Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade
Farmakološko aktivne snovi v odpadnih vodah:
optimizacija analitskih metod in procesov odstranjevanja

V organizaciji:
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S finančno podporo
Uvodni pozdrav in nagovor
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Projekt evropskega finančnega mehanizma LIFE OKOLJE

LIFE PharmDegrade
september 2014 – november 2016

Razgradnja farmacevtikov iz odpadnih
vod domov za ostarele in bolnišnic
Degradation of pharmaceuticals from nursing homes
and hospitals
http://lifepharmdegrade.arhel.si
LIFE13 ENV/SI/000466

Podpora implementaciji
evropske okoljske
zakonodaje!

Kako s projektom prispevati k implementaciji evropske okoljske zakonodaje?

Dejstva

Dileme

•

•

Ostanki zdravilnih učinkovin kompleksne in biološko težko
razgradljive molekule

•

Zasledimo v vodi po čiščenju, ….

•

Znani negativni vplivi na okolje

•

Mejne vrednosti
ostankov zdravilnih
učinkovin za izpuste v
vode niso določene

Dodana vrednost

•

Nadgradnja analitskih

•

Izboljšane analitske metode

•

Pregled stanja na različnih

•

Novi uvidi: koliko / kaj / kje

Zametki oblikovanja
nadzornega seznama
(„Wach List“)

se pojavlja

lokacijah
•

(rezistenca, strupenost)

•

Cilji projekta

Optimizacije elektrokemijske

•

učinkovitost / upravljanje /

oksidacije

Mnogo neznank ….

Tehnične izboljšave AOP
vzdrževanje

•

Potreba po zmanjšanju
negativnih vplivov na okolje /
vode

•

Demonstracija na pilotni
napravi

•

Izboljšanje kvalitete vode na

iztoku ČN
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Osnovni princip – elektrokemijska oksidacija
Obstojnejše organske molekule  naprednejši

Elektrolitska celica - tvorba ●OH radikalov iz vode

postopki oksidacije
-

Popolna mineralizacija
Priprava na lažjo nadaljnjo biološko razgradnjo
Zmanjšanje strupenosti

1 min

BDDA:
- Velik kisikov nadpotencial
- In situ tvorba oksidantov
- Tvorba fizisorbiranih radikalov

Površina elektrode z nanosom
diamanta dopiranega z borom
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5 min

Elektrokemijska oksidacija – področja uporabe
Učinek dezinfekcije
 Dezinfekcija vode (ladijske balastne vode)
 Priprava pitne vode
 Čiščenje industrijskih iztokov
!!! PREDNOSTNE NEVARNE SNOVI!!!
 Končna stopnja čiščenja komunalne
odpadne vode

Cont
.

1 min

5 min

Escherichia colli: kontrola / ena / pet min tretiranja

Kontrola bakterioplanktona in cianotoksinov v jezeru
PRED TRETIRANJEM

 Kontrola fitoplanktona v jezeru
PO TRETIRANJU

 Upad koncentracije
 Upad fotosinteze
A – svetlobni mikroskop
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B – Autofluorescenčni m.

Arhel: tehnološke izboljšave elektrolitske celice za doseganje anodne oksidacije

Rešeni odgovori na vprašanja:
 Doseganje visokega stika onesnaževal s ●OH
 Konstantno / nastavljivo napajanje elektrolitske celice v različnih razmerah
 Doseganje večje trajnosti elektrod in zmanjšanje potrebnega vzdrževanja
 Avtomatizacija upravljanja in nadzora sistema
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 Vode jemljemo resno!
 Verjamemo v moč integriranih in naprednih tehnoloških rešitev!

Arhel - ekipa

Rihard Murn

Dorjan Dolanc
Jošt Murn
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UL, Fakulteta za Farmacijo, Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Ekipa FFA na projektu PharmDegrade

prof. dr. Albin Kristl

Anita Klančar

izr. prof. dr. Robert Roškar

Analitika ostankov zdravil in njihovih metabolitov v okoljskih vzorcih
• Priprava vzorca z ekstraktorjem SPEDEX 4750
• Kvantifikacija na LC-MS/MS

doc. dr. Jurij Trontelj
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Zahvaljujemo se Občini Kranj in Komunali Kranj za možnost postavitve pilotne naprave
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Rezultate projekta želimo deliti s široko strokovno javnostjo
Predstavitev rezultatov projekta LIFE PharmDegrade:
 Pregled najdenih ostankov zdravil v slovenskih
odpadnih vodah
 Razvoj analiznih metod za določanje zdravilnih
učinkovin
 Nadgradnja tehnologije elektrokemijske oksidacije v
zaključnih procesih čiščenja vode
 Rezultati učinkovitosti razgradnje zdravilnih
učinkovin z uporabo anodne oksidacije v elektrolitski
celici
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Predstavitve s strani strokovne javnosti:
 Spremljanje ostankov zdravilnih učinkovin v okolju v
Sloveniji
 Obstoječa in bodoča zakonodaja predmetnega
področja
 Težave določanja nizkih koncentracij farmakološko
aktivnih učinkovin in vrednotenja strupenosti
 Veterinarska zdravila in okoljske tveganja
 Nove tehnologije na področju čiščenja in priprave
vode

Veseli smo udeležbe številnih slovenskih inštitucij













 MAK CMC tehnologija vode d.o.o.
 Complementarium
 Krka, d.d., Novo mesto
 Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 JP CČN DOMŽALE KAMNIK
 Nacionalni inštitut za biologijo,
 Inštitut Jožef Stefan
 Zavod za gradbeništvo
 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UNI-LJ
 Nacionalni inštitut za javno zdravje
 Agencija RS za okolje
 Fakulteta za farmacijo UNI-LJ
 Arhel
 Visoka šola za varstvo okolja Velenje
Hvaležni smo vam za aktivno udeležbo!
Prepričani smo, da smo z izmenjavo izkušenj dosegli dodano vrednost!
Nadejamo se novih skupnih projektnih idej!

Slovensko toksikološko društvo
Veterinarska fakulteta UNI LJ
Zdravstvena fakulteta UNI-LJ
Lek Pharmaceuticals d.d.
Ministrstvo za okolje in prostor
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Univerza v Novi Gorici
Komunala Kranj
Ferodis d.o.o.
Klinika Golnik
Slovenska tiskovna agencija
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Hvala za vašo pozornost
Za dodatne informacije smo vam na voljo: info@arhel.si
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