής στοιβάδας. γ) Η ύπαρξη ορισµένων ανιόντων στο εξωτερικό διάλυµα, 

όπως τα πυριτικά, τα θειικά, τα φωσφορικά αλλά και τα ιόντα OH-, τα οποία δρουν 

ανταγωνιστικά µε τα βορικά ανιόντα. δ) Η συγκέντρωση Β στο εξωτερικό διάλυµα, 

µε την αύξηση της οποίας αυξάνει η προσρόφησή του. ε) Οι κύκλοι ξήρανσης – 

διύγρανσης οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσρόφησης Β από τα 

εδαφικά συστατικά. στ) Η θερµοκρασία, η οποία επηρεάζει διαφορετικά την 

προσρόφηση Β ανάλογα µε το προσροφητικό µέσο και ζ) η περιεκτικότητα εδαφών 

σε άργιλο, µε την αύξηση της οποίας αυξάνεται και η προσρόφηση του Β στο έδαφος 

(Keren και Bingham,1985) . 
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1.1.2. Ο φώσφορος 

 

Είναι αµέταλλο χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 15. Ανακαλύφθηκε το 1669 από 

τον γερµανό Αλχηµιστή H. Brandt, στο Αµβούργο. Το όνοµα του προέρχεται από τις 

ελληνικές ρίζες φως και φέρω, λόγω του ότι έχει την ιδιότητα να φωσφορίζει στο 

σκοτάδι. Είναι το 11ο κατά σειρά αφθονίας στοιχείο στον στερεό φλοιό της γης, στον 

οποίο υπάρχει σε κάποια ορυκτά και πετρώµατα και κυρίως στον απατίτη, από τον 

οποίο ελευθερώνεται στη φύση µε την αποσάθρωση. Πιο συχνά απαντάται σε 

κοιτάσµατα στη Νότιο Αφρική, στην Κίνα, στο Μαρόκο και στην Αµερική. Ο Ρ 

βρίσκεται στα ζώα, στα φυτά, στον άνθρωπο, στο έδαφος και στο νερό και θεωρείται 

απαραίτητο χηµικό στοιχείο για τη ζωή λόγω του γεγονότος ότι είναι στοιχείο κλειδί 

για τις φυσιολογικές και τις βιοχηµικές διεργασίες όλων των ζωντανών οργανισµών. 

Αποτελεί απαραίτητο συστατικό της δοµή της κυτταρικής µεµβράνης, συµµετέχει στη 

δοµή του DNA και του RNA, είναι απαραίτητος για τη διεργασία της φωτοσύνθεσης, 

συµµετέχει ως ένα από τα κύρια συστατικά των δοντιών και των οστών. Ως στοιχείο 

ο Ρ δεν µπορεί να υπάρξει ελεύθερος αλλά συνδέεται µε άλλα χηµικά στοιχεία 

σχηµατίζοντας φωσφορικές ενώσεις (Oelkers και Valsami – Jones, 2008). Μετά το Ν, 

ο φώσφορος αποτελεί το δεύτερο σπουδαιότερο στοιχείο το οποίο επηρεάζει τις 

αποδόσεις των καλλιεργούµενων φυτών. Ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού 

συστήµατος, προκαλεί πρώιµη ωρίµανση των καρπών και αυξάνει την απόδοση των 

καλλιεργειών. Η έλλειψή του στο φυτό προκαλεί περιορισµένη ανάπτυξη του ριζικού 

συστήµατος, ατροφική ανάπτυξη του υπέργειου τµήµατος, και στα ψυχανθή µπορεί 

να προκαλέσει έλλειψη Ν εξαιτίας της µη κανονικής ανάπτυξης των φυµατίων της 

αζωτοδεσµεύσεως (Σφήκας, 1988). 

 Το σπουδαιότερο φωσφορικό ορυκτό, το οποίο είναι πηγή Ρ στα εδάφη είναι ο 

απατίτης (δευτερογενές ορυκτό) µε χηµικό τύπο Ca5F(PO4)3 (φθοριοαπατίτης), 

Ca5Cl(PO4)3 (χλωριοαπατίτης), Ca5ΟΗ(PO4)3 (υδροξυαπατίτης) (Μισοπολινός, 

1990). Στο έδαφος µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σχετικά δυσκίνητο στοιχείο, και η 

συµπεριφορά του θεωρείται αρκετά πολύπλοκη γιατί ελέγχεται από γεωχηµικές και 

βιολογικές διεργασίες. Χαρακτηρίζεται εκτός από τη µικρή ευκινησία του, από την 

εύκολη και γρήγορη µετατροπή των ευδιάλυτων µορφών του σε δυσδιάλυτες και την 

ισχυρή συγκράτησή του από τα εδαφικά συστατικά. Ο Ρ του εδάφους βρίσκεται σε 
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οργανική και ανόργανη µορφή Στο επιφανειακό στρώµα των εδαφών το ποσοστό του 

οργανικού Ρ µπορεί να κυµαίνεται από 20 % έως 80 % του ολικού Ρ του εδάφους. 

  Ο οργανικός Ρ δεν είναι άµεσα διαθέσιµος στα φυτά. Οι µορφές του 

οργανικού Ρ στο έδαφος, όπως αναφέρονται από τους Tisdale και συν. (1990) είναι: 

α) Η φυτίνη (φυτικό οξύ µε δοµή ινοσιτολικού δακτυλίου), η οποία συντίθεται από 

τους µικροοργανισµούς και τα φυτά και αποτελεί την πιο σταθερή µορφή οργανικού 

Ρ στο έδαφος. 

β) Τα νουκλεϊκά οξέα και τα παράγωγά τους, τα οποία ελευθερώνονται στο έδαφος 

πιο γρήγορα από τη φυτίνη αλλά δεν παρουσιάζουν µεγάλη σταθερότητα. Περίπου το 

1% του ολικού οργανικού Ρ στο έδαφος αποτελείται από νουκλεϊκά οξέα και 

παράγωγά τους. 

 γ) Τα φωσφολιπίδια, µε πιο κοινά τα παράγωγα της γλυκερόλης, µε παράδειγµα τη 

χολίνη η οποία παράγεται από την υδρόλυση της λεκιθίνης Στο έδαφος υπάρχουν σε 

συγκεντρώσεις 0,2 έως και 14 mg kg-1 και αποτελούν λιγότερο από το 5 % του 

ολικού οργανικού Ρ του εδάφους. 

 δ) Ο οργανικός µικροβιακός Ρ. Το 5 % µε 10 % του οργανικού Ρ προέρχεται από 

τους µικροοργανισµούς. 

 Ο ανόργανος Ρ του εδάφους µπορεί να βρίσκεται δεσµευµένος στην επιφάνεια 

των ορυκτών δηµιουργώντας χηµικούς δεσµούς µε τα οξείδια και υδροξείδια του Al 

και του Fe, να συγκρατείται στο κρυσταλλικό πλέγµα των ορυκτών της αργίλου ή 

άλλων πυριτικών ορυκτών, να σχηµατίζει δυσδιάλυτες φωσφορικές ενώσεις µε 

χηµικά στοιχεία όπως το Ca++, Al+++, και τον Fe+++ , να αντιδρά µε το CaCO3 του 

εδάφους και ένα µέρος του να δεσµεύεται από την οργανική ουσία του εδάφους 

(Κεραµίδας, 1989, Sparks, 1999).  

 Ο κύκλος του Ρ του έδαφος, εκτός από τις ανόργανες και οργανικές µορφές 

του Ρ στο έδαφος, περιλαµβάνει και τη δράση του φυτού και των µικροοργανισµών 

(Εικόνα 1.2.). Οι διεργασίες που πραγµατοποιούνται περιλαµβάνουν την ελευθέρωση 

και τη δέσµευση Ρ από τα φωσφορικά ορυκτά, την πρόσληψη και τη δηµιουργία 

οργανικού Ρ από τα φυτά και τους µικροοργανισµούς, τη µετατροπή του οργανικού Ρ 

σε ανόργανη µορφή µε τη βοήθεια των µικροοργανισµών (Tisdale και συν., 1990).  
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στα επιφανειακά στρώµατα. Ωστόσο, η ποσότητα ανόργανου και του οργανικού Ρ 

ποικίλει ανάλογα µε το µητρικό υλικό, την έκταση της εδαφογένεσης, τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους, το ρυθµό και τον τύπο του προστιθέµενου Ρ, και την 

καλλιέργεια. 

 Ο Ρ στο εδαφικό διάλυµα βρίσκεται κυρίως µε µορφή ανιόντων, ανάλογα µε 

το pH: σε pH < 2 συναντάται µε τη µορφή του αδιάστατου φωσφορικού οξέος Η3ΡΟ4, 

σε τιµές pH από 3 έως 6,5 επικρατούν τα Η2ΡΟ4
-, σε τιµές pH από 7,5 έως 12 

επικρατούν τα ΗΡΟ4
2- και σε pH > 12 επικρατούν τα ΡΟ4

3-. Εκτός από τις παραπάνω 

ιονικές µορφές ο Ρ στο εδαφικό διάλυµα βρίσκεται και µε τη µορφή ευδιάλυτων 

συµπλόκων µε διάφορα µεταλλικά κατιόντα. 

 Ο Ρ του εδαφικού διαλύµατος βρίσκεται σε χηµική ισορροπία µε τον Ρ που 

βρίσκεται στη στερεά φάση του εδάφους. Ένα µέρος του Ρ της στερεάς φάσης του 

εδάφους µετακινείται εύκολα στο εδαφικό διάλυµα και είναι ο εύκολα 

κινητοποιήσιµος Ρ και ένα άλλο µέρος κινητοποιείται µε πολύ βραδύ ρυθµό, και είναι 

ο δύσκολα κινητοποιήσιµος Ρ. Μεταξύ του δύσκολα κινητοποιήσιµου και του εύκολα 

κινητοποιήσιµου Ρ υπάρχει επίσης χηµική ισορροπία: 

 

∆ύσκολα Κινητοποιήσιµος Ρ ↔ Εύκολα Κινητοποιήσιµος Ρ  ↔ Ρ εδαφικού διαλύµατος 

 

                                     Ρ στερεάς φάσης  

 

 Η αποµάκρύνση του Ρ από το εδαφικό διάλυµα, µετά την προσθήκη διαλυτού 

Ρ µε τη λίπανση ή µε την άρδευση, πραγµατοποιείται µε τις εξής διεργασίες: 

δέσµευση από την καλλιέργεια, αποµάκρυνση µε τη διάβρωση, έκπλυση στα 

βαθύτερα στρώµατα, και συγκράτηση στη στερεά φάση του εδάφους (ανόργανη και 

οργανική). Το ποσό του φωσφόρου στο εδαφικό διάλυµα καθορίζεται από 

αντιδράσεις µεταξύ της υγρής και της στερεάς φάσης που είναι: α) η διαλυτοποίηση – 

ιζηµατοποίηση και β) η προσρόφηση – εκρόφηση στη και από τη στερεά φάση. Σε 

κάθε προσθαφαίρεση Ρ στο και από το εδαφικό διάλυµα κινητοποιούνται και οι δύο 

µηχανισµοί ώστε η τελική συγκέντρωση του Ρ να είναι αποτέλεσµα της 

συνδυασµένης δράσης τους (Tisdale και συν., 1990). 
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1.2. Προσρόφηση του βορίου και του φωσφόρου από τα 

εδαφικά συστατικά  

 
 Ο όρος προσρόφηση (adsorption) χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη 

διεργασία µε την οποία πραγµατοποιείται η συγκράτηση µορίων αερίων, υγρών και 

διαλυµένων ουσιών σε µια στερεή επιφάνεια. Με αυτή τη διεργασία δηµιουργείται 

ένα στρώµα προσροφηµένων µορίων στην επιφάνεια του στερεού υλικού 

προσρόφησης. Στην περίπτωση που η προσρόφηση λαµβάνει χώρα µε φυσικό τρόπο, 

για παράδειγµα µε δυνάµεις Van der Waals, ονοµάζεται φυσική προσρόφηση. Στην 

περίπτωση που η προσρόφηση οφείλεται σε οµοιοπολικούς δεσµούς ή σε δεσµούς 

υδρογόνου ονοµάζεται χηµική προσρόφηση (Sparks, 1995). Η έννοια της 

προσρόφησης δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την απορρόφηση (absorption), η οποία 

είναι επίσης µια διεργασία συγκράτησης µορίων σε µια στερεή επιφάνεια πλην όµως 

η συγκράτηση αυτή πραγµατοποιείται αφού τα προσροφηµένα µόρια διεισδύσουν στο 

εσωτερικό του προσροφητικού µέσου. Στην περίπτωση των συνήθων εργαστηριακών 

µελετών της συγκράτησης φωσφόρου και βορίου από τα εδαφικά συστατικά, επειδή 

δεν είναι δυνατή η διάκριση των δύο αυτών µηχανισµών, θα ήταν προτιµότερο να 

αναφέρεται κανείς µε τον όρο ρόφηση (sorption), που υποδηλώνει την εξαφάνιση του 

των δύο στοιχείων από το εξωτερικό διάλυµα. Η ρόφηση µαζί µε τη δηµιουργία και 

την ιζηµατοποίηση διακριτών φωσφορικών ενώσεων αποτελούν τις σηµαντικότερες 

διεργασίες συγκράτησης Ρ στα εδαφικά συστατικά και αποτελούν γενικά τη 

σηµαντικότερη χηµική διεργασία στα εδάφη, που καθορίζει τη διαθέσιµη ποσότητα 

των θρεπτικών συστατικών για τα φυτά καθώς και τη µετακίνηση των θρεπτικών 

συστατικών και των ρυπαντικών ουσιών διαµέσου του εδαφικού προφίλ (Sparks, 

1995). 

 Η σχέση µεταξύ της συγκέντρωσης ενός ιόντος που προσροφήθηκε σε σχέση 

µε τη συγκέντρωσή του στο διάλυµα ισορροπίας, σε συνθήκες σταθερής 

θερµοκρασίας, περιγράφεται από την ισόθερµο καµπύλη προσρόφησης. Από το 

σχήµα των ισοθέρµων προσρόφησης µπορούν αν εξαχθούν χρήσιµες πληροφορίες για 

τη συγκράτηση ενός ιόντος σε κάποιο υλικό προσρόφησης, χωρίς όµως να µπορεί να 

καταλήξει κανείς µε βεβαιότητα για το ποιος είναι ο ακριβής µηχανισµός της 



αντίδρασης προσρόφησης. Γενικότερα υπάρχουν τέσσερις τύποι καµπύλων 

ισοθέρµων προσρόφησης (S, H, C, L) (Εικόνα 1.3.). Στην περίπτωση της καµπύλης 

τύπου S, στις χαµηλές συγκεντρώσεις του προσροφηµένου ιόντος η επιφάνεια 

προσρόφησης παρουσιάζει χαµηλή συνάφεια µε αυτό η οποία αυξάνεται µε την 

αύξηση της συγκέντρωσής του. Στην περίπτωση της καµπύλης τύπου Η, υπάρχει 

ισχυρή αλληλεπίδραση και συνάφεια του προσροφηµένου ιόντος µε την επιφάνεια 

προσρόφησης. Η περίπτωση της καµπύλης τύπου C, είναι ενδεικτική της ύπαρξης 

µηχανισµών όπως η αντιστρεπτή προσρόφηση - εκρόφηση, η µικρή επίδραση της 

θερµοκρασίας στην προσρόφηση ή στην περίπτωση που υπάρχει και δεύτερο ιόν στο 

διάλυµα ισορροπίας, η προσρόφηση του πρώτου δεν επηρεάζεται από την ύπαρξή 

του. Όταν η ισόθερµος προσρόφησης είναι καµπύλη τύπου L, υπάρχει η ένδειξη ότι 

υπάρχει υψηλή συνάφεια του προσροφητικού µέσο µε το ιόν που προσροφάται, και η 

προσρόφηση µειώνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του ιόντος στο εξωτερικό 

διάλυµα εφόσον µειώνονται και οι διαθέσιµες θέσεις προσρόφησης. Η καµπύλη 

τύπου L, είναι τυπική της ρόφησης του Ρ από τα εδάφη (Sparks, 1995).  

 

 
Εικόνα 1.3.: ∆ιάφοροι τύποι ισοθέρµων (Sparks, 1995) 

 

 Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µαθηµατικές εξισώσεις που περιγράφουν τις 

ισόθερµους προσρόφησης είναι η Langmuir και η Freundlich (Sparks, 1995).Η 

εξίσωση Langmuir έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την προσρόφηση αερίων 

σε στερεά αλλά συχνά χρησιµοποιείται για την περιγραφή της προσρόφησης B και Ρ 
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σε εδαφικά συστατικά αλλά και εδάφη (Goldberg, 1997). Η µορφή της εξίσωσης 

είναι η εξής:  

 

 

x= kΜC/(1+kC)                                                     (2) 

 

όπου: 

x = ποσό προσροφηµένου στοιχείου (mg kg-1), 

C = συγκέντρωση στοιχείου στο διάλυµα ισορροπίας (mg L-1), 

k = σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης προσρόφησης που σχετίζεται µε την 

ενέργεια σύνδεσης (L mg-1) και 

Μ = µέγιστο προσρόφησης (mg kg-1). 

 

 Οι παραδοχές ώστε να ισχύει η εξίσωση αυτή είναι οι εξής: α) η επιφάνεια 

προσρόφησης είναι οµοιόµορφη, δηλαδή οι θέσεις προσρόφησης είναι ισοδύναµες, β) 

δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των προσροφηµένων µορίων και γ) η 

προσρόφηση γίνεται σε µονοµοριακό στρώµα. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η 

παράµετρος k είναι σταθερή και ανεξάρτητη από το βαθµό κάλυψης της επιφάνειας 

και επίσης το µέγιστο της προσρόφησης επιτυγχάνεται όταν όλες οι θέσεις 

προσρόφησης καταληφθούν από ένα µόριο προσροφούµενης ουσίας η κάθε µια. 

Παρόλα αυτά, θεωρώντας πως υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

προσροφηµένων µορίων η ιδανική περίπτωση είναι υποθετική (Goldberg, 1993, 

Sparks, 1995). 

 Η εξίσωση Freundlich αυτή έχει την εξής µορφή:  

 

x=ΚCn                                                          (3) 

 

όπου: 

x = ποσό προσροφηµένου στοιχείου (mg kg-1), 

C = συγκέντρωση στοιχείου στο διάλυµα ισορροπίας (mg L-1), 

n = σταθερά που εκφράζει την ένταση της προσρόφησης,  

Κ = σταθερά που εκφράζει το ποσό του προσροφηµένου ιόντος για C=1 (mg kg-1). 
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 Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει εκθετική µείωση της ενέργειας προσρόφησης 

µε την κάλυψη της επιφάνειας, δηλαδή να υπάρχει ετερογένεια µεταξύ των θέσεων 

προσρόφησης (Goldberg, 1993). Επίσης, έχει το µειονέκτηµα ότι δεν µπορεί να 

υπολογίσει το µέγιστο της προσρόφησης, δηλαδή προϋποθέτει µια συνεχή αύξηση 

της ικανότητας προσρόφησης καθώς η συγκέντρωση C αυξάνει (Goldberg, 1997, 

Sparks, 1995).  

 Οι εξισώσεις Langmuir και Freundlich είναι εµπειρικές εξισώσεις που συχνά 

περιγράφουν πολύ καλά την προσρόφηση διαφόρων ιόντων σε εδαφικά συστατικά 

και εδάφη. Παρόλα αυτά είναι απλές αριθµητικές σχέσεις που χρησιµοποιούνται για 

να περιγράψουν δεδοµένα και δεν δίνουν καµία πληροφορία για τους χηµικούς 

µηχανισµούς των αντιδράσεων. Τα εµπειρικά µοντέλα δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να υποδείξουν κάποιο συγκεκριµένο µηχανισµό προσρόφησης 

ή αν συµβαίνει κάποιος διαφορετικός τρόπος συγκράτησης (Sparks, 1995) και 

εποµένως η καλή προσαρµογή των δεδοµένων προσρόφησης σε κάποιες από τις 

προηγούµενες εξισώσεις δεν επιβεβαιώνει και την ισχύ των παραδοχών τους. Επίσης, 

οι παραδοχές των παραπάνω εξισώσεων δεν ισχύουν για τα εδάφη, τα οποία είναι 

ετερογενή συστήµατα και η ενέργεια προσρόφησης µεταβάλλεται συνεχώς κατά τη 

διάρκεια της προσρόφησης.  

 Επειδή η χρήση των εµπειρικών µοντέλων είναι στην ουσία µια διαδικασία 

προσαρµογής των δεδοµένων προσρόφησης στις εξισώσεις µε τη χρήση στατιστικών 

µεθόδων, οι τιµές των σταθερών που εκτιµώνται µε τον τρόπο αυτό έχουν αξία µόνο 

για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το πείραµα προσρόφησης. Η 

πρόβλεψη της συµπεριφοράς του στοιχείου κάτω από διαφορετικές συνθήκες pH, 

ιονικής ισχύος και συγκέντρωσής του στο εξωτερικό διάλυµα είναι αδύνατη 

(Goldberg, 1997). 

 Η µαθηµατική προσοµοίωση της προσρόφησης µε εµπειρικές εξισώσεις, 

παρόλα τα µειονεκτήµατα της, εξακολουθεί να είναι χρήσιµη µέσω της εκτίµησης 

των σταθερών τους, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην εξαγωγή συµπερασµάτων 

σχετικά µε την προσροφητική ικανότητα των διαφόρων µέσων, µε τις ιδιότητες που 

επηρεάζουν την προσρόφηση, µε την πρόβλεψη των προσροφηµένων ποσών σε 

συγκεκριµένες συνθήκες, και για συγκρίσεις µεταξύ διαφόρων προσροφητικών 

µέσων. 
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1.3. Το βόριο και ο φώσφορος στο νερό 

 
 Το νερό άρδευσης είναι η κύρια πηγή βορίου στη γεωργία αφού όλα τα 

φυσικά νερά περιέχουν Β. Λίγα αρδευτικά νερά έχουν υψηλή συγκέντρωση Β ( >3 

mg L-1) ικανή να βλάψει τα φυτά αµέσως. Τα περισσότερα επιφανειακά νερά 

περιέχουν Β σε συγκεντρώσεις συνήθως 0,1 - 0,3 mg L-1. Όσον αφορά τα υπόγεια 

νερά, αυτά που διέρχονται από ελαφριάς κοκκοµετρικής σύστασης εδάφη περιέχουν 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις Β από αυτά που διέρχονται από βαριάς κοκκοµετρικής 

σύστασης (Gupta και συν., 1985). Αν και συνήθως, κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες, το Β δεν συσσωρεύεται στα εδάφη λόγω της έκπλυσης του µε τα νερά των 

βροχοπτώσεων, η συνεχής χρήση αρδευτικών νερών κακής ποιότητας, κυρίως σε 

ξηρικές περιοχές αλλά και σε θερµοκήπια, λόγω της αυξηµένης εξατµισοδιαπνοής, 

µπορεί να οδηγήσει σε συµπτώµατα τοξικότητας (Gupta, 1993, Waggott, 1969). Οι 

πιο σηµαντικές πηγές Β στα νερά άρδευσης είναι τα πετρώµατα και τα ορυκτά καθώς 

και τα αστικά, βιοµηχανικά και γεωργικά απόβλητα.  
 Λόγω του γεγονότος ότι ο Ρ είναι ένα σχετικά δυσκίνητο στοιχείο στο έδαφος, 

αφού συγκρατείται στη στερεά φάση του εδάφους και δεν εκπλένεται εύκολα στα 

βαθύτερα στρώµατα, δεν αποτελεί συνήθως παράγοντα που προκαλεί υποβάθµιση 

της ποιότητας των υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Παρόλα αυτά, στα 

αµµώδη εδάφη, τα οποία περιέχουν χαµηλό ποσοστό αργίλου, οξυ-υδροξειδίων Fe 

και Al, και χαµηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας, ο φώσφορος εκπλένεται 

εύκολα και µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υδάτων του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα. Συνήθως, οι αρνητικές επιδράσεις του Ρ σχετίζονται κυρίως µε 

τον εµπλουτισµό των επιφανειακών υδάτων σε Ρ, την εφαρµογή φωσφορικών 

λιπασµάτων αλλά και τη χρησιµοποίηση γεωργικών, αστικών και βιοµηχανικών 

απόβλητων για άρδευση (Sparks, 1995). 

  Στα νερά ο Ρ συναντάται σε τρεις µορφές: ως ανόργανος Ρ, ως οργανικός 

αδιάλυτος Ρ και ως διαλυµένος οργανικός Ρ. Τα φύκη και τα υδρόβια φυτά τρέφονται 

µε τις ανόργανες µορφές Ρ, και για αυτόν τον λόγο για τις περισσότερες λίµνες και 

ποτάµια ο Ρ θεωρείται το πρωταρχικό περιοριστικό θρεπτικό στοιχείο για την 

ανάπτυξη των φυκών και των υδρόβιων φυτών. Παράλληλα, η παρουσία υδρόβιας 
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µακροφυτικής βλάστησης σε µια υδάτινη συλλογή αυξάνει τη συγκέντρωση του Ρ 

στο νερό. Οι παραπάνω φυτικοί οργανισµοί προσλαµβάνουν Ρ κυρίως από το 

υπόστρωµα, ενώ κατά την ανάπτυξη τους απελευθερώνουν µεγάλα ποσά Ρ στο νερό, 

διαδικασία που συνεχίζεται και κατά τη ξήρανση τους (Σίνης, 2005). Επίσης, Ρ 

απελευθερώνεται και από το επιλίµνιο κατά την αποσύνθεση οργανικών ουσιών και 

προσλαµβάνεται από το φυτοπλαγκτόν και την υπόλοιπη υδρόβια βλάστηση. Ο 

θάνατος και η αποικοδόµηση των οργανισµών εµπλουτίζει το νερό µε φωσφορικές 

ενώσεις που καθιζάνουν στον πυθµένα, ενώ παράλληλα συµβαίνει διάχυση του Ρ από 

το ίζηµα στο νερό. Η διαδικασία ανακύκλωσης του Ρ σε µια λίµνη απεικονίζεται στην 

εικόνα 1.4.  

 Φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες που συµβαίνουν στο περιβάλλον 

των υδάτινων αποδεκτών (λίµνες, ποτάµια) µεταβάλλουν διαρκώς την αναλογία των 

παραπάνω µορφών Ρ. Ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση 

του Ρ στο νερό είναι η θερµοκρασία, το pH και η συγκέντρωση νιτρικών και 

νιτρωδών ιόντων. Όσον αφορά τις ανόργανες µορφές Ρ στα νερά σε σχέση µε το pH, 

ο ανόργανος Ρ στα νερά παρουσιάζει, όπως είναι φυσικό, όµοια συµπεριφορά µε τον 

ανόργανο Ρ του εδαφικού διαλύµατος. ∆ηλαδή σε τιµές pH στο νερό < 2 βρίσκεται  

µε τη µορφή του Η3ΡΟ4, σε τιµές pH από 3 έως 6,5 ως Η2ΡΟ4
-, σε τιµές pH από 7,5 

έως 12 ως ΗΡΟ4
2- και σε τιµές pH > 12 ως ΡΟ4

3-. 

 Στα περισσότερα φυσικά νερά οι συγκεντρώσεις του ολικού Ρ (σύνολο 

ανόργανου και οργανικού, διαλυµένου και σωµατιδιακού Ρ) κυµαίνεται συνήθως 

µεταξύ 10 και 50 µg L-1. Ωστόσο, σε µη παραγωγικά, ολιγοτροφικά νερά η 

συγκέντρωση του ολικού Ρ µπορεί να είναι µικρότερη από 10 µg L-1, ενώ σε πολύ 

ευτροφικές συνθήκες µπορεί να υπερβαίνει τα 100 µg L-1 (Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME), 2006). 
 



ζωικοί οργανισµοί

φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί

αποσύνθεση
παράκτιας
βλάστησης

επιφανειακές
απορροές

αποσύνθεση νεκρής
οργανικής ύλης 

καθίζηση

ίζηµα στον πυθµένα

απελευθέρωση
φωσφόρου από

το ίζηµα 

σωµατιδιακός οργανικός
φώσφορος

αδιάλυτες φωσφορικές
ενώσεις

διαλυµένες ανόργανες
ενώσεις του φωσφόρου

διαλυτές οργανικές
ενώσεις φωσφόρου

βακτήρια

 

Εικόνα 1.4.: Εµπλουτισµός και απώλειες Ρ µιας υδατοσυλλογής [(Canadian Council 

of Ministers of the Environment (CCME), 2006)] 

 

 

1.4. Οι αρνητικές επιδράσεις του βορίου και του φωσφόρου 

στο περιβάλλον και στις καλλιέργειες 

 
  Οι αρνητικές επιδράσεις του Β στο φυτό έχουν σχέση κυρίως µε τις τοξικές 

συγκεντρώσεις που δηµιουργούνται στο εδαφικό διάλυµα όταν η ποσότητα του Β που 

προστίθεται στο έδαφος µε το νερό άρδευσης ή µε µη επεξεργασµένα αστικά και 

βιοµηχανικά απόβλητα είναι µεγαλύτερη από αυτή που µετακινείται µε την έκπλυση 

στα κατώτερα στρώµατα του εδάφους, από αυτή που προσλαµβάνεται από την 

καλλιέργεια και από αυτή που προσροφάται στα εδαφικά συστατικά (Leyshon και 

Jame, 1993). Η συγκέντρωση σε Β των νερών άρδευσης εξαρτάται σε µεγάλο 

ποσοστό από τη φυσική απελευθέρωση του στοιχείου αυτού από ορισµένα 

πετρώµατα και ορυκτά (Waggot, 1969). 
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Συγκεντρώσεις υδατοδιαλυτού Β < 1 mg L-1 θεωρούνται ανεπαρκείς για την 

κανονική ανάπτυξη των φυτών, µεταξύ 1 – 5 mg L-1 θεωρούνται επαρκείς ενώ 

συγκεντρώσεις > 5 mg L-1 θεωρούνται τοξικές για τα περισσότερα φυτά (Evans και 

Sparks, 1983). Όσον αφορά τα αρδευτικά νερά, συνήθως παρατηρούνται ζηµιές στις 

καλλιέργειες όταν η συγκέντρωση Β στο νερό άρδευσης είναι µεγαλύτερη από 1 mg 

L-1. Για τον καθορισµό των ορίων τοξικότητας σε Β του νερού άρδευσης θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ο τύπος του εδάφους που αρδεύεται, οι αρδευτικές πρακτικές αλλά και 

η καλλιέργεια (Πίνακας 1.1.). Γενικά πάντως το Β σε συγκέντρωση στο νερό 

άρδευσης µεγαλύτερη των 3 mg L-1 επηρεάζει τις περισσότερες καλλιέργειες. 

Ορισµένες όµως φορές τα φυτά αντέχουν ακόµη και σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες 

από 3 mg L-1. Αυτό εξαρτάται από το pH του εδάφους, την περιεκτικότητα του 

εδάφους σε άργιλο καθώς και σε CaCO3 (Μισοπολινός, 1991).  

 Επίσης, η τάση του Β να συγκεντρώνεται στους ιστούς των λαχανικών, αλλά 

και η ύπαρξή του σε τοξικές συγκεντρώσεις στο νερό ύδρευσης το καθιστούν 

επικίνδυνο για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Για την αποφυγή 

ανεπιθύµητων συνεπειών στα αγροτικά ζώα έχει καθοριστεί ως όριο στο πόσιµο νερό 

τα 5 mg L-1 και για τον άνθρωπο το 1 mg L-1 (Οδηγία 98/83/ΕΚ ). 
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Πίνακας 1.1.: Σχετική αντοχή διαφόρων καλλιεργειών στο Β του νερού άρδευσης 

(Richards, 1954, Report of the National Technical Advisory Committee to the 

Secretary of the Interior, 1968, Ayers και Westcot, 1985, ANZECC 1992, 

Καρασαββίδης, 2002.) 

 

 
Συγκέντρωση 

Β 
(mg L-1) 

Καλλιέργεια 

Πολύ 
ευαίσθητη <0,5 Βατόµουρο, λεµόνι 

Ευαίσθητη 0,5-1,0 
Ροδάκινο, κεράσι, δαµάσκηνο, σταφύλι, κρεµµύδι, 
σκόρδο, γλυκοπατάτα, σιτάρι, κριθάρι, ηλιοτρόπιο, 
σουσάµι, λούπινα, φράουλα, αγκινάρα Ιερουσαλήµ, 

Μέτρια 
ευαίσθητη 1,0-2,0 Κοκκινοπίπερο, µπιζέλι, καρότο, ραπανάκι, πατάτα, 

αγγούρι 

Μέτρια 
ανθεκτική 2,0-4,0 

Ελιά, Μαρούλι, λάχανο, σέλινο, γογγύλι, γρασίδι, 
βρώµη, καλαµπόκι, αγκινάρα, καπνός, σινάπι, 
τριφύλλι, κίτρο, πεπόνι

Ανθεκτική 4,0-6,0 Σόργο, ντοµάτα, µηδική, κόκκινη πιπεριά, βίκος, 
µαϊντανός, παντζάρι, ζαχαρότευτλο 

Πολύ 
ανθεκτική 6,0-15,0 Σπαράγγι 

 

 Οι αρνητικές επιδράσεις του Ρ σχετίζονται κυρίως µε τη ρυπογόνο δράση του 

στοιχείου αυτού στην ποιότητα των υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην 

περίπτωση των αµµωδών εδαφών, στα υδατικά οικοσυστήµατα (λίµνες και παράκτιες 

θαλάσσιες περιοχές) καθώς και στην ποιότητα του πόσιµου ύδατος, όταν η 

συγκέντρωσή του υπερβεί ορισµένα όρια (Sparks, 1995). Η εφαρµογή υπερβολικών 

ποσοτήτων φωσφορικών λιπασµάτων στα εδάφη, οι εντατικοποίηση των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και η διάθεση των κτηνοτροφικών, των 

βιοµηχανικών και των αστικών λυµάτων επιβαρηµένων µε Ρ, στο περιβάλλον ή 

οποιαδήποτε χρήση τους όπως η άρδευση, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον 

ανεπιθύµητο εµπλουτισµό µε Ρ των νερών των στραγγιστικών τάφρων, του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα αλλά και των υδάτινων αποδεκτών, όπως π.χ. λιµνών, ποταµών, 

λιµνοθαλασσών και δέλτα ποταµών (Valsami- Jones, 2001, Shin και συν., 2004, Dou 

και συν., 2009).  
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 Ο φώσφορος, όπως και το άζωτο, θεωρείται ότι είναι ένας παράγοντας 

ευτροφισµού των υδάτων των ποταµών και των λιµνών. Ο Ρ όµως λόγω του ότι 

βρίσκεται στο νερό σε πολύ µικρότερες ποσότητες από το Ν και είναι απαραίτητος 

για όλα τα είδη των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών θεωρείται µεγαλύτερης σηµασίας 

όσον αφορά τη σηµασία του στην προστασία της ποιότητας των υδάτων. Το 

πρόβληµα του ευτροφισµού σε µια λίµνη αρχίζει να υφίσταται όταν η συγκέντρωση 

του ολικού Ρ στα νερά µια λίµνης ξεπερνάει τα 30 µg L-1 (Πίνακας 1.2.). Με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του Ρ στο νερό αυξάνεται στην επιφάνεια της 

υδατοσυλλογής το φυτοπλαγκτόν και τα φύκη τα οποία τρέφονται από αυτό. Ως 

συνέπεια το φως βρίσκει εµπόδιο να εισέλθει στο εσωτερικό της υδάτινης µάζας, 

εποµένως µειώνεται η ανάπτυξη των υδρόβιων φυτών του πυθµένα και 

διαταράσσεται η βιοποικιλότητα στο υδάτινο οικοσύστηµα. Με την αύξηση του 

πληθυσµού των φυκών καθώς και µε την αποσύνθεσή τους µετά τον θάνατό τους 

µειώνεται η συγκέντρωση του O2 µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ανοξικές 

συνθήκες που έχουν ως αποτέλεσµα την ασφυξία των ιχθύων και των ανώτερων 

υδρόβιων οργανισµών, αλλά και την παραγωγή δυσάρεστων οσµών. Επίσης, σε 

συνθήκες µειωµένης οξυγόνωσης παράγονται τοξίνες στο νερό αλλά και 

αναπτύσσεται πληθυσµός τοξικών φυκών, συνθήκες που  επηρεάζουν δυσµενώς τους 

ιχθύες που ζουν στην υδατοσυλλογή αλλά και τα ανώτερα ζώα τα οποία διαβιούν 

κοντά σε αυτή και χρησιµοποιούν το νερό για πόση. Επίσης, το νερό θεωρείται 

ακατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως άρδευση, ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, κολύµβηση (Πίνακας 1.3.) (UNEP / IETC, 2001, WHO-European 

Commision, 2002, Oelkers και Valsami –Jones, 2008) . 

 Σχετικά µε την παρουσία του φωσφόρου το νερό άρδευσης, συνήθως 

επαυξάνει την αξία του αρδευτικού νερού εφόσον θεωρείται απαραίτητο θρεπτικό 

συστατικό για την ανάπτυξη των φυτών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που ο εφοδιασµός του συστήµατος έδαφος – φυτό 

µε φώσφορο, τόσο µε την κλασική λίπανση όσο και µε το νερό άρδευσης ή µε την 

εφαρµογή αποβλήτων για άρδευση γίνεται σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν µικρή 

ικανότητα αποµάκρυνσης Ρ και σε εδάφη µε µικρή ικανότητα συγκράτησης του (π.χ. 

αµµώδη), όπου και υπάρχει η πιθανότητα της έκπλυσης της περίσσειάς του και της 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (Πανώρας και Ηλίας, 1999). 
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Πίνακας 1.2.: Συγκεντρώσεις ολικού Ρ, ολικού Ν, χλωροφύλλης και διαφάνειας, στα 

διάφορα τροφικά επίπεδα µιας λίµνης (Canadian Council of Ministers of the 

Environment - CCME, 2006 )

Τροφικό επίπεδο 
Βάθος κατά 

Secchi  
(m) 

Ολικός Φώσφορος
(µg L-1) 

Ολικό Άζωτο 
(µg L-1) 

 
Ολιγοτροφική 

 
> 3 < 10 < 200 

 
Μεσοτροφική 

 
1,5-3,0 10 - 30 200 - 300 

 
Ευτροφική 

 
0,7-1,5 30 - 100 300 - 500 

 
Υπερτροφική 

 
< 0.7 > 100 > 1500 

 

 

Πίνακας 1.3.: Χαρακτηριστικά λιµνών στα διαφορετικά τροφικά επίπεδα (Canadian 
Council of Ministers of the Environment - CCME, 2006) 

Τροφικό επίπεδο 
 

Χαρακτηριστικά 
 

Ολιγοτροφική 

 

Καθαρό µπλε χρώµα, χαµηλή πρωτοβάθµια παραγωγικότητα, χαµηλό 
επίπεδο θρεπτικών και φυκών (αλγών) 

 
Μεσοτροφική 

 
Μέσα επίπεδα θρεπτικών και αλγών 

 
Ευτροφική 

 
Πράσινο χρώµα και θολότητα µε υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών 

Υπερτροφική 

Υπερκορεσµός σε Ρ και Ν, υπερβολική ανάπτυξη του πληθυσµού του 
φυτοπλαγκτόν, χαµηλή διαύγεια των υδάτων, χαµηλή καταλληλότητα 

υδάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ακατάλληλο περιβάλλον για διαβίωση – 
διαχείµαση ψαριών και υδρόβιων οργανισµών 
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1.5. Αποκατάσταση υδάτων επιβαρυµένων µε υψηλές 

συγκεντρώσεις βορίου και φωσφόρου  

  
 Σε πολλές περιπτώσεις τα νερά και τα µη επεξεργασµένα αστικά απόβλητα 

που χρησιµοποιούνται για άρδευση είναι πλούσια σε Β και η χρήση τους θεωρείται 

απαγορευτική για πολλές καλλιέργειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν τα ύδατα αυτά θεωρείται απαραίτητη η αποµάκρυνση της 

περίσσειας Β ή η µείωση της συγκέντρωσης Β. 

 Για τον καθαρισµό νερών άρδευσης από Β έχει προταθεί από τον Musci 

(2001) η µίξη νερών άρδευσης µε υψηλή συγκέντρωση Β, µε νερό που έχει υποστεί 

διεργασίες καθαρισµού. Η µέθοδος είναι πρακτικά και οικονοµικά ασύµφορη. Από 

τους Okay και συν. (1985), µελετήθηκαν δύο µέθοδοι για την αποµάκρυνση του Β 

από τον ποταµό Simav, στην Τουρκία. Σύµφωνα µε την πρώτη, τα νερά που 

προέρχονταν από ορυχεία και ήταν πλούσια σε Β, πριν εκβάλουν στον ποταµό θα 

συγκεντρώνονταν σε ένα φράγµα όγκου 25.103 m3, για 11 µήνες και στο τέλος της 

αρδευτικής περιόδου θα αφήνονταν ελεύθερα να εισέλθουν στον ποταµό, όταν η ροή 

του θα ήταν µέγιστη. Το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι το Β που θα 

συγκεντρωνόταν στο φράγµα για έναν περίπου χρόνο θα µεταφέρονταν στον ποταµό 

σε έναν µήνα, πράγµα το οποίο θα κατέληγε σε απότοµη αύξηση της συγκέντρωσης 

του Β στον ποταµό, αλλά και θα µετέβαλλε την οικολογική ισορροπία της θάλασσας 

του Μαρµαρά στην οποία εκβάλλει. Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, 

χρησιµοποιήθηκαν προσροφητικά µέσα όπως το MgO και η συνθετική ρητίνη 

amberlite IRA-747. Το MgO και η ρητίνη µείωσαν κατά 85 % και 95 % αντίστοιχα το 

Β που υπήρχε στα δείγµατα νερού στα οποία εφαρµόστηκε. Όµως το ακριβό κόστος 

της διαδικασίας αναγέννησης της ρητίνης, τα ισχυρά οξέα και βάσεις που 

χρησιµοποιούνται για την αναγέννηση των ρητινών αλλά και το γεγονός πως οι 

ρητίνες µπορεί να παραµείνουν διαρκώς κορεσµένες και να δηµιουργήσουν µόνιµες 

εστίες µόλυνσης λόγω της ανάπτυξης βακτηρίων, κάνουν τη µέθοδο αυτή πρακτικά 

και οικονοµικά ασύµφορη (Musci, 2001). Άλλη χαµηλού κόστους µέθοδος είναι η 

χρήση ενώσεων ασβεστίου, όπως CaΟ, Ca(OH)2 (Jamis και συν., 2002), που 

σχηµατίζουν δυσδιάλυτες ενώσεις Β µε το Ca, οι οποίες καταβυθίζονται. Τα προϊόντα 
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που δηµιουργούνται είναι πολύ εύκολο να συγκρατηθούν από φίλτρα (Jamis και συν., 

2002).  

 Προτεινόµενη επίσης µέθοδος είναι και αυτή της αντίστροφης ώσµωσης. Το 

ρυπασµένο νερό διέρχεται υπό πίεση διαµέσου µιας ηµιπερατής µεµβράνης. Το 

καθαρό νερό που διέρχεται από τη µεµβράνη συγκεντρώνεται και χρησιµοποιείται για 

άρδευση ενώ το νερό που περιέχει διαλυµένα και αδιάλυτα υλικά που δεν διέρχονται 

µέσω της µεµβράνης εκχύνεται σε σωλήνα και δεν χρησιµοποιείται για άρδευση. Η 

αντίστροφη ώσµωση µπορεί να αποµακρύνει από το νερό άλατα, µικροοργανισµούς 

(π.χ. βακτήρια), οργανική ουσία αλλά και ιόντα µε ποσοστό αποµάκρυνσης 90 - 95 

%. Όσον αφορά το Β µε τη µέθοδο αυτή µπορεί να αποµακρυνθεί το 80 - 85 % της 

αρχικής του ποσότητας. Τα 3/4 του νερού είναι καθαρά ενώ το 1/4 του νερού που 

παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση Β µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άρδευση σε 

καλλιέργειες ανθεκτικές σε Β ή να χρησιµοποιηθεί για νερό πόσης σε αγροτικά ζώα 

αν οι συγκεντρώσεις δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το σύστηµα αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί σε µικρούς αµπελώνες αλλά και σε διάφορα µέρη ανά τον κόσµο 

(Musci, 2001). 

 Επίσης, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως το Mg(OH)2 παρουσιάζει 

σηµαντική ικανότητα να αποµακρύνει Β από το εδαφικό διάλυµα και η ικανότητα 

ορισµένων ορυκτών να προσροφούν Β αποδόθηκε στις επικαλύψεις τους από 

Mg(OH)2. Βρέθηκε επιπλέον ότι µετά από 24 ώρες είχε προσροφηθεί σχεδόν το 100 

% της ποσότητας του Β ανεξάρτητα τη συγκέντρωσή του στο εξωτερικό διάλυµα και 

τη θερµοκρασία (Rhoades και συν., 1970). Επιπρόσθετα, οι Dionisiou και συν. (2006) 

βρήκαν ότι η µαγνησία παρουσιάζει µεγάλη προσροφητική ικανότητα όσον αφορά το 

Β, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την αποµάκρυνση της περίσσειας Β 

από τα νερά άρδευσης. Τέλος, οι Pittiglio και Doner (2001), αναφέρουν ότι το 

Mg(OH)2 και το MgO προσροφούν σηµαντικές ποσότητες Β.  

 Όσον αφορά το Ρ, εκτός από την ορθολογική χρήση των φωσφορικών 

λιπασµάτων, σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να µειωθεί η συγκέντρωση Ρ 

σε νερά που καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες και σε νερά επιβαρυµένα µε Ρ, τα 

οποία χρησιµοποιούνται για άρδευση. Τα επίπεδα στα οποία µειώνεται η 

συγκέντρωση του Ρ καθορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες στις οποίες αναφέρονται τα 

όρια των χηµικών στοιχείων σε νερά για άρδευση, σε νερά που καταλήγουν σε 
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υδάτινους αποδέκτες και σε πόσιµα νερά. Για την αποφυγή ανεπιθύµητων συνεπειών 

στο περιβάλλον έχει καθορισθεί ως όριο τα 2 mg L-1 ολικού Ρ ή το 1 mg L-1, ανάλογα 

µε την µικροβιακή δραστηριότητα, για απορρίψεις αστικών λυµάτων σε ευαίσθητες 

περιοχές, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστεί ευτροφισµός (Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ, ΚΥΑ 5673/400/5). Σύµφωνα µε την Οδηγία της US Environmental 

Protection Agency 440/5-86-001 (1986), το όριο του Ρ για την υγιή διαβίωση 

υδρόβιων οργανισµών σε θαλάσσια και λιµναία περιβάλλοντα είναι το 0,1 µg L-1. Ο 

ολικός Ρ σε ποταµούς ή χείµαρρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 µg L-1 στο 

σηµείο εισόδου σε µια λίµνη ή σε κάποιον υδρο-ταµιευτήρα ενώ στο νερό της λίµνης 

τα 25 µg L-1, για την αποφυγή των δυσµενών φαινοµένων ευτροφισµού. Όσον αφορά 

το πόσιµο νερό το όριο για το Ρ εκφρασµένος ως Ρ2Ο5 είναι τα 5 mg L-1 (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ, Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ). 

 Σε πολλές περιπτώσεις, τα νερά που χρησιµοποιούνται για άρδευση είναι 

πλούσια σε Ρ, και θεωρούνται απαγορευτικά για χρήση. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και 

στην περίπτωση που εφαρµόζονται µη επεξεργασµένα απόβλητα για άρδευση. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα νερά είναι απαραίτητη η 

αποµάκρυνση της περίσσειας Ρ από αυτά. Η αποµάκρυνση Ρ από τα προαναφερθέντα 

υδατικά συστήµατα µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες µεθόδους. Ορισµένες από 

αυτές που δεν είναι τόσο διαδεδοµένες είναι η κατακρήµνιση δυσδιάλυτων ενώσεων 

του P και η αποµάκρυνση µε ηλεκτρόλυση. Όµως οι πιο γνωστές και συχνά 

χρησιµοποιούµενες µέθοδοι αποµάκρυνσης Ρ από τα υδατικά συστήµατα είναι η 

βιολογική, η φυσική και η χηµική αποµάκρυνση. Η βιολογική µέθοδος 

αποµάκρυνσης Ρ από υδάτινες µάζες εφαρµόζεται κυρίως για την αποµάκρυνση Ρ 

από υγρά απόβλητα και εφαρµόζεται σε τεχνητούς ή φυσικούς υγροτόπους, όπου 

πραγµατοποιείται αποµάκρυνση µόνο του Ρ ή και του Ν. Σύµφωνα µε αυτή τη 

διαδικασία τα εισερχόµενα λύµατα έρχονται σε επαφή µε την ενεργό ιλύ βιολογικών 

καθαρισµών (βιοµάζα) υπό αναερόβιες συνθήκες. Οι οργανισµοί της βιοµάζας 

υδρολύουν το Ρ που περιέχεται στα λύµατα και µ’ αυτό τον τρόπο απελευθερώνεται, 

µε τη µορφή διαλυτών φωσφορικών αλάτων. Στη συνέχεια τον προσλαµβάνουν, διότι 

θεωρείται απαραίτητο χηµικό στοιχείο για τη σύνθεση του κυτταρικού τους ιστού 

(Mulkerrins και συν., 2004). 
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 Μια δεύτερη µέθοδος µε την οποία επιτυγχάνεται αποµάκρυνση Ρ είναι η 

φυτοαποκατάσταση, σύµφωνα µε την οποία ο Ρ µαζί µε το Ν αφοµοιώνεται από 

ειδικά φυτά κυρίως φύκια (Phormidium bohneri 95% αποµάκρυνση Ρ, Chloral 

vulgarize, 70% αποµάκρυνση Ρ) µέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και 

χρησιµοποιείται ως θρεπτικό συστατικό για τη δόµηση του κυτταρικού τους ιστού.  

 Η κατακρήµνιση και η προσρόφηση αποτελούν µια επιπλέον µέθοδο χηµικής 

αποµάκρυνσης του Ρ από ύδατα ή υδατικά συστήµατα επιβαρυµένα µε το στοιχείο 

αυτό. Όσον αφορά την κατακρήµνιση, χρησιµοποιούνται συνήθως άλατα του Ca, του 

Al (θειικό αργίλιο) και του Fe (χλωριούχος σίδηρος, θειικός σίδηρος). Ο Ρ σχηµατίζει 

δυσδιάλυτες ενώσεις µε τα παραπάνω στοιχεία οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να 

αποµακρυνθούν µε διάφορους τρόπους (Oguz και συν., 2003). 

 Με τη βιολογική αποµάκρυνση του Ρ αλλά και µε τη χηµική καθίζησή του 

δηµιουργείται το πρόβληµα της συγκέντρωσης φωσφορικών από το νερό ή την υγρή 

φάση στο ίζηµα, το οποίο θα πρέπει να αποµακρυνθεί και να αποτεθεί κάπου αλλού 

µε τον κίνδυνο να αποτελέσει περιβαλλοντική απειλή (Yoshida και Galinada , 2002). 

Επίσης, όσον αφορά τη µέθοδο της φυτοαποκατάστασης παρουσιάζονται 

µειονεκτήµατα όπως, το γεγονός ότι η καλλιέργεια των ειδικών φυτών επηρεάζεται 

από το pH του νερού και τις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία και 

θερµοκρασία). Επιπλέον απαιτείται µεγάλη έκταση  καθώς και δαπανηρός 

µηχανισµός για την αφαίρεση των φυτών µετά την αποµάκρυνση του Ρ. Συνιστάται 

να εφαρµόζεται µαζί µε άλλες µεθόδους προκειµένου να βελτιωθεί η συνολική 

αποµάκρυνση του Ρ ή όταν δεν απαιτείται υψηλού βαθµού αποµάκρυνση Ρ. 

 Μέχρι σήµερα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος χωρίς τα µειονεκτήµατα των 

προηγούµενων µεθόδων είναι η αποµάκρυνση του Ρ µε την προσρόφησή του σε 

ορισµένα υλικά. Ορισµένα που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία είναι: οξείδια του 

αργιλίου, οξείδια του σιδήρου, γκυµπσίτης, δολοµίτης, ιπτάµενη τέφρα (Hesterberg 

και Beauchemin, 2000),ελαφρύ σκυρόδεµα (Oguz και συν., 2003). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έρευνα για την αποκατάσταση υδάτων και 

υδατικών συστηµάτων πλούσιων σε Β και Ρ έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, και για 

ορισµένες µεθόδους είναι αρκετά διεξοδική. Όσον αφορά τη χρήση ορισµένων 

υλικών, ως µέσων προσρόφησης των παραπάνω στοιχείων, µε σκοπό την 

αποµάκρυνσή τους από υδατικά συστήµατα, η έρευνα έχει προχωρήσει σε σηµαντικό 
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βαθµό ενώ για κάποια υλικά δίνονται και πρακτικά εφαρµόσιµες λύσεις για δίκτυα 

αρδεύσεως ή υδρεύσεως. Εντούτοις, η ικανότητα του επιφανειακά τροποποιηµένου 

ζεόλιθου να προσροφά και να συγκρατεί τα παραπάνω στοιχεία δεν έχει µελετηθεί.  

 

 

1.6. Ζεόλιθοι  

 
 Με τον όρο «φυσικός ζεόλιθος» χαρακτηρίζεται το πέτρωµα που περιέχει 

ορυκτά της οµάδας των ζεόλιθων. Οι ζεόλιθοι ανακαλύφθηκαν το 1756, όταν ο 

Cronstedt ανακάλυψε πως κάποια ορυκτά χάνουν νερό όταν θερµαίνονται, χωρίς να 

αλλάζει η δοµή τους. Το όνοµά τους προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ζέον και 

λίθος, λόγω της τάσης που έχουν να αφρίζουν µε τη θέρµανση. 

 Συγκεκριµένα, οι ζεόλιθοι είναι τεκτοπυριτικά ορυκτά, εποµένως 

αναπτύσσονται τρισδιάστατα στο χώρο, στα οποία ο λόγος (Si +Al)/O ισούται µε 1/2. 

Είναι ιζηµατογενούς προέλευσης αλλά απαντώνται και σε µεταµορφωσιγενή 

πετρώµατα, µε ποικίλους χρωµατισµούς, από ελαφρώς κόκκινοι έως λευκοί ή 

εντελώς άχρωµοι και διαφανείς (Gottardi και Galli, 1985). Εµφανίζουν τρισδιάστατη 

δοµή η οποία αποτελείται από τετράεδρα πυριτίου και οκτάεδρα αργιλίου (Εικόνα 

1.5.), τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε κοινά οξυγόνα σχηµατίζοντας 

τρισδιάστατους σχηµατισµούς (130 διαφορετικοί σχηµατισµοί δοµών είναι µέχρι 

τώρα γνωστοί), ορισµένοι από τους οποίους παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.6. Είναι 

αρνητικά φορτισµένοι µε αποτέλεσµα να έλκουν κατιόντα τα οποία και δεσµεύουν 

στο εσωτερικό τους (Marcus και Cornier, 1999). Σε αντίθεση µε άλλα τεκτοπυριτικά 

ορυκτά οι ζεόλιθοι στη δοµή τους φέρουν κενούς χώρους (κοιλότητες ή κανάλια) τα 

οποία έχουν µέγεθος από 0,3 έως 0,8 nm . Οι µεγάλοι κενοί χώροι στη δοµή των 

ζεόλιθων επιτρέπουν την είσοδο (αλλά και την εύκολη έξοδο και ανταλλαγή) 

κατιόντων µεγάλων διαστάσεων (Εικόνα 1.7.) όπως νατρίου, καλίου, βαρίου, 

ασβεστίου καθώς και µορίων όπως νερού, αµµωνιακών και νιτρικών ιόντων. Λόγω 

της δοµής τους έχουν σχετικά µικρό ειδικό βάρος. Ο όγκος των πόρων στην 

κρυσταλλική δοµή των ζεόλιθων φτάνει έως και το 50 % του αφυδατωµένου ορυκτού 

(Meier και Olson, 1987). Οι ζεόλιθοι χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να 



απορροφούν και να αποβάλουν νερό χωρίς να καταστρέφεται η κρυσταλλική δοµή 

τους. ∆ιαφέρουν από τα ορυκτά της αργίλου, παρόλο που η σύνθεση τους είναι 

παρόµοια αφού τόσο οι ζεόλιθοι όσο και τα ορυκτά της αργίλου είναι 

αργιλιοπυριτικές ενώσεις. Η διαφορά τους έγκειται στην κρυσταλλική τους δοµή. Τα 

περισσότερα ορυκτά της αργίλου έχουν φυλλώδη κρυσταλλική δοµή και κάποια από 

αυτά υπόκεινται σε συρρίκνωση και διόγκωση όταν υγραίνονται. Αντίθετα, οι 

ζεόλιθοι έχουν σταθερή τρισδιάστατη, κρυσταλλική δοµή (κυψελοειδή) η οποία 

αποτελείται από τετράεδρα πυριτίου και οκτάεδρα αργιλίου καθώς και από πόρους 

και κανάλια που συνδέονται µεταξύ τους. Το νερό διέρχεται ελεύθερα σε αυτά τα 

κανάλια χωρίς όµως να αλλάζει η δοµή και ο σχηµατισµός του ζεόλιθου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5.: Τετράεδρα πυριτίου και οκτάεδρα αργιλίου της δοµής των 

ζεόλιθων 
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Εικόνα 1.6.: Βασικές δοµές ζεόλιθου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.7.: Η κυψελωτή δοµή του ζεόλιθου 
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Το φυσικό τους περιβάλλον είναι ηφαιστειακοί σχηµατισµοί, που 

διαµορφώθηκαν υπό την επίδραση ατµών και αερίων, αλµυρές αλκαλικές λίµνες 

καθώς και ωκεανοί (Gottardi και Galli, 1985). Ορισµένοι από τους παράγοντες που 

καθορίζουν τον τύπο του ζεόλιθου που θα σχηµατισθεί είναι η σύνθεση του 

πετρώµατος, το pH του περιβάλλοντος στο οποίο σχηµατίζεται το ορυκτό, η 

θερµοκρασία, η πίεση καθώς και η διάρκεια του σχηµατισµού (Marcus και Cormier, 

1999). 

Σήµερα, εκτός από τους φυσικούς ζεόλιθους (περίπου 50), (κλινοπτιλόλιθος, 

χαβασίτης, χεϋλανδίτης κ.α.) έχουν παρασκευαστεί περισσότερα από 150 είδη 

συνθετικών ζεόλιθων, κάθε ένας από  αυτούς µε διαφορετική δοµή. Οι πιο συχνά 

απαντούµενοι συνθετικοί ζεόλιθοι είναι οι ζεόλιθοι τύπου Α, Χ, B, Υ και SZM-5 

(Virta, 1998).  
 Οι διαφορές µεταξύ φυσικών και συνθετικών ζεόλιθων είναι: 

• Οι συνθετικοί ζεόλιθοι κατασκευάζονται από χηµικές ενώσεις µε κατανάλωση ενέργειας ενώ οι 

φυσικοί είναι αποτέλεσµα πολύχρονων φυσικών διεργασιών. 

• Στους συνθετικούς ζεόλιθους ο λόγος πυρίτιο / αργίλιο είναι 1 / 1 ενώ στους φυσικούς κυµαίνεται 

από 5 / 1 έως 2 / 1. 

• Η δοµή των φυσικών ζεόλιθων είναι σταθερότερη σε όξινο περιβάλλον. 

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά των ζεόλιθων τα οποία είναι αυτά 

που τους κάνουν να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Πίνακας 1.4.):  

• Μέσα στους πόρους τους εγκλωβίζονται µόρια και ιόντα, ανάλογα το 

µέγεθός τους, παρουσιάζουν δηλαδή το φαινόµενο της εκλεκτικής 

προσρόφησης,   

• έχουν µεγάλη Εναλλακτική Ικανότητα Κατιόντων (C.E.C.), 

• έχουν µικρό ειδικό βάρος, λόγω καναλιών, 

• λειτουργούν ως καλοί καταλύτες,  

• είναι θερµικά πολύ σταθεροί, κάποια είδη αντέχουν σε αρκετά αλκαλικό 

και κάποια άλλα σε αρκετά όξινο περιβάλλον, ενώ κάποια άλλα είδη είναι 

ανθεκτικά στη ραδιενέργεια (Marcus και Cormier, 1999). 

 

 

 

Πίνακας 1.4.: Βασικές ιδιότητες των ζεόλιθων 



ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α.Π.Θ. 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΙΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
«Μελέτη της ικανότητας του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 
άρδευσης»  
 

27

Ιδιότητα  

Κανάλια 0,22 – 0,80 nm 

Κοιλότητες 0.66 – 1,18 nm 

Θερµική σταθερότητα 500 - 1000 oC 

C.E.C. Μέχρι και 400 cmol kg-1

  

Κοιτάσµατα φυσικών ζεόλιθων βρίσκονται σε όλο τον κόσµο και κυρίως στις 

Η.Π.Α., στην Αριζόνα, στην Καλιφόρνια, στη Νεβάδα, στο Νέο Μεξικό, στο Τέξας 

(Virta, 1998). Στην Ελλάδα οικονοµικής σηµασίας κοιτάσµατα φυσικών ζεόλιθων 

έχουν εντοπιστεί στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης καθώς και σε νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους όπως η Σαντορίνη, η Σάµος και η Μήλος. Οι φυσικοί ζεόλιθοι που έχουν 

βρεθεί στον Ελληνικό χώρο είναι κατά κύριο λόγο, ο κλινοπτιλόλιθος και ο 

µορντενίτης µε αξιοσηµείωτα ποσοστά καθαρότητας που κυµαίνονται από 23 έως 79 

%. Η ιοντοεναλλακτική ικανότητα (C.E.C.) των ζεόλιθων είναι συνήθως της τάξης 

των 200 - 300 cmol kg-1ενώ για τους Ελληνικούς φυσικούς ζεόλιθους κυµαίνεται από 

96 έως 216 cmol kg-1 (Φιλιππίδης και Κασώλη-Φουρναράκη ,2000). 

 Οι ζεόλιθοι, φυσικοί και συνθετικοί, έχουν πολλές εφαρµογές σε διάφορους 

τοµείς. Η µεγάλη ποικιλία στις χρήσεις τους από τη χρησιµοποίησή τους ως 

κατασκευαστικό και δοµικό υλικό από την εποχή των Ρωµαίων, έως τη χρήση τους 

στη φαρµακευτική, την ιατρική, την κοσµητική, στη βιοµηχανία ως καταλύτες αλλά 

και τη χρησιµοποίηση τους ως τεχνητό υπόστρωµα καλλιέργειας φυτών σε 

διαστηµικούς σταθµούς όπως ο Ρωσικός MIR, έκαναν τους δηµοσιογράφους  της 

Κούβας, ένα µέρος µε µεγάλα κοιτάσµατα ζεόλιθου, να αναφέρουν τον ζεόλιθο ως 

τον Μαγικό Λίθο (Mumpton, 1999).  

 Ευρεία είναι και η χρήση των ζεόλιθων στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, 

όπου χρησιµοποιούνται ως φορείς θρεπτικών για τα φυτά, και τα κτηνοτροφικά ζώα. 

Στη βιοµηχανία χρησιµοποιούνται ως καταλύτες. Η προσθήκη ζεόλιθων σε 

ζωοτροφές συµβάλλει επίσης στην απορρόφηση τοξικών ουσιών, που θεωρούνται 

βλαβερές για τα ζώα, ενώ η βασική δοµή των ζεόλιθων είναι βιολογικά ουδέτερη. 

Χρησιµοποίηση ζεόλιθων σε ενυδρεία επίσης, συµβάλλει στην αποµάκρυνση 

αµµωνιακών ιόντων και τοξινών, που είναι επιβλαβείς για τους ιχθύες και συµβάλλει 

στη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα ενυδρεία. Λόγω της ορυκτολογικής τους 
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σύστασης αλλά και των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων τους έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

απορρόφηση αερίων, αποµάκρυνση οσµών και χηµικών ενώσεων, για τη βελτίωση 

υγροτοπικών συστηµάτων, την αποσκλήρυνση υδάτων, για τη βελτίωση και τον 

καθαρισµό του πόσιµου νερού και του νερού άρδευσης, για την αποµάκρυνση 

κατιόντων, βαρέων µετάλλων, αµµωνιακών ιόντων, και ραδιενεργών στοιχείων (Cs+, 

Sr2+) από υγρά απόβλητα (Mercer και Ames 1978, Rajec και συν., 1998, Faghihian 

και συν., 1999). Χρησιµοποιούνται επίσης και για την αποκατάσταση εδαφών που 

έχουν ρυπανθεί από ραδιενεργά στοιχεία (Valcke και συν., 1997). Επιπλέον, οι 

φυσικοί ζεόλιθοι δεσµεύουν µέταλλα, και οργανικές ενώσεις από τα υδατικά τους 

διαλύµατα. Το ποσοστό αποµάκρυνσης µετάλλων και ραδιονουκλιδίων κυµαίνεται 

από 20 έως 99 %, ενώ αυτό των οργανικών ενώσεων από 30 έως 53 %. Επίσης, οι 

φυσικοί ζεόλιθοι ρυθµίζουν το pH των υδάτων προς το ουδέτερο (Misaelides και 

συν., 1995, Φιλιππίδης και Κασώλη-Φουρναράκη 2000) και µε τη χρήση τους ως 

φυσικά φίλτρα επιτυγχάνεται ικανοποιητική µείωση των τιµών της αλατότητας, της 

συγκέντρωσης ολικών διαλυµένων στερεών και κατά συνέπεια και της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας σε νερά άρδευσης (Μαρκόπουλος και Τριανταφύλλου, 2003).  

 Σύµφωνα µε τους Φιλιππίδη και συν. (1997) η προσθήκη των φυσικών 

ζεόλιθων σε τεχνητούς υγροτόπους, σε µονάδες διαχείρισης υδάτων και σε αγροτικές 

καλλιέργειες, µπορεί να συµβάλλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, 

στη µείωση της έκπλυσης ιχνοστοιχείων και µετακίνησης αυτών από το χερσαίο στο 

υδάτινο περιβάλλον, στη µετρίαση του προβλήµατος του ευτροφισµού των υδάτων, 

καθώς επίσης στην εξοικονόµηση, έως και 50 %, του ύδατος άρδευσης στις αγροτικές 

καλλιέργειες. 

 Όσον αφορά τα ανιόντα, ο φυσικός ζεόλιθος παρουσιάζει αµελητέα 

προσροφητική ικανότητα. 
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1.7. Κλινοπτιλόλιθος - (Ca,Mg,Na,K)6 (Al6 Si30O72 )20H2O 

 
 Υπάρχουν περίπου 50 είδη φυσικών ζεόλιθων. Ο πιο συνηθισµένος από 

αυτούς είναι ο κλινοπτιλόλιθος µε χηµικό τύπο (Ca, Mg, Na, K)6(Al6Si30O72)20H2O. 

Ο κλινοπτιλόλιθος µαζί µε τον µορντενίτη είναι τα πιο συχνά είδη ζεόλιθων που 

συναντά κανείς στην Ελλάδα, µε ποσοστό που κυµαίνεται από 23 έως 79% 

(Φιλιππίδης και Kασώλη-Φουρναράκη, 2000). ∆ιεθνώς απαντάται στην περιοχή των  

Νοτιοανατολικών Βαλκανίων (στα σύνορα µεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας), στη 

Ρωσία, στη Γαλλία, στις Η.Π.Α., στην περιοχή της Οκλαχόµα και της Καλιφόρνια 

καθώς και στην Κούβα. 

 Ο κλινοπτιλόλιθος ανήκει στην οικογένεια του χεϋλανδίτη. Υπάρχουν 

ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι τα δύο ορυκτά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται ως 

διαφορετικά ορυκτά. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο κλινοπτιλόλιθος 

είναι περισσότερο εµπλουτισµένος µε κάλιο και ελαφρώς πιο πλούσιος σε πυρίτιο. 

Παρουσιάζει 16 % περισσότερο κενό όγκο και οι πόροι του είναι 0,2 nm µεγαλύτεροι 

από τον αναλκίµη, έναν άλλο συχνά απαντούµενο ζεόλιθο. 

 Μακροσκοπικά, το ορυκτό περιγράφεται ως µικρή, κοκκώδης, οµοιογενής, 

ελαφρώς πράσινη µάζα. Οι κρύσταλλοί του έχουν αιχµηρές ακµές και είναι τελείως 

καθαροί χωρίς ορατές προσµίξεις (Εικόνα1.8.). Οι κρύσταλλοί του αποτελούνται από 

τετράεδρα πυριτίου και οκτάεδρα αργιλίου τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε κοινά 

οξυγόνα, σχηµατίζοντας τρισδιάστατους σχηµατισµούς, µε µικρούς και µεγάλους 

κενούς χώρους (κανάλια), χαρακτηριστικό της δοµής των ζεόλιθων (Εικόνα 1.9.). Η 

αναλογία Si / Al στον κλινοπτιλόλιθο ποικίλει από 4 έως 5,3. Οι κενοί χώροι 

καταλαµβάνονται από µόρια νερού αλλά και από εναλλακτικά κατιόντα, κυρίως Na+, 

Ca2+, K,+ τα οποία εναλλάσσονται εύκολα µε κατιόντα του εξωτερικού διαλύµατος. 

Τα κύρια εναλλακτικά κατιόντα του κλινοπτιλόλιθου είναι το Na+ και το K+ 

(Kowalezyc και συν., 2006). Τα κανάλια του κλινοπτιλόλιθου έχουν µέγεθος από  

0.44 – 0.72 nm (Haggerty και Bowman, 1994). Παρουσιάζει επίσης χηµική 

σταθερότητα στους 600 - 800 οC (Kowalezyc και συν., 2006) και η C.E.C. του είναι 

της τάξης των 200 cmol kg-1. Η εκλεκτικότητα την οποία παρουσιάζει σε ορισµένα 



ιόντα είναι η ακόλουθη: Cs >  Rb > K > NO4 > Ba > Sr > Na  > C a > Fe  > A l > M g 

> Li (Mumpton, 1999).

 

 
Εικόνα 1.8.: Ορυκτό κλινοπτιλόλιθος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9.: Η κυψελωτή δοµή του κλινοπτιλόλιθου 

 

1.7.1. Χρήσεις κλινοπτιλόλιθου 
 
 Ο κλινοπτιλόλιθος είναι τελείως ακίνδυνος, σύµφωνα µε τοξικολογικές 

µελέτες, και έχει πολλές εφαρµογές. Όσον αφορά τις εφαρµογές του στη γεωργία και 

την κτηνοτροφία, έχει χρησιµοποιηθεί για την αποµάκρυνση αµµωνιακών ιόντων από 

γεωργικά και αστικά απόβλητα, αλλά και από το νερό άρδευσης και ύδρευσης, λόγω 

της δοµής του, η οποία επιτρέπει στα αµµωνιακά ιόντα να εισέρχονται στα εσωτερικά 

του κανάλια. Επίσης, έχει χρησιµοποιηθεί για την αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων 
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από νερά άρδευσης και ύδρευσης, αλλά και από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

Χρησιµοποιείται επίσης σαν προσθετικό αζώτου σε εδάφη που είναι φτωχά σε άζωτο 

ταυτόχρονα µε αζωτούχα λιπάσµατα. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

εδαφοβελτιωτικό, εφόσον εκτός από Ν ελευθερώνει µε αργό ρυθµό και τα κατιόντα 

που είναι δεσµευµένα στη δοµή του, αλλά και για τη δέσµευση τοξικών στοιχείων και 

βαρέων µετάλλων, όπως στρόντιο, καίσιο, βάριο, χαλκός, ψευδάργυρος, νικέλιο. 

Στην κτηνοτροφία έχει χρησιµοποιηθεί ως συµπλήρωµα διατροφής ζώων, ως µέσο 

αποµάκρυνσης της αµµωνίας από απόβλητα ζώων και ως µέσο περιορισµού των 

οσµών από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. (Mumpton, 1999). 

 Έχει αποδειχθεί ότι ο κλινοπτιλόλιθος, µετά από χηµική µετατροπή του, 

µπορεί να προσροφήσει ανιόντα από υδατικά διαλύµατα, όπως χρωµικά, αρσενικικά, 

νιτρικά, θειικά και ιόντα σεληνίου αλλά και οργανικές ενώσεις. 

 
 
1.8. Χηµική τροποποίηση του ζεόλιθου και αλλαγή του 

εξωτερικού του φορτίου 
   

 Όπως προαναφέρθηκε, στα τετράεδρα Si των ζεόλιθων γίνεται ισόµορφη 

υποκατάσταση του Si4+ από Al3+ και έτσι οι ζεόλιθοι αποκτούν αρνητικό φορτίο. Το 

επιφανειακό αυτό φορτίο εξισορροπείται από κατιόντα (κυρίως Na+, K+, Ca2+ και 

Mg2+), τα οποία µπορούν να ανταλλαχθούν µε κατιόντα του περιβάλλοντος εδαφικού 

διαλύµατος, ενώ τα ανιόντα απωθούνται (Bowman και συν., 2000). Οι φυσικοί 

ζεόλιθοι µπορούν να προσροφήσουν ανιόντα, µόνο εφόσον αποκτήσουν θετικό 

φορτίο στην εξωτερική τους επιφάνεια. Η τροποποίηση του επιφανειακού τους 

φορτίου γίνεται µε την προσρόφηση ανόργανων ενώσεων όπως το Al2(SO4)3 

(Campos και Buchler, 2007), οργανικών τασενεργών ενώσεων, όπως αµίνες για 

παράδειγµα η ολεϋλαµίνη C18H35NH2 (Vujakovic και συν., 2000 και Vujakovic και 

συν., 2003), και άλατα τεταρτοταγών αµινών µε αλογόνα, όπως για παράδειγµα  το 

HDTMA-Cl (Li και συν., 1998, Bowman, 2003), το HDTMA- H2SO4 (Campos και 

Buchler, 2007), και κυρίως το HDTMA-Br (Haggerty και Bowman, 1994, Li και 

συν., 1998, Bowman και συν., 2000). Το HDTMA-Br έχει βρεθεί πως µπορεί να 

τροποποιήσει το σύνολο του  αρνητικού επιφανειακού φορτίου του ζεόλιθου σε 



σχέση µε το HDTMA - H2SO4. Επίσης, ο ζεόλιθος παρουσιάζει µεγαλύτερη 

εκλεκτικότητα για αυτό σε σχέση µε τα HDTMA - Cl και HDTMA - H2SO4 (Li και 

Bowman, 1997). 

 Οι τεταρτοταγείς αµίνες, είναι συνήθως ευδιάλυτα οργανικά µόρια, µε 

υδρόφοβες και υδρόφιλες ιδιότητες. Έχουν ένα θετικά φορτισµένο άκρο και µια 

µεγάλη ανθρακική αλυσίδα. Οι διαστάσεις τους είναι µεγαλύτερες από αυτές των 

καναλιών του ζεόλιθου µε αποτέλεσµα να µην έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο 

εσωτερικό τους και η προσρόφησή τους να περιορίζεται µόνο στην εξωτερική  

επιφάνεια του ζεόλιθου. Συνήθως, για την τροποποίηση του εξωτερικού φορτίου του 

ζεόλιθου χρησιµοποιείται άλας Br- ή Cl- της τεταρτοταγούς αµίνης HDTMA 

(δεκαεξυλο-τριµεθυλ-αµίνη, C19H42N+), της οποίας το θετικά φορτισµένο άκρο 

συνδέεται µε 16 άτοµα C σχηµατίζοντας µια µακριά ανθρακική αλυσίδα (Εικόνα 

1.10.). Έχει αποδειχθεί πως όσο πιο µακριά είναι η ανθρακική αλυσίδα τόσο πιο 

σταθερά συγκρατείται η τεταρτοταγής αµίνη στην επιφάνεια του ζεόλιθου (Li και 

συν., 1998). 

∆εκαέξυλο-τριµέθυλο-αµµώνιοβρωµίδιο (HDTMA-Br) 
 

Εικόνα 1.10.: Το µόριο HDTMA-Br (∆εκαέξυλο-τριµέθυλο-αµµωνιοβρωµίδιο) 

 

 Συγκεκριµένα, όταν το οργανικό µόριο έλθει σε επαφή µε το ζεόλιθο, σε 

ποσότητα ισοδύναµη µε την εξωτερική εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (Ε.C.E.C.) 

του, τα κατιόντα της εξωτερικής επιφάνειας του ζεόλιθου ανταλλάσσονται µε το 

υδρόφιλο θετικά φορτισµένο άκρο του, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

µονοµοριακού στρώµατος οργανικών µορίων στην επιφάνεια του ζεόλιθου και το 

φορτίο του ζεόλιθου από αρνητικό µετατρέπεται σε ουδέτερο (Εικόνα 1.11.).  
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φορτίου του ζεόλιθου σε σύγκριση µε τους δεσµούς Van der Waals που 

αναπτύσσονται µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου µονοµοριακού στρώµατος 

(Haggerty και Bowman, 1994, Li και συν., 2003). Παρόλα αυτά, η διµοριακή 

στοιβάδα οργανικών µορίων, παρουσιάζει και αυτή µεγάλη αντοχή στην έκπλυση µε 

υδατικά και µε οργανικά διαλύµατα και µόνο ένα µικρό ποσοστό των οργανικών 

µορίων αποµακρύνονται µε την έκπλυση. Ποσότητα οργανικού µορίου µεγαλύτερη 

από τη διπλάσια εξωτερική ικανότητα ανταλλαγής του ζεόλιθου συγκρατείται µε 

χαλαρούς δεσµούς στην επιφάνειά του σχηµατίζοντας συσσωµατώµατα οργανικών 

µορίων, τα οποία και αποµακρύνονται εύκολα (Haggerty και Bowman, 1994). 

 Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, µε τη χρήση αλάτων τεταρτοταγών αµινών µε 

αλογόνα π.χ. HDTMA - Br, σε συγκέντρωση διπλάσια της εξωτερικής εναλλακτικής 

ικανότητας κατιόντων (Ε.C.E.C.) του ζεόλιθου, τροποποιείται το επιφανειακό φορτίο 

του ζεόλιθου από αρνητικό σε θετικό. Με τον τρόπο αυτό ο ζεόλιθος αποκτά την 

ικανότητα να συγκρατεί ανιόντα στην εξωτερική του επιφάνεια. Επίσης αποκτά την 

ικανότητα να συγκρατεί µη πολικές οργανικές ενώσεις στις ανθρακικές αλυσίδες των 

δύο µονοµοριακών στρωµάτων που δηµιουργούν οι τεταρτοταγείς αµίνες στην 

επιφάνειά του. Επιπλέον, διατηρεί και ένα µέρος της ικανότητάς του να συγκρατεί 

κατιόντα στις εξωτερικές θέσεις ανταλλαγής, των οποίων το φορτίο δεν 

τροποποιήθηκε, καθώς επίσης και µη πολικές ενώσεις, µόρια και κατιόντα στα 

κανάλια που αναπτύσσονται στη δοµή του (Εικόνα 1.13.) (Bowman και συν., 2000) 
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καθώς επίσης και υδάτινων όγκων που λειτουργούν ως φυσικοί αποδέκτες υδάτων 

επιβαρηµένων µε ρυπαντικά στοιχεία διαφόρων µορφών.  

 

 

1.9. Ο τροποποιηµένος φυσικός ζεόλιθος ως µέσο 

αποµάκρυνσης ανιόντων από υδατικά συστήµατα και η χρήση 

του ως µέσο απορρύπανσης των υδάτων 

 
 Οι ιδιότητες που αποκτά ο φυσικός ζεόλιθος µε τη χηµική τροποποίηση του 

επιφανειακού του φορτίου τον καθιστούν ένα υλικό που παρουσιάζει σηµαντικές 

ικανότητες να αποµακρύνει ανιόντα, από το νερό άρδευσης και ύδρευσης, από άλλα 

υδατικά συστήµατα καθώς και από το εδαφικό διάλυµα. Σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, έχει πραγµατοποιηθεί διεξοδική έρευνα όσον αφορά τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την προσρόφηση και συγκράτηση ορισµένων ανιόντων σε 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο και τη χρήση του ως µέσο απορρύπανσης υδάτων από 

ανιονικής µορφής ρύπους. 

 Συγκεκριµένα, ο τροποποιηµένος µε HDTMA-Br ζεόλιθος παρουσιάζει 

σηµαντική ικανότητα να προσροφά και να συγκρατεί νιτρικά ΝΟ3
-, θειικά SO4

2- και 

χρωµικά ανιόντα CrO4
2-. Παρατηρήθηκε ότι η προσρόφηση νιτρικών ιόντων είναι 

µεγαλύτερη αυτής των χρωµικών και θειικών, ενώ η προσρόφηση των χρωµικών 

µειώνεται µε την παρουσία νιτρικών και θειικών ανιόντων (Li και συν., 1998). 

Επίσης, η προσρόφηση χρωµικών ανιόντων βρέθηκε ότι είναι µεγαλύτερη όταν η 

τροποποίηση του ζεόλιθου πραγµατοποιήθηκε µε συγκέντρωση του οργανικού 

µορίου ίση και όχι διπλάσια µε την εξωτερική εναλλακτική ικανότητα κατιόντων του 

ζεόλιθου (Haggerty και Bowman, 1994), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τα 

ευρήµατα άλλων ερευνητών που κατέληξαν ότι η προσρόφηση των χρωµικών 

ανιόντων σε φυσικό τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι µεγαλύτερη όταν η τροποποίηση 

πραγµατοποιηθεί µε συγκέντρωση του οργανικού µορίου διπλάσια της εξωτερικής 

εναλλακτικής ικανότητας κατιόντων του ζεόλιθου (Li και συν., 1998, Bowman και 

συνεργάτες, 2000). Συγκεκριµένα για τα χρωµικά ανιόντα παρατηρήθηκε πως µε την 

αύξηση του pH και της ιονικής ισχύος του εξωτερικού διαλύµατος µειώνεται 
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σηµαντικά η δέσµευση χρωµίου στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο (Li, 2004), 

ενώ µε τη µείωση του µεγέθους των τεµαχιδίων του ζεόλιθου αυξάνεται (Li και 

Hong, 2009). Οι παραπάνω ερευνητές αλλά και οι Li και συν. (2003), συµπέραναν ότι 

ο µηχανισµός συγκράτησης των χρωµικών ανιόντων στον τροποποιηµένο ζεόλιθο 

είναι ο µηχανισµός της ανιονικής ανταλλαγής. 

 Όσον αφορά τα νιτρικά ανιόντα, αυτά προσροφούνται σε µεγάλο βαθµό στον 

επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο του οποίου η ικανότητα να προσροφά τα νιτρικά 

ανιόντα βρέθηκε όµοια ή διπλάσια αυτής των όξινων εδαφών. Ο µηχανισµός 

προσρόφησής τους στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι ο µηχανισµός της 

ανιονικής ανταλλαγής. Η εκρόφησή τους, η οποία είναι εντονότερη σε ουδέτερο pH 

και µε την παρουσία ανιόντων Cl- στο εξωτερικό διάλυµα, γίνεται µε πολύ αργό 

ρυθµό. Το ποσοστό της συγκέντρωσης των νιτρικών ανιόντων που εκροφάται µπορεί 

να φτάσει το 60 – 70 % της προσροφηµένης συγκέντρωσης. Το µεγάλο ποσοστό 

εκρόφησης και ο αργός ρυθµός απελευθέρωσης των νιτρικών ανιόντων από τον 

τροποποιηµένο ζεόλιθο τον καθιστούν ένα υλικό, που εκτός από τη χρήση του για την 

απορρύπανση των νιτρικών ανιόντων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα αργής 

απελευθέρωσης Ν σε περιοχές και καλλιέργειες που χρειάζονται αζωτούχο λίπανση 

χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της ταχείας έκπλυσης των νιτρικών (Li, 2003).  

 Σχετικά µε τις ανιονικές µορφές ενώσεων του Se, οι Frenay και συν. (2000), 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο τροποποιηµένος ζεόλιθος είναι ικανό 

προσροφητικό µέσο όσον αφορά τα ανιόντα σεληνίου HSeO3
- και SeO4

2- ενώ 

παράλληλα διατηρεί την ικανότητά του να δεσµεύει κατιόντα όπως ο χαλκός (Cu). H 

προσρόφηση ανιόντων Se σε τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο πραγµατοποιείται µε το 

µηχανισµό της ανιονικής ανταλλαγής και µειώνεται µε την αύξηση του µεγέθους των 

τεµαχιδίων του ζεόλιθου, αλλά και µε την παρουσία άλλων ανιόντων όπως χλωρίου 

Cl- και θειικών SO4
2-

 Άλλα ανιόντα τα οποία ο τροποποιηµένος ζεόλιθος µπορεί να αποµακρύνει σε 

σηµαντικό βαθµό από υδατικά διαλύµατα και είναι το αρσενικικά. ∆ιαπιστώθηκε ότι 

ο τροποποιηµένος ζεόλιθος έχει αποµακρύνει µε επιτυχία σηµαντικές ποσότητες 

ιόντων αρσενικού σε µορφή Η2AsO4
- και ΗAsO4

2- από νερά (Li και συν., 2007). Οι 

µηχανισµοί συγκράτησής των ιόντων αρσενικού στον τροποποιηµένο ζεόλιθο ήταν: 

α) ανταλλαγή ανιόντων As µε Br-, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε το ελεύθερο άκρο 
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του εξωτερικού στρώµατος των τεταρτοταγών αµινών, µε τις οποίες 

πραγµατοποιήθηκε η τροποποίηση και β) σχηµατισµός υδρόφοβων δεσµών µεταξύ 

αρσενικικών ανιόντων και ανθρακικής αλυσίδας των τεταρτοταγών αµινών που 

συνιστούν τη διµοριακή στοιβάδα. Βρέθηκε ότι µε την αύξηση της θερµοκρασίας από 

τους 15 οC στους 25 οC η προσρόφηση αυξήθηκε ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

µε την αύξηση του pH (Sullivan και συν., 2003). Σε άλλη µελέτη, βρέθηκε πως ο 

φυσικός κλινοπτιλόλιθος τροποποιηµένος µε την τεταρτοταγή αµίνη C18H35NH2 

(ολεϋλαµίνη), αφού πρώτα πραγµατοποιήθηκε έκπλυσή του µε HCl, αποµάκρυνε από 

υδατικά διαλύµατα ανιόντα χρωµίου (ΗCrO4
- και Cr2O7

-), θειικά ανιόντα (SO4
2-) και 

φωσφορικά ανιόντα (PO4
-3), σε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 78 – 10 % ανάλογα µε 

τη συγκέντρωση του ανιόντος στο υδατικό διάλυµα. Επίσης βρέθηκε ότι η 

προσρόφηση των ανιόντων χρωµίου σε µορφή ΗCrO4
- ολοκληρώθηκε σε δύο ώρες 

ενώ των θειικών και των φωσφορικών σε µία ώρα, µε το 50 % να αποµακρύνεται στα 

πρώτα δέκα λεπτά της εξισορρόπησης (Vujakovic και συν., 2000, Vujakovic και συν., 

2003).   

 Ένα ακόµη ανιόν, το οποίο είναι εξαιρετικά ευκίνητο και σταθερό και 

συναντάται σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, και για το οποίο βρέθηκε ότι µπορεί να 

αποµακρυνθεί µε τη χρήση του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως προσροφητική 

επιφάνεια είναι το υπερχλωρικό ανιόν ClO4
-. Η παρουσία άλλων ανιόντων όπως 

CO3
2-, Cl-, SO4

2- και OH- δεν επηρέασαν την προσρόφηση του ClO4
- ενώ η παρουσία 

ΝΟ3
- συντέλεσε στη µείωσή της. Έχει αποδειχθεί ότι η εκλεκτικότητα του 

τροποποιηµένου ζεόλιθου όσον αφορά την προσρόφηση ορισµένων ανιόντων 

ακολουθούσε την παρακάτω σειρά ClO4
- > ΝΟ3

- > SO4
2-  > Cl-, ενώ ο Gu και συν., 

2004, όπως αναφέρεται στη µελέτη των Ζhang και συν., 2007; κατέληξαν σε λίγο 

διαφορετική σειρά ΝΟ3
- > Cl- > SO4

2-. Τα υπερχλωρικά ανιόντα συγκρατήθηκαν 

ισχυρά στον τροποποιηµένο ζεόλιθο αφού µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό (1 % του 

προσροφηθέντος) εκπλύθηκε, ανεξάρτητα του pH (5 - 14) και του διαλύµατος που 

χρησιµοποιήθηκε για την έκπλυση (Ζhang και συν., 2007).  

 Εκτός όµως από πειράµατα στο εργαστήριο έχουν πραγµατοποιηθεί και 

µελέτες εφαρµογής στο πεδίο. Συγκεκριµένα, ο Bowman (2003), χρησιµοποίησε 

κλινοπτιλόλιθο και αφού τον τροποποίησε επιφανειακά µε HDTMA-Cl, κατασκεύασε 

δεξαµενή (εικόνα 1.14.), όπου στο µέσον της τοποθετήθηκε ο χηµικά τροποποιηµένος 



ζεόλιθος µε τη µορφή στερεού φράγµατος. Το φράγµα από ζεόλιθο διαπερνούσε µε 

σταθερό ρυθµό υδατικό διάλυµα µε συγκεκριµένες ποσότητες ρύπων και τα 

αποτελέσµατα ήταν τα εξής: Αποµακρύνθηκε το 100 % της αρχικής συγκέντρωσης 

του χρωµίου, το 90 - 100 % των βακτηρίων και των ιών και το 50 % της αρχικής 

ποσότητας της οργανικής ένωσης PCE (υπερχλωροαιθυλένιο ). Επίσης βρέθηκε πως 

στον χηµικά τροποποιηµένο ζεόλιθο αναπτύχθηκαν οργανισµοί οι οποίοι αποδοµούν 

το τολουέλιο. 
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τροποποιηµένου ζεόλιθου ως φίλτρο καθαρισµού υδάτων (Bow
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/GR/00212, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από την Νοµαρχία 

οχές των δήµων Χαλάστρας, Νέας Τρίγλιας και Μυγδο

οποιηµένοι ζεόλιθοι µπορούν να αποµακρύνουν το αρσενικό α

σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους (µεµβράνες, άργιλοι κ
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 φαίνεται πώς η 

χθεί µε διάφορες 
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µεθόδους µεταξύ τον οποίων και η προσρόφησή τους σε διάφορα υλικά. Όσον αφορά 

όµως την προσρόφηση Β και Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο αυτή 

δεν έχει µελετηθεί. 

Με βάση λοιπόν το κενό που υπάρχει σχετικά µε την προσρόφηση Β και Ρ σε 

επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, όπως αυτό προέκυψε από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, εκπονήθηκε η παρούσα διδακτορική διατριβή µε γενικό σκοπό «τη 

µελέτη ορισµένων συνθηκών που επιδρούν στην προσρόφηση Β και Ρ σε 

τροποποιηµένο ζεόλιθο, µε την προοπτική χρήσης του ως µέσο απορρύπανσης 

υδάτων άρδευσης και υδατικών συστηµάτων». 

Συνοπτικά, οι ειδικοί σκοποί της διδακτορικής διατριβής περιλαµβάνουν τη µελέτη: 

α) Όσον αφορά το Β: 

i. της επίδρασης της έκπλυσης µε HCl του ζεόλιθου πριν την τροποποίησή του 

(1ος ειδικός σκοπός), 

ii. της επίδρασης του pH (2ος ειδικός σκοπός) 

στην προσρόφηση Β στον τροποποιηµένο ζεόλιθο.  

β) Όσον αφορά τον Ρ: 

i.  της επίδρασης του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο», (3ος 

ειδικός σκοπός), 

ii.  της επίδρασης του χρόνου εξισορρόπησης µεταξύ στερεάς και υγρής φάσης 

(4ος ειδικός σκοπός), 

iii. της επίδρασης της θερµοκρασίας (5ος ειδικός σκοπός), 

iv. της επίδρασης του pH (6ος ειδικός σκοπός), 

v. της επίδρασης της παρουσίας NO3
- (7ος ειδικός σκοπός), 

στην προσρόφηση Ρ στον τροποποιηµένο ζεόλιθο, και 

vi. του ρυθµού απελευθέρωσης του Ρ από τον τροποποιηµένο ζεόλιθο (8ος 

ειδικός σκοπός). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

2.1. Προσδιορισµός της ολικής και της εξωτερικής 

ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων του ζεόλιθου και 

τροποποίηση του επιφανειακού του φορτίου  

 
 Ο ζεόλιθος ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα προσρόφησης και στα 

πειράµατα εκρόφησης ήταν κλινοπτιλόλιθος µε χηµικό τύπο 

(Ca1,5K1,4Mg0,6Na0,5)(Al6,2Si29,8 O72)20H2O. Πριν τη χρησιµοποίηση του ζεόλιθου 

στα πειράµατα προσρόφησης και στα πειράµατα εκρόφησης προσδιορίσθηκαν η 

ολική εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (C.E.C.) και η εξωτερική εναλλακτική 

ικανότητα κατιόντων (Ε.C.E.C.) του µε τη µέθοδο Ming και Dixon (1987), οι οποίες 

βρέθηκαν 226 cmolc kg-1 και 10 cmolc kg-1 αντίστοιχα. Κατόπιν, τροποποιήθηκε το 

επιφανειακό φορτίο του ζεόλιθου µε την µέθοδο των Bowman και συν. (2000). 

Ορισµένη ποσότητα ζεολίθου, αρκετή για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, 

εξισορροπήθηκε για 24 h, µε περιοδική ανακίνηση, µε υδατικό διάλυµα δεκαέξυλο-

τριµεθυλο-αµµώνιοβρωµίδιο (C19H42BrN ή HDTMA–Br), 0,05 N, σε αναλογία 1 / 4. 

Μετά την εξισορρόπηση έγινε έκπλυση του υλικού µε απεσταγµένο νερό (2 φορές) 

και ο τροποποιηµένος ζεόλιθος αεροξηράνθηκε και χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα 

προσρόφησης και εκρόφησης Ρ. 
 

 

2.2 Πειράµατα προσρόφησης βορίου 

 
 Στα πειράµατα προσρόφησης Β, σε ορισµένη ποσότητα του ζεόλιθου που 

χρησιµοποιήθηκε, πριν από την τροποποίηση του επιφανειακού φορτίου του, 

εφαρµόσθηκε έκπλυση µε HCl. Σε ορισµένη ποσότητα ζεόλιθου προστέθηκε HCl, 1 

Μ, σε αναλογία 1 / 20, και αφέθηκε για εξισορρόπηση για 2 h στους 60 οC, µε 

περιοδική ανακίνηση. Στη συνέχεια ο ζεόλιθος εκπλύθηκε µε απεσταγµένο νερό (3 

φορές) και ξηράθηκε στους 100 ο C. Για την τροποποίηση του επιφανειακού φορτίου 
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του µη εκπλυµένου αλλά και του εκπλυµένου ζεόλιθου εφαρµόσθηκε η µέθοδος που 

προαναφέρθηκε. 
Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν δύο πειράµατα προσρόφησης Β, στους 25 οC, 

µε τα οποία µελετήθηκε η προσρόφηση Β σε τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο σε 

συνάρτηση µε το pH και η επίδραση της έκπλυσης µε HCl του ζεόλιθου πριν την 

τροποποίησή του στην προσρόφηση Β. Στο πρώτο πείραµα (1ος ειδικός σκοπός) 

χρησιµοποιήθηκε τροποποιηµένος, µη εκπλυµένος µε HCl ζεόλιθος και στο δεύτερο 

(2ος ειδικός σκοπός) χρησιµοποιήθηκε τροποποιηµένος, εκπλυµένος µε HCl, 

ζεόλιθος. Συγκεκριµένα, ποσότητα υλικού 5 g, σε 4 επαναλήψεις, εξισορροπήθηκε 

για 24 h µε περιοδική ανακίνηση, µε διαλύµατα γνωστής συγκέντρωσης Β (5, 10 και 

15 mg L-1) ως H3ΒΟ3 και σε αναλογία «διάλυµα / προσροφητικό µέσο» ίση µε «4 / 

1». Στην αρχή του κάθε πειράµατος, σε δύο από τις 4 επαναλήψεις έγινε ρύθµιση του 

pH του αιωρήµατος στην τιµή ≅ 9,5 µε ρυθµιστικό διάλυµα NH3 – NH4 Cl. Μετά την 

εξισορρόπηση ακολούθησε φυγοκέντριση και στο διαυγές διάλυµα ισορροπίας 

προσδιορίσθηκε το Β µε τη µέθοδο της azomethine – H (John και συν., 1975) καθώς 

και το pH. Η ποσότητα του προσροφηµένου Β υπολογίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ 

της αρχικής συγκέντρωσης Β στο εξωτερικό διάλυµα και αυτής που απέµεινε στο 

διάλυµα ισορροπίας. 

 

 

2.3. Πειράµατα προσρόφησης φωσφόρου 
 

Ο πειραµατικός σχεδιασµός περιελάµβανε, µετά την τροποποίηση του 

επιφανειακού φορτίου του ζεόλιθου, δύο προκαταρτικά πειράµατα προσρόφησης και 

τρία κυρίως πειράµατα προσρόφησης Ρ. Τα προκαταρτικά πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο: α) την εύρεση του άριστου λόγου «προσροφητικό 

µέσο / εξωτερικό διάλυµα» και β) τον καθορισµό του χρόνου εξισορρόπησης της 

προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο  φυσικό ζεόλιθο. Μετά τον 

καθορισµό των άριστων συνθηκών προσρόφησης πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

προσρόφησης Ρ, α) σε δύο θερµοκρασίες, β) σε τρεις διαφορετικές τιµές του pH, και 
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γ) παρουσία νιτρικών ανιόντων. Στα δεδοµένα από τα πειράµατα προσρόφησης, 

εφαρµόσθηκαν οι εξισώσεις προσρόφησης Langmuir και Freundlich. 

 

2.3.1. Προκαταρτικά πειράµατα προσρόφησης φωσφόρου 
 

Με το 1ο προκαταρτικό πείραµα (3ος ειδικός σκοπός) διερευνήθηκε η 

επίδραση του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο» στην προσρόφηση Ρ 

σε επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. Ποσότητα υλικού σε τρεις 

επαναλήψεις, εξισορροπήθηκε για 24 h µε περιοδική ανακίνηση, µε διαλύµατα 

γνωστής συγκέντρωσης Ρ (0.5, 1, 5, 10 και 50 mg L-1) ως ΚΗ2ΡΟ4 και σε τιµές του 

λόγου: «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο» ίσες µε «5 / 1, 10 / 1, 20 / 1 και 50 

/ 1». 

Με το 2ο προκαταρτικό πείραµα (4ος ειδικός σκοπός) διερευνήθηκε η 

επίδραση του χρόνου εξισορρόπησης στην προσρόφηση Ρ σε επιφανειακά 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. Συγκεκριµένα, ποσότητα υλικού σε τρεις 

επαναλήψεις, εξισορροπήθηκε, για 1, 2, 4, 6, 8, 10 και 24 h, µε διαλύµατα γνωστής 

συγκέντρωσης Ρ (0.5, 1, 5, 10 και 50 mg L-1) ως ΚΗ2ΡΟ4 και µε λόγο «εξωτερικό 

διάλυµα / προσροφητικό µέσο» ίσο µε «10 / 1» (λόγος που επιλέχθηκε από το 

προηγούµενο πείραµα).  

Και τα δυο πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε σταθερή θερµοκρασία στους 25 
οC. Μετά την εξισορρόπηση ακολούθησε φυγοκέντριση και στο διαυγές διάλυµα 

ισορροπίας προσδιορίσθηκε το pH, και ο Ρ µε τη µέθοδο του σχηµατισµού 

φωσφοροµολυβδαινικού συµπλόκου και αναγωγή του µε ασκορβικό οξύ, όπως 

περιγράφεται από τους Olsen και Sommers (1982). Η ίδια αναλυτική µέθοδος 

εφαρµόσθηκε σε όλα τα πειράµατα που απαιτούνταν ο ποσοτικός προσδιορισµός Ρ. Η 

ποσότητα του προσροφηµένου Ρ υπολογίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ της αρχικής 

συγκέντρωσης Ρ στο εξωτερικό διάλυµα και της εναποµένουσας στο διάλυµα 

ισορροπίας.  
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2.3.2. Κυρίως πειράµατα προσρόφησης φωσφόρου 
 

Με το 1ο κυρίως πείραµα (5ος ειδικός σκοπός) διερευνήθηκε η επίδραση της 

θερµοκρασίας στην προσρόφηση Ρ από επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. 

Ποσότητα υλικού σε 3 επαναλήψεις, µε λόγο «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό 

µέσο» ίσο µε «10 / 1», εξισορροπήθηκε για 1 h (χρόνος που επιλέχθηκε από το 2ο 

προκαταρτικό πείραµα) µε διαλύµατα γνωστής συγκέντρωσης Ρ (0.5, 1, 2, 5, 8, 10, 

12, 15, 20, 30, 40 και 50 mg L-1) ως ΚΗ2ΡΟ4, σε δύο θερµοκρασίες 21 ± 1οC και 65 

±1οC.  

Με το 2ο κυρίως πείραµα (6ος ειδικός σκοπός) διερευνήθηκε η επίδραση του 

pH στην προσρόφηση Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. Ποσότητα 

υλικού σε 3 επαναλήψεις, µε λόγο «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο» ίσο µε 

«10 / 1», εξισορροπήθηκε για 1 h µε διαλύµατα γνωστής συγκέντρωσης Ρ (0.5, 1, 2, 

5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 και 50 mg L-1) ως ΚΗ2ΡΟ4, σε τρεις τιµές pH: 4,2 ± 0,58, 7 

± 0,22 και, 10,4 ± 0,36. Το pH του διαλύµατος ισορροπίας ρυθµίστηκε µε διαλύµατα 

NaOH 0,5 Μ και HCl 0,5 Μ. 

Με το 3ο κυρίως πείραµα (7ος ειδικός σκοπός) διερευνήθηκε η επίδραση της 

παρουσίας νιτρικών ανιόντων στην προσρόφηση Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο 

φυσικό ζεόλιθο. Ποσότητα υλικού σε 3 επαναλήψεις, µε λόγο «εξωτερικό διάλυµα / 

προσροφητικό µέσο» ίσο µε «10 / 1», εξισορροπήθηκε για 1 h µε διαλύµατα γνωστής 

συγκέντρωσης Ρ (0.5, 1, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 και 50 mg L-1) ως ΚΗ2ΡΟ4, 

παρουσία τεσσάρων συγκεντρώσεων νιτρικών ανιόντων 5, 10, 25 και 50 mg L-1 ως 

ΚΝΟ3. 

 Τα δυο τελευταία πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε σταθερή θερµοκρασία 25 

±1 οC. Σε όλα τα πειράµατα, µετά την εξισορρόπηση ακολουθούσε φυγοκέντριση και 

στο διαυγές διάλυµα ισορροπίας µετρούνταν το pH και προσδιοριζόταν ο Ρ. Η 

ποσότητα του προσροφηµένου Ρ υπολογιζόταν ως η διαφορά µεταξύ της αρχικής 

συγκέντρωσης Ρ στο εξωτερικό διάλυµα και αυτής στο διάλυµα ισορροπίας. 
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 Με την τεχνική της µη ευθύγραµµης συµµεταβολής, τα δεδοµένα 

προσρόφησης του Ρ που αποκτήθηκαν σε όλα τα πειράµατα δηλαδή στις δύο 

θερµοκρασίες (21 ±1 οC και 65 ±1 οC), στις τρεις τιµές pH (4,2 ±0,58, 7 ±0,22 και 

10,4 ±0,36) καθώς και µε την παρουσία τεσσάρων συγκεντρώσεων νιτρικών 

ανιόντων (5, 10, 25 και 50 mg L-1), προσαρµόσθηκαν οι εξισώσεις: 

  

Langmuir : x = kMC/1+kC                                                         (2) 

όπου: 

x=ποσό προσροφηµένου Ρ (mg kg-1), 

C=συγκέντρωση Ρ στο διάλυµα ισορροπίας (mg L-1), 

k= σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης προσρόφησης που σχετίζεται µε την ενέργεια 

σύνδεσης (L mg-1) και 

Μ= µέγιστο προσρόφησης (mg kg-1). 

 

και  

 

Freundlich : x = KCn                                                               (3) 

όπου: 

x=ποσό προσροφηµένου Ρ (mg kg-1), 

C=συγκέντρωση Ρ στο διάλυµα ισορροπίας (mg L-1), 

n= σταθερά που εκφράζει την ένταση της προσρόφησης,  

K=σταθερά που εκφράζει το ποσό του προσροφηµένου Ρ για C=1 (mg kg-1). 

 

Η προσαρµογή έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, µε τη 

χρήση του αλγόριθµου Levenberg – Marquardt. Η εκτίµηση της καλής προσαρµογής 

της κάθε εξίσωσης έγινε µε τη χρήση του κριτηρίου F. Επίσης ελέγχθηκε η 

σηµαντικότητα των εκτιµώµενων παραµέτρων της κάθε εξίσωσης µε το κριτήριο t. 

Στη συνέχεια έγινε επιλογή της εξίσωσης που περιέγραφε πιστότερα την προσρόφηση 

Ρ, σε κάθε περίπτωση, µε βάση τις τιµές των τυπικών σφαλµάτων (SE) των δύο 

εξισώσεων. Μετά την επιλογή της εξίσωσης, έγιναν συγκρίσεις των εκτιµώµενων 

παραµέτρων της που αποκτήθηκαν στις δύο θερµοκρασίες, στις τρεις τιµές pH και 
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στις τέσσερις συγκεντρώσεις νιτρικών ανιόντων στο εξωτερικό διάλυµα, µε τη χρήση 

του κριτηρίου t (Quinn και Keough, 2002, Motulsky και Christopoulos, 2003). 

 

 

2.4. Πειράµατα εκρόφησης φωσφόρου  
 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο πειράµατα εκρόφησης Ρ από επιφανειακά 

τροποποιηµένο ζεόλιθο (8ος ειδικός σκοπός). 

Συγκεκριµένα, στον τροποποιηµένο ζεόλιθο προστέθηκε Ρ, µε τη µορφή 

υδατικού διαλύµατος ΚΗ2ΡΟ4 ώστε να προκύψουν δύο συγκεντρώσεις P (mg kg-1), 

ίσες µε το µέγιστο (200 mg kg-1) και το 1 / 4 του µέγιστου (50 mg kg-1) κατά 

Langmuir. Έτσι, σε δύο υπο-δείγµατα ζεόλιθου προστέθηκε, σε αναλογία 1 / 2, 

υδατικό διάλυµα ΚΗ2ΡΟ4, συγκεντρώσεων 100 και 25 mg L-1. Τα δείγµατα αφέθηκαν 

δέκα ηµέρες για εξισορρόπηση, ακολούθησε αεροξήρανση και αυτό το υλικό 

χρησιµοποιήθηκε στα δύο πειράµατα εκρόφησης. 

Με το πρώτο πείραµα επιχειρήθηκε να βρεθεί η ποσότητα του 

προσροφηµένου Ρ που µπορεί να εκροφηθεί από τον επιφανειακά τροποποιηµένο 

φυσικό ζεόλιθο, σε µακροχρόνια βάση. Σε ποσότητα 4 g του υλικού, σε τέσσερις 

επαναλήψεις, προστέθηκαν 40 mL απεσταγµένο νερό και αφέθηκαν για 

εξισορρόπηση 24 h, µε περιοδική ανακίνηση, στους 25 οC. Στη συνέχεια 

ακολουθούσε φυγοκέντριση και από το υπερκείµενο διαυγές διάλυµα 

παραλαµβανόταν ποσότητα 25 mL, και προσδιοριζόταν ο εκροφηθείς Ρ και το pH. 

Μετά γινόταν αντικατάσταση της ποσότητας του διαλύµατος ισορροπίας που 

αποµακρύνθηκε, µε ίση ποσότητα απεσταγµένου νερού και η διαδικασία 

επαναλαµβανόταν κάθε 24 ώρες, µέχρι εκείνο το 24ωρο που επιβεβαιώθηκε ότι ο 

ρυθµός εκρόφησης του Ρ παρέµενε σταθερός (δέκα 24ωρα για τη συγκέντρωση Ρ ίση 

µε 200 mg kg-1 και εννέα 24ωρα για τη συγκέντρωση Ρ ίση µε 50 mg kg-1). Το ποσό 

του εκροφηµένου Ρ ανά 24ωρο υπολογίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ του ποσού στο 

διάλυµα ισορροπίας και αυτού που παρέµενε από το προηγούµενο βήµα εκρόφησης. 
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Επειδή διαπιστώθηκε ότι η µεγαλύτερη ποσότητα Ρ εκροφάται στις πρώτες 24 

h, πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο πείραµα µε το οποίο επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί 

σε ποιον λειτουργικό κινητικό νόµο υπακούει η αντίδραση της εκρόφησης και ο 

προσδιορισµός της σταθεράς εκρόφησης. Σε ποσότητα 4 g του υλικού, σε τρεις 

επαναλήψεις, προστέθηκαν 40 mL απεσταγµένο νερό και αφέθηκαν για 

εξισορρόπηση, µε περιοδική ανακίνηση, στους 25 οC, για 15 min, 30 min, 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 12 και 24 h. Ακολούθησε φυγοκέντριση και στο υπερκείµενο διαυγές διάλυµα 

προσδιορίσθηκαν ο Ρ και το pH. 

Στα δεδοµένα εκρόφησης του Ρ που προέκυψαν από το δεύτερο πείραµα 

εφαρµόσθηκαν οι παρακάτω εξισώσεις κινητικής (Παυλάτου – Βε, 1987): 

 

Μηδενικής Τάξης: C = Α + k0 t                                                              (4) 

Πρώτης Τάξης: ln(C0
 – C) = lnCo – k1t                                                  (5) 

 

όπου: 

A = σταθερά 

C = συγκέντρωση εκροφηµένου Ρ σε χρόνο t (mg kg-1), 

Co = συγκέντρωση προσροφηµένου Ρ που λαµβάνει µέρος στην αντίδραση 

εκρόφησης (mg kg-1) , 

t = χρόνος εκρόφησης (h-1) 

και 

k0, k1 = σταθερές ταχύτητας της αντίδρασης, µηδενικής και πρώτης τάξης, αντίστοιχα, 

µε διαστάσεις k0 (mg kg-1 )(h-1) και k1 (h-1) 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

3.1. Πειράµατα προσρόφησης βορίου  

 
Τα αποτελέσµατα του πρώτου πειράµατος (1ος ειδικός σκοπός), (Πίνακας 

3.1.) έδειξαν ότι το Β προσροφήθηκε, σε µικρό όµως ποσοστό, στον τροποποιηµένο 

φυσικό ζεόλιθο, χωρίς ρύθµιση του pH του διαλύµατος ισορροπίας (pH = 7,3 ±0,2). 

Το προσροφηµένο Β εκφρασµένο ως ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου ήταν 11 %, 

9 % και 17 %, για αρχική συγκέντρωση Β στο εξωτερικό διάλυµα 5, 10 και 15 mg B 

L−1, αντίστοιχα. Η προσρόφηση του Β από τον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 

αυξήθηκε όταν το pH του εξωτερικού διαλύµατος ρυθµίστηκε στην αλκαλική περιοχή 

(pH = 9,5 ±0,2) (Πίνακας 3.1.). Συγκεκριµένα, το προσροφηµένο Β εκφρασµένο ως 

ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου ήταν 23,5 − 25 %, σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 3.1.: Συγκεντρώσεις προσροφηµένου Β στον επιφανειακά 

τροποποιηµένο ζεόλιθο, µη εκπλυθέντα µε HCl, στα δύο διαφορετικά pH 

pH 7,3 ±0,2 pH 9,5 ±0,2 Β στο 
εξωτερικό 
διάλυµα
(mg L-1) 

Β στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένο 
Β 

(mg kg-1) 

Β στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένο 
Β 

(mg kg-1) 

5 
 

4,5† ±0,1‡ 
 

2,2 ±0,4 3,8 ±0,2 4,7 ±0,7 

 
10 
 

9,2 ±0,1 3,4 ±0,4 7,5 ±0,1 9,9 ±0,4 

 
15 
 

12,2 ±0,1 10,0 ±0,4 11,3 ±0,1 15,0 ±0,3 

 † µέσος όρος 
 ‡ τυπική απόκλιση 
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Η αύξηση στην προσρόφηση Β που παρατηρήθηκε µε τη ρύθµιση του pH 

στην αλκαλική περιοχή αποδόθηκε στη σηµαντική παρουσία Β(ΟΗ)4
−, σε αυτές τις 

τιµές pH. Η τιµή pKa του H3BO3 είναι 9,24 (Goldberg, 1993), εποµένως σε τιµές pH 

≅ 9,5 το Β υφίσταται τόσο µε τη µορφή του H3BO3, όσο και των Β(ΟΗ)4
−. Αντίθετα 

σε τιµές pH ≅ 7,3 το Β συναντάται κυρίως µε τη µορφή του H3BO3. 

Τα αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος (2ος ειδικός σκοπός), έδειξαν ότι 

το Β προσροφάται σε πολύ χαµηλά ποσοστά από τον τροποποιηµένο, εκπλυµένο µε 

HCl ζεόλιθο, όταν το pH του διαλύµατος ισορροπίας ήταν 3,8 ±0,4 (Πίνακας 3.2.). 

Μόνο όταν η αρχική συγκέντρωση του Β στο εξωτερικό διάλυµα ήταν 15 mg L−1, το 

προσροφηµένο Β, εκφρασµένο ως ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου, πλησίασε το 

16 %, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ξεπέρασε το 4 %. Η τόσο χαµηλή 

προσρόφηση του Β αποδόθηκε στην πολύ χαµηλή τιµή pH και εποµένως στην 

ύπαρξη του Β αποκλειστικά µε τη µορφή του H3BO3. Αντίθετα όταν έγινε ρύθµιση 

του pH στην αλκαλική περιοχή (pH διαλύµατος ισορροπίας 9,1 ±0,2) η προσρόφηση 

Β αυξήθηκε σηµαντικά (Πίνακας 3.2.). Συγκεκριµένα, το προσροφηµένο Β 

εκφρασµένο ως ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου ήταν 14, 33 και 47 %, για αρχική 

συγκέντρωση Β στο εξωτερικό διάλυµα 5, 10 και 15 mg L−1, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3.2.: Συγκεντρώσεις προσροφηµένου Β στον επιφανειακά 

τροποποιηµένο εκπλυµένο µε HCl ζεόλιθο, στα δύο διαφορετικά pH 

pH 3,8 ±0,4 pH 9,1 ±0,2 Β στο 
εξωτερικό 
διάλυµα
(mg L-1) 

Β στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένο 
Β 

(mg kg-1) 

Β στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένο 
Β 

(mg kg-1) 

5 
 

4,9† ±0,1‡ 
 

0,2 ±0,3 4,3 ±0,1 2,7 ±0,4 

 
10 
 

9,6 ±0,1 1,6 ±0,4 6,7 ±0,0 13,3 ±0,1 

 
15 
 

12,6 ±0,3 9,5 ±1,1 8,0 ±0,0 28,1 ±0,1 

† µέσος όρος 
‡ τυπική απόκλιση 
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Αν και η προσρόφηση Β από τον τροποποιηµένο ζεόλιθο αυξήθηκε όταν 

προηγήθηκε η έκπλυση µε HCl και ρυθµίστηκε το pH (σύγκριση των Πινάκων; 3.1. 

και 3.2.), και σε αυτή την περίπτωση το ποσό του προσροφηµένου Β εκφρασµένο ως 

ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου ήταν πολύ χαµηλότερο από άλλα ανιόντα. 

Συγκεκριµένα, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε τροποποιηµένο, µε HDTMA−Br, 

ζεόλιθο προσροφήθηκαν χρωµικά ιόντα σε ποσοστό 90 − 100 % (Haggerty και 

Bowman, 1994), αρσενικικά σε ποσοστό πάνω από 90 % (Sullivan και συν., 2003), 

και θειϊκά σε ποσοστό 90 − 100 % (Li και συν., 1998, 2003). Επίσης σε όλες τις 

περιπτώσεις προσρόφησης Β από τον τροποποιηµένο ζεόλιθο, η συγκέντρωση Β στο 

διάλυµα ισορροπίας ξεπερνούσε το κρίσιµο (όσον αφορά τη χρήση νερού για 

άρδευση) όριο των 3 mg L−1, ακόµη και για αρχική συγκέντρωση Β στο εξωτερικό 

διάλυµα 5 mg L−1 (Πίνακες 3.1. και 3.2.). 

Συνοψίζοντας, ο επιφανειακά τροποποιηµένος, µε HDTMA−Br, ζεόλιθος έχει 

την ικανότητα να προσροφά Β και η ικανότητά του αυτή αυξήθηκε όταν προηγήθηκε 

έκπλυσή του µε HCl και έγινε ρύθµιση του pH στην αλκαλική περιοχή (≅ 9,5). 

Παρόλα αυτά, τα ποσά Β που προσροφήθηκαν ήταν χαµηλά, σχετικά µε την 

προοπτική χρήσης του τροποποιηµένου φυσικού κλινοπτιλόλιθου ως µέσου 

προσρόφησης για τη µείωση της περίσσειας Β από νερό άρδευσης ή από άλλα 

υδατικά συστήµατα. 

 

3.2. Προκαταρτικά πειράµατα προσρόφησης φωσφόρου  
 
 Τα αποτελέσµατα του πρώτου προκαταρτικού πειράµατος προσρόφησης 

(3ος ειδικός σκοπός), παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3. Σύµφωνα µε αυτά, η 

προσρόφηση του Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο µειώθηκε µε την 

αύξηση της τιµής του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο». Οι Keren 

και Bingham (1985) παρατήρησαν επίσης µείωση και στην προσρόφηση Β από 

µοντµοριλονίτη και σε ορισµένα εδάφη µε την αύξηση του λόγου «εξωτερικό 

διάλυµα / προσροφητικό µέσο». Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν όσον αφορά το Β 

και την προσρόφησή του σε MgO οι Dionisiou και συν. (2006). Η αύξηση της 

προσρόφησης Ρ, η οποία παρατηρήθηκε µε τη µείωση του λόγου «εξωτερικό διάλυµα 
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/ προσροφητικό µέσο», οφείλεται στο γεγονός ότι όσο µειώνεται ο όγκος του 

εξωτερικού διαλύµατος παραµένοντας σταθερή η ποσότητα του προσροφητικού 

υλικού, εποµένως και η προσροφητική επιφάνεια, αυξάνεται η πυκνότητα των 

θέσεων προσρόφησης ώστε η πιθανότητα των φωσφορικών ιόντων να συναντήσουν 

θέσεις ή περιοχές προσρόφησης αυξάνεται. 

 Από τους λόγους που εξετάσθηκαν επιλέχθηκε για τα επόµενα πειράµατα ο 

λόγος «10 / 1», γιατί σε µικρότερους λόγους δεν αυξήθηκε περισσότερο η 

προσρόφηση Ρ. Τα δεδοµένα προσρόφησης Ρ που αποκτήθηκαν µε χρήση του λόγου 

«5 / 1» σχεδόν συνέπιπταν µε τα δεδοµένα που αποκτήθηκαν µε τον λόγο «10 / 1» 

(Πίνακας 3.3.). Ο λόγος όµως «10 / 1» πλεονεκτούσε για πρακτικούς και 

οικονοµικούς λόγους στην προοπτική χρήσης του τροποποιηµένου ζεόλιθου για την 

ελάττωση των επιπέδων Ρ σε υδατικά συστήµατα (µικρότερη ποσότητα ζεόλιθου, 

µικρότερη ποσότητα HDTMA–Br για την τροποποίηση του ζεόλιθου, ευκολότερη 

διαχείριση των εργαστηριακών πειραµάτων). 

 Σε µελέτες προσρόφησης άλλων ανιόντων σε τροποποιηµένο ζεόλιθο 

χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι λόγοι «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο». 

Συγκεκριµένα, για την προσρόφηση χρωµικών ανιόντων σε τροποποιηµένο ζεόλιθο 

χρησιµοποιήθηκε ο λόγος «4 / 1» (Haggerty και Bowman, 1994, Li, 2004, Li, 2006), 

για την προσρόφηση αρσενικικών ανιόντων οι λόγοι «10 / 1» (Li και συν., 2007), «40 

/ 1» και «4 / 1» (Sullivan και συν., 2003), για την προσρόφηση νιτρικών ανιόντων ο 

λόγος «10 / 1» (Li, 2003), για την προσρόφηση των υπερχλωρικών ανιόντων ο λόγος 

«12 / 1» (Zhang και συν., 2007) και για την προσρόφηση χρωµικών, νιτρικών και 

θειικών ανιόντων οι λόγοι «2 / 1» και «4 / 1» (Li και συν., 1998).  
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Πίνακας 3.3.: Ποσοστά προσροφηµένου Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

σε διάφορες τιµές του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο» 

 
Ποσοστά προσροφηµένου Ρ 

% 
 

Λόγοι «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο» 
 

Ρ στο εξωτερικό διάλυµα 
(mg L-1) 

 
5 / 1 

 
10 / 1 

 
20 / 1 

 
50 / 1 

 
0,5 

 
73† ±1,3‡ 

 
70 ±0,6 

 
63 ±0,7 

 
64 ±0,7 

1 86 ±0,7 84 ±1,3 81 ±0,2 83 ±0,2 
5 95 ±0,1 84 ±06 90 ±0,6 78 ±0,6 
10 95 ±0,6 91 ±0,1 84 ±1,4 69 ±0,3 
50 
 

69 ±0,4 53 ±1,6 41 ±1,5 67 ±0,3 

   † µέσος όρος 
    ‡ τυπική απόκλιση 
 

 Από τα αποτελέσµατα του δεύτερου προκαταρτικού πειράµατος 

προσρόφησης (4ος ειδικός σκοπός), τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.1. 

διαπιστώθηκε ότι ο απαιτούµενος χρόνος εξισορρόπησης, για την ολοκλήρωση της 

προσρόφησης του Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, ήταν ≤ 1 h και δεν 

διαφοροποιήθηκε µε τη συγκέντρωση του Ρ στο εξωτερικό διάλυµα. Σύµφωνα µε τον 

Sparks (1995), οι χηµικές αντιδράσεις ρόφησης που πραγµατοποιούνται σε χρόνο 

µικρότερο της µίας ώρας είναι συνήθως αντιδράσεις ιονικής ανταλλαγής σε 

εξωτερικές θέσεις προσρόφησης. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε τις 

έρευνες των Vujakovic και συν. (2000), και Vujakovic και συν. (2003), στις οποίες η 

προσρόφηση των Η2PO4
- σε φυσικό κλινοπτιλόλιθο τροποποιηµένο µε την 

τεταρτοταγή αµίνη C18H35NH2 (ολεϋλαµίνη), µετά από έκπλυση µε HCl, 

ολοκληρώθηκε σε µία ώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσρόφησης άλλων 

ανιόντων, όπως χρωµικών, νιτρικών, θειικών, υπερχλωρικών, αρσενικικών και ιόντων 

σεληνίου, σε τροποποιηµένο ζεόλιθο ο απαιτούµενος χρόνος εξισορρόπησης µεταξύ 

στερεάς και υγρής φάσης προκειµένου να ολοκληρωθεί η προσρόφηση ήταν 24 h 

(Bowman και συν., 2000, Haggerty και Bowman, 2004, Li και συν., 1998, Sullivan 

και συν., 2003, Li, 2003, Li, 2006, Li και συν., 2007, Zhang και συν., 2007). 

 



 

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

t (h)

Ρ
 π
ρο
σρ
οφ

ηµ
έν
ος

 (m
g 

kg
-1

)
0,5 mg /  L
1 mg /  L
5 mg / L
10 mg / L
50 mg / L

Σχήµα 3.1.: Προσροφηµένος Ρ, στον επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο, 

συναρτήσει του χρόνου εξισορρόπησης, σε πέντε διαφορετικές συγκεντρώσεις Ρ στο 

εξωτερικό διάλυµα 

 

 Συνοψίζοντας, η προσρόφηση Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό 

ζεόλιθο ολοκληρώθηκε σε  χρόνο ≤1 h, ενώ από τις τιµές του λόγου «εξωτερικό 

διάλυµα / προσροφητικό µέσο» που εξετάσθηκαν, επιλέχθηκε για τα επόµενα 

πειράµατα η τιµή «10 / 1», γιατί σε µικρότερες τιµές δε αυξήθηκε περισσότερο η 

προσρόφηση Ρ. Σε σχέση µε τον λόγο «5 / 1», του οποίου τα δεδοµένα προσρόφησης 

Ρ ήταν ίδια µε αυτά του λόγου «10 / 1», σε όλες τις συγκεντρώσεις Ρ, ο λόγος «10 / 

1» πλεονεκτούσε για πρακτικούς και οικονοµικούς λόγους (µικρότερη ποσότητα 

ζεόλιθου, µικρότερη ποσότητα HDTMA–Br για την τροποποίηση του ζεόλιθου, 

ευκολότερη διαχείριση των εργαστηριακών πειραµάτων). 
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3.3. Κυρίως πειράµατα προσρόφησης φωσφόρου  
 

3.3.1. Επίδραση της θερµοκρασίας στην προσρόφηση φωσφόρου 
από τον επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 
 
 Τα αποτελέσµατα της προσρόφησης στις δύο θερµοκρασίες (21 ±1οC και 65 

±1οC) (5ος ειδικός σκοπός) παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4., από τα οποία 

διαπιστώνεται ότι ο τροποποιηµένος ζεόλιθος αποµάκρυνε σηµαντικές ποσότητες Ρ 

από το εξωτερικό διάλυµα και στις δύο θερµοκρασίες, µε ποσοστά αποµάκρυνσης 

µεγαλύτερα από 80 %, σε αρχικές συγκεντρώσεις µικρότερες των 20 mg L-1 Ρ στο 

εξωτερικό διάλυµα. 

 

Πίνακας 3.4.: ∆εδοµένα προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο 

στις δύο θερµοκρασίες, 21 ±1οC και 65 ±1 οC 

21 ±1οC 65 ±1οC Ρ στο 
εξωτερικό 
διάλυµα
(mg L-1) 

Ρ στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένος 
Ρ 

(mg kg-1) 

Ρ στο 
διάλυµα 

ισορροπίας 
(mg L-1) 

Προσροφηµένος 
Ρ 

(mg kg-1) 

 
0,5 

 
0,16† ±0,00‡ 

 
3,4 ±0,1 

 
0,17 ±0,01 

 
3,3 ±0,1 

1 0,16 ±0,01 8,4 ±0,1 0,20 ±0,01 8,0 ±0,1 
2 0,18 ±0,00 18,2 ±0,1 0,21 ±0,01 17,9 ±0,1 
5 0,41 ±0,09 45,9 ±0,9 0,37 ±0,01 46,4 ±0,1 
8 0,85 ±0,07 72 ±1 0,70 ±0,00 73 ±0 
10 1,3 ±0,1 87 ±1 1,1 ±0,1 89 ±1 
12 2,2 ±0,2 98 ±2 1,5 ±0,1 105 ±0 
15 2,7 ±0,1 123 ±1 2,9 ±0,2 121 ±2 
20 5,5 ±0,1 145 ±1 9,8 ±0,3 103 ±3 
30 15,1 ±0,1 144 ±9 18,8 ±0,3 113 ±2 
40 21,0 ±1,0 190 ±10 27,7 ±0,3 123 ±3 
50 30,2 ±0,7 199 ±7 40,6 ±1,7 94 ±17 

 
† µέσος όρος 
‡ τυπική απόκλιση 
 



 Οι εξισώσεις Langmuir και Freundlich περιέγραψαν ικανοποιητικά την 

προσρόφηση Ρ στον τροποποιηµένο ζεόλιθο, στη θερµοκρασία των 21 ±1οC, όπως 

φαίνεται και από τα Σχήµατα 3.2. και 3.3. Η καλή προσαρµογή επιβεβαιώθηκε και 

από τις τιµές του κριτηρίου F που αποκτήθηκαν για τις δύο εξισώσεις και οι οποίες 

ήταν στατιστικά σηµαντικές και υψηλές, 396 για την Langmuir και 152 για την 

Freundlich. Το ίδιο ίσχυε και για τις τιµές του κριτηρίου t, που υπολογίσθηκαν για 

τον έλεγχο της σηµαντικότητας των εκτιµώµενων παραµέτρων των δύο εξισώσεων. 

Οι τιµές του κριτηρίου t ήταν 5,4 και 19,1 για τις παραµέτρους k και M της 

Langmuir, αντίστοιχα και 7,5 και 8,3 για τις παραµέτρους n και K της Freundlich, 

αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τις τιµές των τυπικών σφαλµάτων (SE) που αποκτήθηκαν από τη 

διαδικασία της προσαρµογής των δύο εξισώσεων Langmuir και Freundlich, στα 

δεδοµένα της προσρόφησης στους 21 ±1οC αλλά και των τυπικών σφαλµάτων των 

σταθερών τους, η Langmuir υπερτερούσε (Πίνακας 3.5.). Εποµένως, επιλέχθηκε ως η 

εξίσωση που περιγράφει πιστότερα το φαινόµενο της προσρόφησης Ρ σε 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο και χρησιµοποιήθηκε στα δεδοµένα που αποκτήθηκαν 

από τα επόµενα πειράµατα προσρόφησης. 

 

Πίνακας 3.5.: Τιµές των συντελεστών προσδιορισµού, των τυπικών σφαλµάτων και 

των σταθερών των εξισώσεων Langmuir και Freundlich στους 21 ±1οC 

Langmuir r 2 SE Μ 
(mg kg-1) 

k 
(L mg-1) 

 0,96 14,0 194 ±10 0,55 ±0,1 

Freundlich r 2 SE Κ 
(mg kg-1) n 

 
 0,90 22,5 67 ±8,0 0,34 ±0,05 
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Σχήµα 3.2.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στους 21 ±1οC, σύµφωνα µε την εξίσωση 

Langmuir 
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Σχήµα 3.3.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στους 21 ±1οC, σύµφωνα µε την εξίσωση 

Freundlich 
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Η εξίσωση Langmuir χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία από άλλους ερευνητές για 

την περιγραφή του φαινόµενου προσρόφησης ανιόντων σε τροποποιηµένο φυσικό 

ζεόλιθο. Συγκεκριµένα, έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την προσρόφηση 

CrO4
2- (Bowman και συν., 2000¸ Li και συν., 1998), NO3

- (Li, 2003), H2AsO4
- και 

HAsO4
2- (Li και συν., 2007), ClO4

- (Zhang και συν., 2007).  

 Από τις ισόθερµους προσρόφησης Ρ στις δύο θερµοκρασίες (Σχήµα 3.4.) 

φάνηκε ότι η προσρόφηση µειώθηκε µε την αύξηση της θερµοκρασίας, στην περιοχή 

των υψηλών συγκεντρώσεων Ρ στο εξωτερικό διάλυµα, γεγονός που δείχνει τον 

εξώθερµο χαρακτήρα της αντίδρασης. Επίσης, ο εξώθερµος χαρακτήρας της 

αντίδρασης υποστηρίζεται και από τη σηµαντική µείωση του µέγιστου προσρόφησης 

της Langmuir (Μ) µε την αύξηση της θερµοκρασίας (Πίνακας 3.6.). Το ίδιο δεν 

παρατηρήθηκε για τις τιµές της παραµέτρου k, των οποίων η διαφορά ήταν οριακή 

στις δύο θερµοκρασίες. 
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Σχήµα 3.4.: Ισόθερµοι προσρόφησης Ρ στις θερµοκρασίες 21 ±1οC και 65 ±1οC 
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Πίνακας 3.6.: Τιµές των σταθερών της εξίσωσης Langmuir και του κριτηρίου t των 

αντίστοιχων συγκρίσεων, στις θερµοκρασίες 21 ±1οC και 65 ±1οC 

 
Θερµοκρασία 

(ο C) 
 

Μ 
(mg kg-1) t k 

(L mg-1) t t0.05, df 20

 
21 ±1 

 

 
194 ±10,2 a* 

 
5,51 

 
0,55 ±0,1 a

 
2,085 

 
2,086 

 
65 ±1 

 

 
119 ±9,0 b 

 
 

 
1,70 ±0,5 a

  

 * Οι τιµές µε το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σε p ≤ 0,05 

 
 
 Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά ο 

ενδόθερµος ή ο εξώθερµος χαρακτήρας των αντιδράσεων προσρόφησης ανιόντων σε 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. Οι Sullivan και συν., (2003), διαπίστωσαν ότι η 

προσρόφηση αρσενικικών ανιόντων σε τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο αυξήθηκε µε 

την αύξηση της θερµοκρασίας από τους 15 οC στους 25 οC, γεγονός που αποδείκνυε 

τον ενδόθερµο χαρακτήρα της αντίδρασης. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, η αντίδραση προσρόφησης Ρ σε τροποποιηµένο 

κλινοπτιλόλιθο περιγράφηκε πιστότερα από την εξίσωση Langmuir. Η αντίδραση 

προσρόφησης βρέθηκε ότι είναι εξώθερµη. Επίσης βρέθηκε ότι η ισόθερµος 

προσρόφησης Ρ ήταν καµπύλη τύπου L, εποµένως φαίνεται ότι ο τροποποιηµένος 

επιφανειακά φυσικός κλινοπτιλόλιθος ως προσροφητική επιφάνεια παρουσιάζει 

υψηλή συγγένεια µε τα φωσφορικά ανιόντα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α.Π.Θ. 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΙΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
«Μελέτη της ικανότητας του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 
άρδευσης»  
 

59

3.3.2. Επίδραση του pH στην προσρόφηση φωσφόρου από τον 
επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 
 
 Τα αποτελέσµατα της προσρόφησης Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 

στις τρεις τιµές pH (4,2 ±0,58, 7,0 ±0,22 και 10,4 ±0,36 ) παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.7. 

 

Πίνακας 3.7.: Συγκέντρωση προσροφηµένου Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο 

ζεόλιθο στις τρεις τιµές pH του διαλύµατος ισορροπίας 

pH 
 

4,2 ±0,58 
 

 
7,0 ±0,22 

 

 
10,4 ±0,36 

 
Ρ στο εξωτερικό 

διάλυµα
(mg L-1) Προσροφηµένος Ρ 

(mg kg-1) 
 

 
0,5 

 
2,9† ±0,1‡ 

 
3,2 ±0,0 

 
3,7 ±0,2 

1 8,4 ±0,1 8,7 ±0,0 8,8 ±0,0 
2 17,6 ±0,2 17,9 ±0,1 18,7 ±0,1 
5 36,4 ±0,5 45,7 ±0,3 45,7 ±0,1 
8 56 ±1 73 ±1 75 ±0 
10 69 ±0 89 ±0 92 ±2 
12 86 ±1 105 ±0 112 ±0 
15 104 ±1 118 ±1 130 ±1 
20 97 ±3 108 ±2 141 ±3 
30 144 ±9 120 ±1 206 ±11 
40 185 ±10 182 ±1 192 ±26 
50 199 ±7 236 ±2 360 ±8 

 
   † µέσος όρος 
   ‡ τυπική απόκλιση 
 

Η εξίσωση Langmuir περιέγραψε ικανοποιητικά την προσρόφηση Ρ στον 

τροποποιηµένο ζεόλιθο, στις τρεις τιµές pH, όπως φαίνεται και από τα Σχήµατα 3.5., 

3.6., 3.7. Η ικανοποιητική προσαρµογή επιβεβαιώθηκε και από τις τιµές του 

κριτηρίου F, οι οποίες ήταν στατιστικά σηµαντικές και υψηλές, αλλά και από τις 

τιµές του κριτηρίου t, που υπολογίσθηκαν για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των 

εκτιµώµενων παραµέτρων (Πίνακας 3.8.). 



 

Πίνακας 3.8.: Τιµές των συντελεστών προσδιορισµού, των τυπικών σφαλµάτων και 

των σταθερών της εξίσωσης Langmuir και των κριτηρίων F και t στις τρεις τιµές pH 

 

pH 
 

r2  
 

SE F Μ  
(mg kg-1) t k  

(L mg-1) t 

 
4,2 ±0,58 

 
0,98 9,5 335 235 ±13 11,3 0,15 ±0,02 4,4 

 
7,0 ±0,22 

 
 

0,95 17,2 75 223 ±15 9,0 0,52 ±0,11 2,3 

 
10,4 ±0,36 

 
0,94 25,2 74 310 ±37 5,3 0,42 ±0,14 1,9 
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Σχήµα 3.5.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

σε pH 4,2 ±0,58, σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 
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Σχήµα 3.6.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

σε pH 7,0 ±0,22, σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 
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Σχήµα 3.7.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

σε pH 10,4 ±0,36, σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 

 

 Από τα δεδοµένα προσρόφησης στις τρεις τιµές του pH (Πίνακας 3.7.) 

φαίνεται αύξηση της προσρόφησης Ρ µε την αύξηση του pH, κυρίως όταν αυτό 

αυξήθηκε πάνω από 7. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την σηµαντική αύξηση των 

παραµέτρων της εξίσωσης Langmuir (του µέγιστου προσρόφησης Μ και της 

σταθεράς k, που συνδέεται µε την ενέργεια σύνδεσης) που παρατηρήθηκε µε την 

αύξηση του pH από την όξινη στην αλκαλική περιοχή (Πίνακας 3.9.). 
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Πίνακας 3.9.: Τιµές και συγκρίσεις των σταθερών M και k της εξίσωσης Langmuir 

στις τρεις τιµές pH 

 
pH 

 

Μ 
(mg kg-1) 

k 
(L mg-1) 

 
4,2 ±0,58 

 
235 ± 13 b * 

 
0,15 ±0,02 b 

 
7,0 ±0,22 

 
223 ±15 b 

 
0,52 ±0,11 a 

 
10,4 ±0,36 

 

 
310 ±37 a 

 
0,42 ±0,14 a 

* Οι τιµές µε το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν στατιστικά 
σηµαντικά σε p ≤ 0,05. 

 

 Σύµφωνα µε τους Li και συν., (1998) και Bowman και συν., (2000), ο 

µηχανισµός προσρόφησης των ανιόντων στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο είναι η 

ανιονική ανταλλαγή. Συγκεκριµένα, γίνεται ανταλλαγή των ανιόντων Br- που 

συγκρατούνται στα ελεύθερα θετικά φορτισµένα άκρα της τεταρτοταγούς αµίνης 

HDTMA, µε τα ανιόντα που βρίσκονται στο εξωτερικό διάλυµα. 

Εποµένως, οι αντιδράσεις της ανιονικής ανταλλαγής για τις δύο µορφές των 

φωσφορικών ανιόντων, τη µονοσθενή και τη δισθενή, θα µπορούσαν να περιγραφούν 

ως εξής: 

 

(HDTMA+Br-) + Η2ΡΟ4
- → HDTMA+Η2ΡΟ4

- + Br-                                 (6) 

και 

2(HDTMA+Br-) + ΗΡΟ4
2- → (HDTMA+)2ΗΡΟ4

2- + 2Br-                          (7) 

 

 Όσον αφορά το pH, ο ανόργανος Ρ έχει την εξής συµπεριφορά: σε τιµές pH 

υδατικού διαλύµατος < 2 βρίσκεται µε τη µορφή του Η3ΡΟ4, σε τιµές pH υδατικού 

διαλύµατος από 3 έως 6,5 επικρατούν τα Η2ΡΟ4
-, σε τιµές pH υδατικού διαλύµατος 

από 7,5 έως 12 επικρατούν τα ΗΡΟ4
2- και σε τιµές pH υδατικού διαλύµατος > 12 

επικρατούν τα ΡΟ4
3- (Yoshida και Galinada, 2002). Από τα παραπάνω εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι στις τρεις διαφορετικές τιµές pH, που µελετήθηκαν, οι µορφές των 

φωσφορικών ανιόντων οι οποίες κυριαρχούν στο διάλυµα ισορροπίας είναι οι εξής: 

για pH 4,2 ±0,58 κυριαρχούν τα µονοσθενή φωσφορικά ανιόντα (Η2ΡΟ4
-) για pH 7,0 
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±0,22 υπάρχουν και η µονοσθενής και η δισθενής µορφή (Η2ΡΟ4
- και ΗΡΟ4

2-) ενώ για 

pH 10,4 ±0,36 κυριαρχούν τα δισθενή φωσφορικά ανιόντα (ΗΡΟ4
2-). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις όπου µελετήθηκε η επίδραση του 

pH στην προσρόφηση διαφόρων ανιόντων σε τροποποιηµένο ζεόλιθο. ∆ιαπιστώθηκε 

ότι η προσρόφηση των χρωµικών ανιόντων σε τροποποιηµένο φυσικό κλινοπτιλόλιθο 

και σε τροποποιηµένο συνθετικό ζεόλιθο Υ µειώθηκε µε την αύξηση του pH του 

εξωτερικού διαλύµατος από 3, όπου υπερτερούσαν τα µονοσθενή χρωµικά ανιόντα 

HCrO4
- σε 11 όπου υπερτερούσαν τα δισθενή Cr2O7

2- και CrO4
2- (Li, 2004, Yusof και 

συν., 2009). Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

προσρόφηση των αρσενικικών ανιόντων σε τροποποιηµένο συνθετικό ζεόλιθο Υ 

βρέθηκε µεγαλύτερη σε τιµές pH διαλύµατος ισορροπίας κοντά στο 8 όπου 

υπερτερούσαν τα µονοσθενή αρσενικικά ανιόντα H2AsO4
-, σε σχέση µε την 

προσρόφηση σε τιµές pH εξωτερικού διαλύµατος κοντά στο 12, όπου υπερτερούσαν 

τα δισθενή και τρισθενή αρσενικικά ανιόντα HAsO4
2-, AsO4

3-. Τέλος, οι Chutia και 

συν., (2009) δεν παρατήρησαν διαφορά στην προσρόφηση από τροποποιηµένο 

φυσικό ζεόλιθο όσον αφορά τα µονοσθενή και δισθενή αρσενικικά ανιόντα, ενώ η 

προσρόφηση των τρισθενών αρσενικικών ανιόντων βρέθηκε µικρότερη.  

 Αντίθετα µε τα παραπάνω, στη συγκεκριµένη µελέτη βρέθηκε πως µε την 

αύξηση του pH, συνεπώς και µε την αύξηση της συγκέντρωσης των δισθενών 

φωσφορικών ανιόντων έναντι των µονοσθενών, αυξήθηκε η προσρόφηση του Ρ στον 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός µηχανισµός 

προσρόφησης των φωσφορικών ανιόντων στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο είναι 

η ανιονική ανταλλαγή η οποία βασίζεται στην ηλεκτροστατική έλξη µεταξύ του 

θετικά φορτισµένου άκρου της τεταρτοταγούς αµίνης HDTMA, µε τα φωσφορικά 

ανιόντα που βρίσκονται στο εξωτερικό διάλυµα. Η έλξη µεταξύ των θετικά 

φορτισµένων τεµαχιδίων του τροποποιηµένου ζεόλιθου και των αρνητικά 

φορτισµένων ιόντων φωσφόρου περιγράφεται από τον νόµο του Coulomb. Σύµφωνα 

µε τον Schroeder (1984), τα πολυσθενή ανιόντα προσροφούνται ισχυρότερα από τα 

µονοσθενή, καθώς επίσης και αυτά που έχουν µικρότερη ενεργό ιονική ακτίνα 

προσροφούνται ισχυρότερα από αυτά µε µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η 

επίδραση του pH στην προσρόφηση Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο έχει 

σχέση µε τις µορφές των φωσφορικών ανιόντων που επικρατούν στις διαφορετικές 
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τιµές του pH καθώς και τις ηλεκτροστατικές δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ 

των ανιόντων και της επιφάνειας προσρόφησης. Με την αύξηση του pH, αυξάνεται η 

συγκέντρωση των δισθενών έναντι των µονοσθενών φωσφορικών ανιόντων και 

δεδοµένου ότι τα µονοσθενή και τα δισθενή φωσφορικά ανιόντα δεν διαφέρουν όσον 

αφορά την ενεργό ιονική τους ακτίνα η οποία εκτιµάται στα 4 Å (Dean, 1979), ο 

τροποποιηµένος φυσικός κλινοπτιλόλιθος παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια για τα 

δισθενή παρά για τα µονοσθενή φωσφορικά ανιόντα. 

 Συµπερασµατικά, αποδεικνύεται ότι ο τροποποιηµένος φυσικός 

κλινοπτιλόλιθος παρουσίασε ικανοποιητικές τιµές προσρόφησης όσον αφορά τα 

φωσφορικά ανιόντα και στις τρεις τιµές pH που εξετάσθηκαν. Τα ποσοστά 

προσρόφησης και στις τρεις τιµές pH ήταν µεγαλύτερα από 70 % για συγκεντρώσεις 

φωσφορικών ανιόντων στο διάλυµα ισορροπίας µικρότερες από 15 mg L-1, και 

µεγαλύτερα από 40 % για συγκεντρώσεις φωσφορικών ανιόντων µεγαλύτερες από 20 

mg L-1. Επίσης, βρέθηκε ότι µε την αύξηση του pH από την όξινη στην βασική 

περιοχή αυξήθηκε η προσρόφηση Ρ από τον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο, καθώς 

επίσης αυξήθηκαν και οι τιµές των σταθερών της εξίσωσης Langmuir (του µέγιστου 

προσρόφησης Μ και της σταθεράς k, που σχετίζεται µε την ενέργεια σύνδεσης). Από 

τα προηγούµενα αποδεικνύεται ότι ο τροποποιηµένος φυσικός κλινοπτιλόλιθος 

παρουσιάζει µεγαλύτερη προσροφητική συνάφεια µε τα δισθενή φωσφορικά ανιόντα 

τα οποία συγκρατεί και ισχυρότερα. 
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3.3.3. Επίδραση της παρουσίας ΝΟ3
- στην προσρόφηση 

φωσφόρου από τον επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο  
 
 Τα αποτελέσµατα της προσρόφησης Ρ σε τροποποιηµένο φυσικό 

κλινοπτιλόλιθο παρουσία νιτρικών ανιόντων (7ος ειδικός σκοπός), σε κάθε µία από 

της τέσσερις συγκεντρώσεις ΝΟ3
- παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.10.  

 

Πίνακας 3.10.: Συγκέντρωση προσροφηµένου Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο 

ζεόλιθο, παρουσία τεσσάρων συγκεντρώσεων ΝΟ3
- και απουσία ΝΟ3

-  

στο εξωτερικό διάλυµα 

ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα  

(mg L-1) 
 

0 
 

5 
 

10 
 

25 
 

50 

Ρ στο 
εξωτερικό 
διάλυµα
(mg L-1) Προσροφηµένος Ρ 

(mg kg-1) 
 

1 8,4 ±0,1  
8,4 ±0,1 

 
7,4 ±0,0 

 
8,9 ±0,0 

 
8,1 ±0,1 

2 18,2 ±0,1 15,2 ±0,4 13,3 ±0,5 18,5 ±0,0 15,0 ±0,1 
5 45,9 ±0,9 35,1 ±0,6 28,8 ±0,4 43,7 ±0,8 30,8 ±0,1 
8 72 ±1 53 ±1 38,3 ±0,4 61 ±1 45,9 ±0,2 

10 87 ±1 61 ±1 46,8 ±0,7 75 ±1 51 ±3 
12 98 ±2 70 ±0 63 ±0, 83 ±1 65 ±1 
15 123 ±1 93 ±1 89 ±1 100 ±1 90 ±0 
20 145 ±1 69 ±1 59 ±5 96 ±1 132 ±1 
30 144 ±9 45 ±2 80 ±3 159 ±1 84 ±3 
40 190 ±10 206 ±2 113 ±5 180 ±3 110 ±2 
50 199 ±7 244 ±2 121 ±6 235 ±4 125 ±2 

 † µέσος όρος 
  ‡ τυπική απόκλιση 

 

 Η εξίσωση Langmuir περιέγραψε ικανοποιητικά την προσρόφηση Ρ στον 

τροποποιηµένο ζεόλιθο, στις τέσσερις συγκεντρώσεις ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα, 

όπως φαίνεται και από τα Σχήµατα 3.8., 3.9., 3.10, 3.11. Η ικανοποιητική 

προσαρµογή επιβεβαιώθηκε και από τις τιµές του κριτηρίου F, οι οποίες ήταν 

στατιστικά σηµαντικές και υψηλές, αλλά και από τις τιµές του κριτηρίου t, που 



υπολογίσθηκαν για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των εκτιµώµενων παραµέτρων 

(Πίνακας 3.11.). 

 

Πίνακας 3.11.: Τιµές των συντελεστών προσδιορισµού, των τυπικών σφαλµάτων και 

των σταθερών της εξίσωσης Langmuir και των κριτηρίων F και t 

στις τέσσερις συγκεντρώσεις ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα 

 

ΝΟ3
 στο 

εξωτερικό 
διάλυµα  
(mg L-1) 

 
r2  
 

SE F Μ  
(mg kg-1) t k  

(L mg-1) t 

 
5 
 

0,96 6,5 254 185 ±64 2,9 0,14 ±0,08 1,8 

 
10 

 
0,92 13,4 130 170 ±28 6,1 0,07 ±0,03 2,6 

 
25 

 
0,87 9,6 76 157 ±26 12,2 0,40 ±0,17 4,5 

 
50 

 
0,95 18,2 247 141 ±12 6,0 0,17 ±0,04 2,1 
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Σχήµα 3.8.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

για συγκέντρωση ΝΟ3
- 5 mg L-1 στο εξωτερικό διάλυµα, 

σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 
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Σχήµα 3.9.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

για συγκέντρωση ΝΟ3
- 10 mg L-1 στο εξωτερικό διάλυµα, 

σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 
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Σχήµα 3.10.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

για συγκέντρωση ΝΟ3
- 25 mg L-1 στο εξωτερικό διάλυµα, 

σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 
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Σχήµα 3.11.: Ισόθερµος προσρόφησης Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο, 

για συγκέντρωση ΝΟ3
- 50 mg L-1 στο εξωτερικό διάλυµα, 

σύµφωνα µε την εξίσωση Langmuir 

 

 Από τα δεδοµένα προσρόφησης Ρ (Πίνακας 3.10.), φαίνεται ότι η 

προσρόφηση Ρ στον τροποποιηµένο ζεόλιθο παρουσία ΝΟ3
- ήταν µειωµένη σε 

σύγκριση µε την προσρόφηση Ρ απουσίας ΝΟ3
-. Παρόλα αυτά, παρέµεινε υψηλή και 

το ποσοστό του προσροφηµένου Ρ, σε συγκεντρώσεις Ρ στο εξωτερικό διάλυµα 

µικρότερες των 20 mg L-1, ήταν µεγαλύτερο του 50 % του αρχικά προστιθέµενου, 

ενώ το ποσοστό αυτό, στις συγκεντρώσεις Ρ στο εξωτερικό διάλυµα των 5 mg L-1 , 

ήταν µεγαλύτερο από το 75 %. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε µεγάλη διαφορά στην 

προσρόφηση Ρ µεταξύ των τεσσάρων συγκεντρώσεων ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα, 

παρά µόνο στην περίπτωση της συγκέντρωσης των 50 mg L-1 ΝΟ3
- στο εξωτερικό 

διάλυµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το µέγιστο προσρόφησης της Langmuir (Μ) 

ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από την αντίστοιχη τιµή απουσία ΝΟ3
- (Πίνακας 3.12). 

Όσον αφορά τη σταθερά k της Langmuir, που σχετίζεται µε την ενέργεια σύνδεσης, 

αυτή µειώθηκε σηµαντικά µε την παρουσία ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα στις 

περισσότερες περιπτώσεις. 
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Πίνακας 3.12.: Τιµές των σταθερών Μ και k της εξίσωσης Langmuir µε την 

παρουσία τεσσάρων συγκεντρώσεων ΝΟ3
- στο εξωτερικό διάλυµα και απουσία ΝΟ3

-
,
 

και οι τιµές του κριτηρίου t των αντίστοιχων συγκρίσεων 

* Η αντίστοιχη τιµή της σταθεράς Μ και k διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από την τιµή Μ και k της περίπτωσης 

που τα ΝΟ3
- απουσιάζουν από το διάλυµα ισορροπίας, σε p ≤ 0,05 

ΝΟ3
- 

(mg L-1) 
Μ  

(mg kg-1) t k  
(L mg-1) t 

 
0 
 

194 ±10,17 
 
 0,55 ±0,10 

 
 

 
5 185 ±64,35 

 
0,14 

 
0,14 ±0,08 

 
3,07* 

 

 
10 170 ±27,93 

 
0,81 0,074 ±0,03 

 
4,35* 

 
 

25 
 

157 ±26,00 
 

1,33 
 

0,361 ±0,17 
 

0,97 
 

50 141 ±11,53 
 

3,45* 0,165 ±0,04 
 

3,53* 
 

 

  Η µείωση του µέγιστου προσρόφησης του P µε την παρουσία ΝΟ3
- σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (50 mg L-1) καθώς και η µείωση της ενέργειας σύνδεσης του Ρ στο 

υλικό προσρόφησης µε την παρουσία ΝΟ3
- ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις (5 

mg L-1) αποτελούν µια ακόµη ένδειξη ότι ο µηχανισµός προσρόφησης του Ρ σε 

τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι η ανιονική ανταλλαγή και οφείλεται σε δυνάµεις 

ηλεκτροστατικής φύσεως. Στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται πως τα φωσφορικά 

ανιόντα (Η2ΡΟ4
- και ΗΡΟ4

2-) τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό διάλυµα µε pH 6,9 

±0,2, 7,0 ±0,3, 6,7 ±0.2 και 6,7 ±0.2, όταν οι συγκεντρώσεις ΝΟ3
- ανιόντων ήταν 50, 

25, 10 και 5 mg L-1 αντίστοιχα, ανταγωνίζονται µε τα ΝΟ3
-. Σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία (Schroeder, 1984), κάθε υλικό προσρόφησης, παρουσιάζει 

εκλεκτικότητα σχετικά µε την προσρόφηση ανιόντων. Συγκεκριµένα, υπάρχει 

µεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τα δισθενή ανιόντα έναντι των µονοσθενών τα οποία 

συγκρατούνται και λιγότερο ισχυρά. Στο ίδιο συµπέρασµα έχει καταλήξει και η 

παρούσα µελέτη στο πείραµα προσρόφησης που πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετικές 

τιµές pH (Κεφάλαιο 3.3.2.). Εποµένως, στην περίπτωση που στο εξωτερικό διάλυµα 
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είναι παρόντα τόσο τα φωσφορικά όσο και τα νιτρικά ανιόντα, ο ζεόλιθος 

παρουσιάζει µεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τα ΗΡΟ4
2- έναντι των Η2ΡΟ4

- και των 

ΝΟ3
-. 

 Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, στις περισσότερες περιπτώσεις η προσρόφηση 

ανιόντων που µελετήθηκαν σε τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο µειώνονταν µε την 

παρουσία άλλων ανιόντων στο εξωτερικό διάλυµα. Συγκεκριµένα, η παρουσία 

θειικών ανιόντων προκάλεσε µείωση της προσρόφησης ιόντων σεληνίου στον 

επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο (Frenay και συν., 2000). Επίσης, οι Li 

και Bowman, (1998), κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η προσρόφηση των CrO4
2- σε 

τροποποιηµένο ζεόλιθο µειώθηκε µε την παρουσία ανιόντων όπως ΝΟ3
-, ΗCO3

-, 

SO4
2-, HPO4

2- και H2PO4
-. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι τα CrO4

2- 

ανταγωνίζονται κυρίως µε τα δισθενή ανιόντα όπως τα HPO4
2- και τα SO4

2. 

Συγκρίνοντας όµως την προσρόφηση των ΝΟ3
- και των CrO4

2-, ενώ θα περίµενε 

κανείς ότι ο τροποποιηµένος ζεόλιθος θα παρουσίαζε µεγαλύτερη εκλεκτικότητα 

προς τα CrO4
2-, λόγω του δισθενούς τους φορτίου, αντίθετα παρουσίασε µεγαλύτερη 

προσροφητική ικανότητα για τα ΝΟ3
-, τα οποία συγκρατούσε και πιο σταθερά. Το 

γεγονός αυτό αποδόθηκε στο ότι τα ΝΟ3
- χρειάζονται µία θέση προσρόφησης σε 

σχέση µε τις δύο διπλανές θέσεις προσρόφησης που χρειάζονται τα δισθενή CrO4
2-. Η 

επιλεκτικότητα που παρουσιάζει ο τροποποιηµένος ζεόλιθος ανάµεσα σε ανιόντα µε 

το ίδιο σθένος αποδεικνύεται και στην µελέτη των Haggerty και Bowman (1994), 

σύµφωνα µε την οποία ο τροποποιηµένος ζεόλιθος αν και προσρόφησε σε 

ικανοποιητικό βαθµό SO4
2-, παρουσίασε µεγαλύτερη προσροφητική ικανότητα για τα 

CrO4
2- έναντι των SO4

2-. Η προσρόφηση των SeO4
2- βρέθηκε µικρότερη σε σχέση τα 

δύο προηγούµενα δισθενή ανιόντα. Επίσης, µε την παρουσία ιόντων Cl- µειώθηκε η 

προσρόφηση ιόντων χρωµίου CrO4
2- σε τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο (Li, 2004) 

καθώς επίσης και ιόντων αρσενικού H2AsO4
- και HAsO4

2- σε καολινίτη και σε 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο (Li και συν., 2007). Επιπρόσθετα, στη µελέτη των 

Vujakovic και συν. (2003), βρέθηκε πως ο τροποποιηµένος ζεόλιθος αφού 

προηγουµένως είχε υποστεί έκπλυση µε HCl παρουσίασε παρόµοια ικανότητα να 

προσροφά CrO4
2-, SO4

2- και PO4
3-, ενώ οι Zhang και συν., (2007), κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως η παρουσία ιόντων ΟΗ-, CO3
2-, Cl- και SO4

2- δεν επηρέασε την 

προσρόφηση των ιόντων ClO4
- σε τροποποιηµένο ζεόλιθο. Η προσρόφηση 
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επηρεάστηκε µόνο από την επίδραση NO3
-, ιδιαίτερα στις µικρές συγκεντρώσεις 

ClO4
-. Επίσης η συνάφεια των ανιόντων που µελετήθηκαν µε τον τροποποιηµένο 

ζεόλιθο ακολουθούσε την παρακάτω σειρά: ClO4
- > NO3

- > SO4
2- > Cl-. 

 Συνοψίζοντας, από τα προηγούµενα φαίνεται ότι η προσρόφηση Ρ από 

τροποποιηµένο φυσικό κλινοπτιλόλιθο, µε την παρουσία ΝΟ3
- µέχρι 25 mg L-1  δεν 

επηρεάσθηκε ενώ µειώθηκε όταν η συγκέντρωση των ΝΟ3
- αυξήθηκε στα 50 mg L-1. 

Παρόλα αυτά, ακόµη και στην περίπτωση παρουσίας 50 mg L-1 ΝΟ3
- τα ποσοστά 

προσρόφησης Ρ παρέµειναν υψηλά, πάνω από το 50 % του αρχικά προστιθέµενου Ρ 

στις µικρότερες συγκεντρώσεις Ρ από τα 30mg L-1 αγγίζοντας το 80 % στις 

συγκεντρώσεις Ρ των 5 mg L-1. Επίσης, παρατηρήθηκε µείωση της ενέργειας 

σύνδεσης του Ρ στο υλικό προσρόφησης µε την παρουσία ΝΟ3
- ακόµη και σε 

χαµηλές συγκεντρώσεις (5 mg L-1). 

 

 Ολοκληρώνοντας, ο µικρός χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης προσρόφησης του Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο, η 

εκλεκτικότητα που παρουσίασε ο τροποποιηµένος ζεόλιθος για τα δισθενή σε σχέση 

µε τα µονοσθενή φωσφορικά ανιόντα, καθώς επίσης και η µείωση της προσρόφησης 

Ρ µε την παρουσία ΝΟ3
- αποτελούν ενδείξεις ότι ο µηχανισµός προσρόφησης Ρ στον 

τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι η ανιονική ανταλλαγή και οφείλεται σε δυνάµεις 

ηλεκτροστατικής φύσεως, οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ της θετικά φορτισµένης 

επιφάνειας του ζεόλιθου και του αρνητικού φορτίου του ιόντος το οποίο βρίσκεται 

στο εξωτερικό διάλυµα. 
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3.4. Πειράµατα εκρόφησης Φωσφόρου  
 
 Τα αθροιστικά ποσά του εκροφηµένου Ρ ανά 24ωρο, στις δύο αρχικές 

συγκεντρώσεις προστιθέµενου Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο (200 και 50 mg 

kg-1) (8ος ειδικός σκοπός), δίνονται στον Πίνακα 3.13. και στο Σχήµα 3.12.  
 

Πίνακας 3.13.: Αθροιστικές τιµές συγκεντρώσεων του εκροφηµένου Ρ στα διάφορα 

στάδια εκρόφησης, στις δύο αρχικές συγκεντρώσεις προστιθέµενου Ρ στον 

επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο 

 
Προστιθέµενος Ρ 

200 mg kg-1                           50 mg kg-1Στάδιο εκρόφησης 
(h)  

Εκροφηµένος Ρ (mg kg-1) 
 

 
1ο  (24h) 3,8†  ±0,5‡ 2,7 ±0,7 
2ο  (48h) 5,4 ±0,4 4,9 ±0,5 
3ο  (72h) 6,3 ±0,3 6,9 ±1,5 
4ο (96h) 7,5 ±0,3 7,3 ±1,2 

5ο  (120h) 8,7 ±0,3 8,2 ±1,3 
6ο  (144h) 9,9 ±0,3 9,2 ±1,2 
7ο  (168h) 10,9 ±0,3 10,1 ±1,2 
8ο  (192h) 12,0 ±0,3 11,1 ±1,0 
9ο  (216h) 13,0 ±0,3 11,9 ±1,0 
10ο  (240h) 

 
14,0 ±0,3  

 † µέσος όρος 
 ‡ τυπική απόκλιση 
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Σχήµα 3.12.: Αθροιστικές τιµές συγκεντρώσεων εκροφηµένου Ρ στα διάφορα στάδια 

εκρόφησης, στις δύο αρχικές συγκεντρώσεις προστιθέµενου Ρ στον επιφανειακά 

τροποποιηµένο ζεόλιθο . 

 

 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.13., µετά και το πέρας των δέκα σταδίων 

εκρόφησης (240h), για το δείγµα του τροποποιηµένου ζεόλιθου µε συνολικά 

προστιθέµενο Ρ 200 mg kg-1 και των εννέα σταδίων εκρόφησης (216h), για το δείγµα 

τροποποιηµένου ζεόλιθου µε συνολικά προστιθέµενο Ρ 50 mg kg-1, εκροφήθηκε το 7 

% και το 24 % αντίστοιχα, της αρχικής συγκέντρωσης του προστιθέµενου Ρ. Tο 

µεγαλύτερο ποσοστό του τελικά εκροφηµένου Ρ εκροφήθηκε στη διάρκεια του 

πρώτου σταδίου εκρόφησης (24 h), τόσο από το δείγµα ζεόλιθου µε συνολικά 

προστιθέµενο Ρ 200 mg kg-1 όσο και από το δείγµα µε συνολικά προστιθέµενο Ρ 50 

mg kg-1 και ήταν 27 % και 23 %, αντίστοιχα. Για το δείγµα µε τα 50 mg kg-1  Ρ ο 

ρυθµός απελευθέρωσης και για το 2ο και το 3ο στάδιο εκρόφησης (48 h και 72 h) 

εξακολούθησε να είναι υψηλός, µε το ποσοστό εκρόφησης να είναι 19 % και 17 %, 

αντίστοιχα του τελικά εκροφηµένου Ρ, ενώ ο ρυθµός απελευθέρωσης Ρ µειώθηκε 

ακόµη περισσότερο και σταθεροποιήθηκε από το 4ο στάδιο εκρόφησης (96 h). Για το 

δείγµα µε 200 mg kg-1 το ποσοστό εκρόφησης για το 2ο στάδιο προσρόφησης (48 h) 

ήταν 11 % του συνολικά εκροφηµένου Ρ ενώ µειώθηκε ακόµη περισσότερο και 

σταθεροποιήθηκε στα επόµενα στάδια. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα 

συµπεραίνεται ότι ο τροποποιηµένο φυσικός ζεόλιθος έχει ικανότητα να προσροφά 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α.Π.Θ. 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΙΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
«Μελέτη της ικανότητας του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 
άρδευσης»  
 

73



ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α.Π.Θ. 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΙΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
«Μελέτη της ικανότητας του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 
άρδευσης»  
 

74

µεγάλες ποσότητες φωσφόρου τις οποίες συγκρατεί ισχυρά και τις ελευθερώνει 

δύσκολα και µε αργό ρυθµό, µε το µεγαλύτερο ποσοστό απελευθέρωσης να 

πραγµατοποιείται το 1ο 24ωρο. 

 Μετά από κάθε στάδιο εκρόφησης, για το δείγµα µε αρχική συγκέντρωση 

προστιθέµενου P 200 mg kg-1, οι συγκεντρώσεις Ρ στο διάλυµα ισορροπίας 

κυµαινόταν από 0,2 έως 0,4 mg L-1 για τα τρία πρώτα στάδια εκρόφησης και από 0,15 

έως 0,2 mg L-1 για τα επόµενα. Η συνολική συγκέντρωση Ρ στο διάλυµα ισορροπίας 

µέχρι και το πέρας των 10 σταδίων εκρόφησης (240 h) δεν ξεπέρασε τα 2 mg L-1. Για 

το δείγµα ζεόλιθου µε αρχική συγκέντρωση προστιθέµενου Ρ 50 mg kg-1  οι 

συγκεντρώσεις στα αντίστοιχα στάδια εκρόφησης κυµαινόταν από 0,3 mg L-1 έως 

0,1mg L-1, ενώ συνολική συγκέντρωση Ρ στο διάλυµα ισορροπίας µέχρι και το πέρας 

των 9 σταδίων εκρόφησης (216 h) επίσης δεν ξεπέρασε τα 2 mg L-1. Οι 

προαναφερόµενες συγκεντρώσεις Ρ είναι αρκετά µικρότερες από αυτήν των 2 mg L-1, 

η οποία σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΟΚ και ΚΥΑ µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΚΥΑ 5673/400/5.3.1997), γεγονός 

που καθιστά τον τροποποιηµένο ζεόλιθο της µελέτης που συζητήθηκε στα 

προηγούµενα ένα υλικό κατάλληλο µετά τη χρήση του για απορρύπανση υδάτων 

πλούσιων σε Ρ. 

 Από τα προηγούµενα αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι ο τροποποιηµένος 

φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα να προσροφά µεγάλες ποσότητες φωσφόρου τις, 

οποίες συγκρατεί ισχυρά και τις ελευθερώνει µε αργό ρυθµό. Οι συγκεντρώσεις Ρ που 

απελευθερώνονται είναι τέτοιες που καθιστούν το υλικό κατάλληλο όσον αφορά τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρησιµοποίησής του για απορρύπανση υδάτων και 

υδατικών συστηµάτων εµπλουτισµένων µε Ρ. 



ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α.Π.Θ. 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΙΝΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
«Μελέτη της ικανότητας του τροποποιηµένου ζεόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 
άρδευσης»  
 

75

 

 Η απελευθέρωση Ρ από τον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο στη διάρκεια 

ενός 24ωρου, στις δύο αρχικές συγκεντρώσεις προστιθέµενου Ρ στον τροποποιηµένο 

φυσικό ζεόλιθο (200 και 50 µg g-1) (8ος ειδικός σκοπός), έδωσε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα (Πίνακας 3.14.). 

 

Πίνακας 3.14.: Συγκεντρώσεις εκροφηµένου Ρ σε σχέση µε το χρόνο, στις δύο 

αρχικές συγκεντρώσεις προστιθέµενου Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο 

 
Προστιθέµενος Ρ 

200 mg kg-1                           50 mg kg-1Χρόνος 
(h)  

Εκροφηµένος Ρ (mg kg-1) 
 

 
0,25 1,7† ±0,1‡ 1,8  ±0,1 
0,50 2,0 ±0,0 1,8 ±0,2 

1 1,7 ±0,1 1,8 ±0,1 
2 1,9 ±0,0 1,8 ±0,0 
4 1,7 ±0,0 1,9 ±0,1 
6 1,9 ±0,1 1,7 ±0,1 
8 1,9 ±0,1 1,8 ±0,1 
10 2,0 ±0,1 2,01±0,2 
12 2,1 ±0,1 2,2 ±0,2 
24 
 

2,1 ±0,1 2,1 ±0,1 

† µέσος όρος 
    ‡ τυπική απόκλιση 
 

 Από τον Πίνακα 3.14. φαίνεται ότι η εκρόφηση του Ρ από τον τροποποιηµένο 

ζεόλιθο ολοκληρώθηκε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, µικρότερο από 15 λεπτά, 

και η ποσότητα που εκροφήθηκε στις 24 ώρες δεν διέφερε από αυτήν που 

εκροφήθηκε στα πρώτα 15 λεπτά (0,25 h), και στις δύο αρχικές συγκεντρώσεις 

προστιθέµενου Ρ στον τροποποιηµένο ζεόλιθο. Από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η 

εκρόφηση του Ρ από τον τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι αντίδραση ταχεία και είναι 

ανεξάρτητη του χρόνου και της αρχικής συγκέντρωσης Ρ στο υλικό προσρόφησης. 

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά δεν κατέστη δυνατή η µελέτη της κινητικής της 

εκρόφησης του Ρ από τον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο. 
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 Αποδεικνύεται ότι η εκρόφηση του Ρ από τον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 

ήταν ανεξάρτητη της αρχικής συγκέντρωσης προστιθέµενου Ρ στο υλικό και του 

χρόνου. Το µεγαλύτερο ποσοστό εκρόφησης παρατηρήθηκε σε χρόνο µικρότερο από 

15 λεπτά. Μετά τις 96 h, η εκρόφηση Ρ σταθεροποιήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα 

και συνεχίστηκε µε σταθερότητα µέχρι τις 240 h, µε συγκεντρώσεις εκροφηµένου P 

στο διάλυµα ισορροπίας που κυµαίνονταν από 0,1 - 0,3 mg L-1. Σύµφωνα µε τον 

Tisdale και συν. (1990), οι απαιτούµενες συγκεντρώσεις Ρ στο εδαφικό διάλυµα 

εξαρτώνται κυρίως από το είδος της καλλιέργειας. Συγκεντρώσεις της τάξης των 0,2 

έως 0,3 mg L-1 είναι επαρκείς για τις περισσότερες καλλιέργειες, εποµένως ο 

τροποποιηµένος φυσικός ζεόλιθος µπορεί αφού χρησιµοποιηθεί για να προσροφήσει 

Ρ από ύδατα και υδατικά διαλύµατα να ενσωµατωθεί στο έδαφος προκειµένου να 

συµπληρώσει τις ανάγκες των φυτών σε φωσφορικά ανιόντα. Επιπλέον, ο Ρ 

συγκρατήθηκε ισχυρά στο υλικό προσρόφησης εφόσον το ποσοστό του 

εκροφηθέντος Ρ ήταν πολύ µικρό σε σχέση µε αυτό που είχε προστεθεί στο υλικό. 

 Ορισµένα από τα αποτελέσµατα και των δύο πειραµάτων εκρόφησης 

συµφωνούν µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Bansiwal και συν. (2006) µελέτησαν τη 

χρήση του τροποποιηµένου συνθετικού ζεόλιθου τύπου Α ως λίπασµα αργής 

απελευθέρωσης φωσφόρου, αφού πρώτα τον κόρεσαν µε Ρ. ∆ιαπιστώσαν ότι η 

εκρόφηση του Ρ από το συγκεκριµένο υλικό πραγµατοποιήθηκε σε δύο στάδια, µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό εκρόφησης να πραγµατοποιείται αµέσως, στο γρήγορο στάδιο, 

στο οποίο δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοσθούν οι εξισώσεις κινητικής. Μετά τις 120 h, 

η εκρόφηση Ρ σταθεροποιήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα (αργό στάδιο εκρόφησης), 

και συνεχίστηκε µε σταθερότητα και µετά τις 1.080 h, µε συγκεντρώσεις  

εκροφηµένου P στο διάλυµα ισορροπίας που κυµαίνονταν από. 21 – 27 mg L-1. Το 

φαινόµενο της εκρόφησης στο δεύτερο στάδιο εκρόφησης περιέγραψε πιστότερα η 

εξίσωση κινητικής πρώτης τάξης. Οι προηγούµενοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο 

τροποποιηµένος ζεόλιθος Α φαίνεται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό αργής 

απελευθέρωσης Ρ, εφόσον συνεχίζει και µετά τις 1.080 h να εκροφά ποσότητες Ρ 

ικανοποιητικές για τη µικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους και την ανάπτυξη της 

καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τον Li (2003), η εκρόφηση νιτρικών ανιόντων από 

τροποποιηµένο φυσικό κλινοπτιλόλιθο πραγµατοποιήθηκε σε χρόνο µικρότερο των 

15 λεπτών, όπως και για τον Ρ στην παρούσα µελέτη, ενώ το 30 – 40 % της 
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συγκέντρωσης των προσροφηµένων νιτρικών ανιόντων παρέµεινε προσροφηµένο στο 

υλικό. Η εκρόφηση πραγµατοποιήθηκε σχεδόν στιγµιαία και δεν κατέστη δυνατόν να 

εφαρµοσθούν οι εξισώσεις της κινητικής. Τέλος, σχετικά µε την εκρόφηση του 

προσροφηµένου Cr σε τροποποιηµένο φυσικό κλινοπτιλόλιθο, διαπιστώθηκε ότι από 

τις δέκα διαφορετικές βιβλιογραφικές µεθόδους εκρόφησης χρωµικών ανιόντων µε 

σκοπό την αναγέννηση του υλικού προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθεί, µόνο µε 

τρεις από αυτές αποµακρύνθηκε το χρώµιο από τον τροποποιηµένο ζεόλιθο. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο τροποποιηµένος φυσικός 

κλινοπτιλόλιθος συγκρατεί ισχυρά τα χρωµικά ανιόντα και δεν τα απελευθερώνει 

εύκολα (Li, 1998). 

 

 

 

 Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων προσρόφησης και εκρόφησης 

συµπεραίνεται ότι ο τροποποιηµένος φυσικός ζεόλιθος έχει ικανότητα να προσροφά 

µεγάλες ποσότητες φωσφόρου τις οποίες συγκρατεί ισχυρά ενώ εκροφά µικρές 

ποσότητες σε σχέση µε αυτές που προσροφά και τις ελευθερώνει σε δύο στάδια. Στο 

ταχύ στάδιο εκρόφησης, σε χρόνο µικρότερο από 15 λεπτά, και το βραδύ στάδιο 

εκρόφησης, όπου η εκρόφηση Ρ σταθεροποιείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα και 

συνεχίζεται σταθερά. Οι συγκεντρώσεις Ρ που εκροφούνταν σε κάθε στάδιο 

εκρόφησης αλλά και οι συνολικά εκροφούµενες συγκεντρώσεις, είναι τέτοιες που δεν 

καθιστούν το υλικό περιβαλλοντικά επικίνδυνο. Εποµένως, ο τροποποιηµένος 

φυσικός ζεόλιθος θεωρείται ένα υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

απορρύπανση υδάτων και υδατικών συστηµάτων επιβαρυµένων µε Ρ. Επίσης, δεν 

είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και η απόθεσή του στο έδαφος µετά από τη 

χρησιµοποίησή του ως υλικό απορρύπανσης υδάτων είναι ασφαλής. Επίσης µπορεί 

να θεωρηθεί ως υλικό κατάλληλο για τη βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του 

εδάφους, και αν η προσροφηµένη ουσία είναι µόνο Ρ τότε µπορεί να ενσωµατωθεί 

στο έδαφος για να συµπληρώσει τις ανάγκες των φυτών σε Ρ. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Με γενικότερο στόχο την προοπτική χρησιµοποίησης του τροποποιηµένου 

φυσικού κλινοπτιλόλιθου ως µέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης και ρυπασµένων 

υδατικών συστηµάτων σχεδιάστηκαν πειράµατα που αφορούσαν τη µελέτη υπό 

ορισµένες συνθήκες της προσρόφησης βορίου και φωσφόρου στο συγκεκριµένο 

υλικό. 

Στο πρώτο τµήµα της διατριβής που αφορούσε πειράµατα προσρόφησης Β, 

διαπιστώθηκε ότι η ικανότητα του επιφανειακά τροποποιηµένου µε HDTMA−Br 

κλινοπτιλόλιθου να προσροφά Β, µειώθηκε όταν προηγήθηκε έκπλυση µε HCl, 

αυξήθηκε όµως όταν προηγήθηκε έκπλυση µε HCl και ρυθµίστηκε το pH στην 

αλκαλική περιοχή (pH ≅ 9,5). Όµως και σε αυτήν την περίπτωση το ποσό του 

προσροφηµένου Β εκφρασµένο ως ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου δεν ξεπέρασε 

το 47 %, ποσοστό πολύ χαµηλότερο από άλλα ανιόντα. Παράλληλα, η συγκέντρωση 

Β στο διάλυµα ισορροπίας υπερέβαινε τα 3 mg L−1, που είναι και το όριο για το νερό 

άρδευσης, ακόµη και για αρχική συγκέντρωση Β στο εξωτερικό διάλυµα 5 mg L−1. 

Τα προηγούµενα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο τροποποιηµένος φυσικός 

κλινοπτιλόλιθος είναι µη αποτελεσµατικό υλικό για χρήση του ως µέσο 

αποµάκρυνσης της περίσσειας Β τόσο από το νερό άρδευσης, όσο και από άλλα 

υδατικά συστήµατα. 

 Στο δεύτερο µέρος της διατριβής, που αφορούσε πειράµατα προσρόφησης Ρ, 

διαπιστώθηκε ότι η προσρόφηση του Ρ στον επιφανειακά τροποποιηµένο ζεόλιθο 

µειώθηκε µε την αύξηση του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο». Από 

τους λόγους που εξετάσθηκαν επιλέχθηκε αυτός µε τιµή «10 / 1», γιατί σε 

µικρότερους λόγους δεν αυξήθηκε περισσότερο η προσρόφηση Ρ. Παρόλο που η 

ισόθερµος προσρόφησης Ρ για το λόγο «5 / 1» συνέπιπτε σχεδόν µε την ισόθερµο για 

το λόγο «10 / 1», ο δεύτερος πλεονεκτούσε για πρακτικούς και οικονοµικούς λόγους. 

Στην προοπτική χρήσης του τροποποιηµένου ζεόλιθου για την ελάττωση των 

επιπέδων Ρ σε υδατικά συστήµατα, στο λόγο «10 / 1» απαιτείται µικρότερη ποσότητα 

ζεόλιθου, και µικρότερη ποσότητα HDTMA–Br για την τροποποίηση του ζεόλιθου, 

αλλά και η διαχείριση των εργαστηριακών πειραµάτων ήταν ευκολότερη. 
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 Στο επόµενο πείραµα, διαπιστώθηκε ότι ο απαιτούµενος χρόνος 

εξισορρόπησης, για την ολοκλήρωση της αντίδρασης προσρόφησης του Ρ, ήταν ≤ 1h. 

Ο χρόνος δε διαφοροποιήθηκε στις διαφορετικές συγκεντρώσεις του Ρ στο εξωτερικό 

διάλυµα.  

 Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι ο τροποποιηµένος ζεόλιθος αποµάκρυνε 

σηµαντικές ποσότητες Ρ από το εξωτερικό διάλυµα τόσο στη θερµοκρασία των 21 

±1οC όσο και στη θερµοκρασία των 65 ±1οC, µε ποσοστά αποµάκρυνσης µεγαλύτερα 

από 80%, στις µικρότερες από 20 mg L-1 συγκεντρώσεις Ρ στο εξωτερικό διάλυµα. 

Επίσης, η ισόθερµος προσρόφησης Ρ ήταν καµπύλη τύπου L, που δείχνει ότι ο 

τροποποιηµένος επιφανειακά φυσικός κλινοπτιλόλιθος ως προσροφητική επιφάνεια 

παρουσιάζει υψηλή συγγένεια µε τον Ρ. Η αντίδραση προσρόφησης Ρ σε 

τροποποιηµένο κλινοπτιλόλιθο περιγράφηκε πιστότερα από την εξίσωση Langmuir 

σε σχέση µε την εξίσωση Freundlich. Επιπρόσθετα, µε την αύξηση της θερµοκρασίας 

από τους 21 ±1οC στους 65 ±1οC µειώθηκε το µέγιστο της προσρόφησης κατά 

Langmuir, γεγονός που υποδηλώνει τον εξώθερµο χαρακτήρα της αντίδρασης. 

 Όσον αφορά την επίδραση του pH στην προσρόφηση Ρ, ο τροποποιηµένος 

φυσικός κλινοπτιλόλιθος παρουσίασε ικανοποιητικές τιµές προσρόφησης Ρ και στις 

τρεις τιµές pH που εξετάσθηκαν. Τα ποσοστά προσρόφησης και στις τρεις τιµές pH 

ήταν µεγαλύτερα από 70 % για συγκεντρώσεις φωσφορικών ανιόντων στο διάλυµα 

ισορροπίας µικρότερες από 15 mg L-1, και µεγαλύτερα από 40 % για συγκεντρώσεις 

φωσφορικών ανιόντων µεγαλύτερες από 20 mg L-1. Επίσης, η εξίσωση Langmuir 

περιέγραψε ικανοποιητικά την προσρόφηση Ρ και στις τρεις τιµές του pH. Επιπλέον, 

µε την αύξηση του pH από την όξινη στην αλκαλική περιοχή αυξήθηκε η 

προσρόφηση Ρ, όπως εξάλλου διαπιστώθηκε και από την αύξηση των σταθερών Μ 

(µέγιστο προσρόφησης) και k (σταθερά που σχετίζεται µε την ενέργεια σύνδεσης) της 

εξίσωσης Langmuir. Εποµένως, φαίνεται ότι ο τροποποιηµένος φυσικός 

κλινοπτιλόλιθος παρουσιάζει µεγαλύτερη προσροφητική συνάφεια µε τα δισθενή 

φωσφορικά ανιόντα έναντι των µονοσθενών, και τα συγκρατεί ισχυρότερα. 

 Στην περίπτωση που στο εξωτερικό διάλυµα υπήρχαν εκτός από Ρ και νιτρικά 

ανιόντα, η προσρόφηση Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο µειώθηκε. Η µείωση 

αυτή ήταν πιο αισθητή στην υψηλότερη συγκέντρωση των νιτρικών ανιόντων στο 

εξωτερικό διάλυµα (50 mg L-1), όπως εξάλλου διαπιστώθηκε και από τη µείωση των 
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σταθερών Μ και k της εξίσωσης Langmuir. Σε όλες όµως τις περιπτώσεις της 

παρουσίας νιτρικών ανιόντων στο εξωτερικό διάλυµα, τα ποσοστά προσρόφησης Ρ 

παρέµειναν υψηλά. Το ποσοστό του προσροφηµένου Ρ, σε συγκεντρώσεις Ρ στο 

εξωτερικό διάλυµα µικρότερες των 20 mg L-1, ήταν µεγαλύτερο του 50 % του αρχικά 

προστιθέµενου, ενώ το ποσοστό αυτό, στις συγκεντρώσεις Ρ στο εξωτερικό διάλυµα 

των 5 mg L-1 , ήταν µεγαλύτερο από το 75 %. 

 Τα αποτελέσµατα από το σύνολο των πειραµάτων προσρόφησης Ρ, οδηγούν 

σε ενδείξεις για το µηχανισµό προσρόφησής του Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό 

κλινοπτιλόλιθο. Συγκεκριµένα, το γεγονός ότι η ισόθερµος προσρόφησης του Ρ ήταν 

καµπύλη τύπου L, δείχνει ότι ο τροποποιηµένος επιφανειακά φυσικός 

κλινοπτιλόλιθος ως προσροφητική επιφάνεια παρουσιάζει υψηλή συγγένεια µε τον Ρ. 

Επίσης, ο µικρός χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της αντίδρασης 

προσρόφησης του Ρ στον τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο, η εκλεκτικότητα που 

παρουσίασε ο τροποποιηµένος ζεόλιθος για τα δισθενή σε σχέση µε τα µονοσθενή 

φωσφορικά ανιόντα, καθώς επίσης και η µείωση της προσρόφησης Ρ µε την 

παρουσία ΝΟ3
- αποτελούν ενδείξεις ότι ο µηχανισµός προσρόφησης Ρ στον 

τροποποιηµένο ζεόλιθο είναι η ανιονική ανταλλαγή και οφείλεται σε δυνάµεις 

ηλεκτροστατικής φύσεως, οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ της θετικά φορτισµένης 

επιφάνειας του ζεόλιθου και του αρνητικού φορτίου του ιόντος το οποίο βρίσκεται 

στο εξωτερικό διάλυµα. 

Από τα πειράµατα εκρόφησης Ρ από τον τροποποιηµένο επιφανειακά φυσικό 

ζεόλιθο φάνηκε ότι η εκρόφηση του Ρ ήταν ανεξάρτητη του χρόνου και της αρχικής 

συγκέντρωσης του Ρ στο υλικό προσρόφησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό εκρόφησης 

παρατηρήθηκε σε χρόνο µικρότερο από 15 λεπτά. Μετά τις 96 h, η εκρόφηση Ρ 

σταθεροποιήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα και συνεχίστηκε µε σταθερότητα µέχρι τις 

240 h, µε συγκεντρώσεις εκροφηµένου P στο διάλυµα ισορροπίας που κυµαίνονταν 

από 0,1 - 0,3 mg L-1. Οι συγκεντρώσεις Ρ που εκροφούνταν σε κάθε στάδιο 

εκρόφησης αλλά και οι συνολικά εκροφούµενες συγκεντρώσεις, είναι τέτοιες που δεν 

καθιστούν το υλικό περιβαλλοντικά επικίνδυνο. Εποµένως, ο τροποποιηµένος 

φυσικός κλινοπτιλόλιθος θεωρείται ένα υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

απορρύπανση υδάτων και υδατικών συστηµάτων επιβαρυµένων µε Ρ. Επίσης, δεν 

είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και η απόθεσή του στο έδαφος µετά από τη 
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χρησιµοποίησή του ως υλικό απορρύπανσης υδάτων είναι ασφαλής. Επίσης µπορεί 

να θεωρηθεί ως υλικό κατάλληλο για τη βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του 

εδάφους, και αν η προσροφηµένη ουσία είναι µόνο Ρ τότε µπορεί να ενσωµατωθεί 

στο έδαφος για να συµπληρώσει τις ανάγκες των φυτών σε Ρ. 

Η επιβεβαίωση στη συνέχεια των προηγούµενων εργαστηριακών 

αποτελεσµάτων µε πειράµατα στον αγρό, θα ανοίξει το δρόµο της χρησιµοποίησης 

του τροποποιηµένου φυσικού κλινοπτιλόλιθου µε HDTMA−Br, ως µια καλή µέθοδο 

αποκατάστασης υδάτων και υδατικών συστηµάτων υψηλής συγκέντρωσης Ρ. 

Εξάλλου, το συγκεκριµένο υλικό αν αποτεθεί στο έδαφος µετά από τη χρήση του, δεν 

έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε συνδυασµό µε το ότι παρουσιάζει 

χαµηλό κόστος παρασκευής σε σχέση µε άλλες µεθόδους καθαρισµού υδάτων αλλά 

και παράλληλα διατηρεί την ικανότητα του να προσροφά τόσο κατιονικής όσο και 

οργανικής µορφής ρύπους, η χρήση του ως «φίλτρου» µπορεί να αποτελέσει µια 

ολοκληρωµένη πρόταση διαχείρισης, αποκατάστασης και προστασίας υδατικών 

συστηµάτων. 
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5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν ορισµένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην 

προσρόφηση Β και Ρ σε επιφανειακά τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο 

(κλινοπτιλόλιθο), µε δεκαέξυλο- τριµεθυλο- αµµώνιοβρωµίδιο (C19H42BrN ή 

HDTMA–Br), προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως µέσο απορρύπανσης υδάτων 

άρδευσης και υδατικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα µελετήθηκε: α) η επίδραση της 

έκπλυσης του ζεόλιθου µε HCl πριν την τροποποίησή του και β) η επίδραση της 

αύξησης του pH, στην προσρόφηση Β από τον ζεόλιθο. Στη συνέχεια µελετήθηκε: γ) 

η επίδραση του λόγου «εξωτερικό διάλυµα / προσροφητικό µέσο», δ) η επίδραση του 

χρόνου εξισορρόπησης, ε) η επίδραση της θερµοκρασίας, στ) η επίδραση του pH και 

ζ) η επίδραση της παρουσίας NO3
-, στην προσρόφηση Ρ στον ζεόλιθο. Τέλος 

διερευνήθηκε: η) ο ρυθµός απελευθέρωσης του Ρ από τον ζεόλιθο. 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο τροποποιηµένος φυσικός ζεόλιθος έχει την 

ικανότητα να προσροφά Β, η οποία µειώθηκε, όταν προηγήθηκε η έκπλυση µε HCl 

και αυξήθηκε όταν προηγήθηκε η έκπλυση µε HCl και ρυθµίστηκε το pH στην 

αλκαλική περιοχή (pH ≅ 9,5). Σε όλες όµως τις περιπτώσεις, το ποσό του 

προσροφηµένου Β, εκφρασµένο σαν ποσοστό του αρχικά προστιθέµενου, ήταν πολύ 

χαµηλότερο από αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για άλλα ανιόντα. Επίσης 

η συγκέντρωση του Β στο διάλυµα ισορροπίας ξεπερνούσε το κρίσιµο όριο των 3 mg 

L−1 (για χρήση νερού για άρδευση), ακόµη και όταν η συγκέντρωση Β στο εξωτερικό 

διάλυµα ήταν 5 mg L−1. 

 Όσον αφορά το Ρ, τα πειράµατα έδειξαν ότι η προσρόφηση Ρ στον 

τροποποιηµένο φυσικό ζεόλιθο αυξήθηκε µε τη µείωση του λόγου «εξωτερικό 

διάλυµα / προσροφητικό µέσο». ∆ιαπιστώθηκε ότι ο απαιτούµενος χρόνος 

εξισορρόπησης, για την ολοκλήρωση της προσρόφησης του Ρ ήταν ≤ 1h και δε 

διαφοροποιήθηκε µε τη συγκέντρωση του Ρ στο εξωτερικό διάλυµα. Βρέθηκε ότι η 

αντίδραση προσρόφησης Ρ περιγράφεται πιστότερα από την εξίσωση Langmuir σε 

σχέση µε την εξίσωση Freundlich και ήταν εξώθερµη. Επίσης, µε την αύξηση του pH 

από την όξινη στην αλκαλική περιοχή αυξήθηκε η προσρόφηση Ρ. Επίσης, υπήρχαν 

αρκετές ενδείξεις ότι ο τροποποιηµένος φυσικός κλινοπτιλόλιθος παρουσίασε 
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µεγαλύτερη προσροφητική συνάφεια για τα δισθενή φωσφορικά ανιόντα έναντι των 

µονοσθενών. Στην περίπτωση που στο εξωτερικό διάλυµα υπήρχαν µαζί µε τα 

φωσφορικά και νιτρικά ανιόντα, όσο η συγκέντρωση των νιτρικών ανιόντων ήταν 

από 0 έως 25 mg L-1 δεν µειώθηκε η προσρόφηση Ρ µε την παρουσία των νιτρικών 

ανιόντων. Όταν όµως η συγκέντρωση των νιτρικών ανιόντων διπλασιάσθηκε η 

προσρόφηση Ρ µειώθηκε. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο τροποποιηµένος φυσικός 

ζεόλιθος έχει την ικανότητα να προσροφά µεγάλες ποσότητες Ρ, τις οποίες 

ελευθερώνει δύσκολα και µε αργό ρυθµό. Το µεγαλύτερο ποσοστό Ρ εκροφήθηκε 

κατά τη διάρκεια του 1ου 24ωρου, σε χρόνο µικρότερο από 15 λεπτά. Μετά, η 

εκρόφηση Ρ σταθεροποιήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, και συνεχίστηκε µε 

σταθερότητα ως τις 240 h, µε συγκεντρώσεις εκροφηµένου P στο διάλυµα ισορροπίας 

που κυµαίνονταν από 0,1 - 0,3 mg L-1. Επίσης βρέθηκε ότι η εκρόφηση του Ρ δεν 

εξαρτάται από το χρόνο και από την αρχική συγκέντρωσή του στο υλικό. 

. Τέλος, συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα που αφορούσαν την 

προσρόφηση και την εκρόφηση του Ρ, µπορούν να βγουν γενικά συµπεράσµατα για 

το µηχανισµό προσρόφησης των φωσφορικών ανιόντων στον τροποποιηµένο φυσικό 

κλινοπτιλόλιθο. Φαίνεται ότι η προσρόφηση οφείλεται σε δυνάµεις ηλεκτροστατικής 

φύσεως, που αναπτύσσονται µεταξύ της θετικά φορτισµένης επιφάνειας του ζεόλιθου 

και του αρνητικού φορτίου του ιόντος το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό διάλυµα 

(µηχανισµός ανιονικής ανταλλαγής). 

 Από τα αποτελέσµατα των παραπάνω πειραµάτων αποδεικνύεται ότι ο η 

χρήση του τροποποιηµένου µε HDTMA−Br φυσικού κλινοπτιλόλιθου ως 

προσροφητικό µέσο µπορεί να θεωρηθεί ως µια καλή µέθοδος για την απορρύπανση 

υδάτων και υδατικών συστηµάτων υψηλής συγκέντρωσης Ρ. Υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, το υλικό µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές ως προς τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της χρησιµοποίησής του για την αποµάκρυνση της περίσσειας Ρ από νερά 

άρδευσης και άλλα υδατικά συστήµατα εµπλουτισµένα σε Ρ. Τέλος, υπάρχει η 

πιθανότητα αν η προσροφηµένη ουσία είναι µόνο φωσφορικά ανιόντα, τότε ο 

ζεόλιθος µπορεί να ενσωµατωθεί στο έδαφος για να συµπληρώσει τις ανάγκες των 

φυτών σε Ρ. 
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6. ABSTRACT 
 

 The objective of the present work was the study of some conditions affecting 

B and P sorption on natural zeolite (clinoptilolite) after it’s surface modification, 

using long-chain cationic surfactant (hexadecyl-trimethyl-ammonium-bromide - 

C19H42Br) in order to be used as an effective sorbent in waters rich in the above 

anions. For Boron sorption on modified zeolite, the effect of: a) leaching the zeolite 

with HCl, 1 Μ before its surface modification, and b) pH increase, were studied. For 

Phosphorus sorption on surfactant−modified natural zeolite, Athe effect of: c) 

«external solution / sorbent» ratio, d) equilibration time, c) temperature, d) pH and e) 

competition of phosphate anions with nitrates anions, were studied. Finally, it was 

studied e) the rate of P release from modified zeolite.   

 In B experiments, tt was found that the surfactant-modified zeolite has a 

capacity to sorb B, and this capacity decreased with HCl leaching and increased with 

HCl leaching and pH adjustment at the strong alkaline region (≅ 9.5). However, B 

amounts sorbed by the modified non-leached or leached zeolite were much lower than 

for other anions reported in the literature. In addition, in all cases, B levels in the 

equilibrium solution were above the critical one that of 3 mg B L−1 (general guideline 

for the quality of irrigation water). 

 In P experiments, the results showed that P sorption on surfactant modified 

zeolite increased with «external solution / sorbent» ratio decrease. The equilibration 

time was 1 h and was independent of the P concentration in the equilibrium solution. 

In addition, it was observed that the Langmuir equation described better the sorption 

reaction compared to the Freundlich equation. It was also found that the sorption 

reaction was exothermic. Moreover, P sorption on surfactant modified zeolite 

increased with pH increase of the equilibrium solution, from the acid region to the 

strong alkaline region. The surfactant-modified zeolite had also stronger affinity for 

the divalent than the monovalent phosphate anions and the divalent phosphate anions 

were held stronger. The presence of competing nitrate anions at a concentration level 

below the 25mg L-1 did not decrease the adsorption of phosphates but when the 

nitrates concentration doubled, P sorption decreased. In addition, it was found that the 
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surfactant-modified zeolite released P at a slow rate and the major part released the 

first 24 hours, in less than 15 minutes. Then, the desorption reaction stabilized in low 

levels for the next 240 hours in P-desorbed concentration solution of about 0,1- 0,3mg 

in the equilibrium and continued stabilized after the 240 hours. It was also found that 

P desorption was independent of time and the initial P concentration. 

Finally, from the sorption and desorption experiments it was found that the 

predominant sorption mechanism was the anion exchange of phosphate ions with 

surfactant counterion (Br) on the external portion of surface bilayer, due to 

electrostatic forces between the positive charged surface of zeolite and the negative 

charge of the phosphate anions of the equilibrium solution. 

From the above laboratory results, it is suggested that the surfactant modified 

clinoptilolite can be used as an efficient sorbent for removing P excess from irrigation 

water and other aqueous solutions. Moreover, it is considered as an environmental 

safe material and if phosphates are the only adsorbed substance, it can be incorporated 

into the soil, as a fertilizer carrier for slow P release.  
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