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Engineering
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11 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Περιβαλλοντική 

μηχανική



Environmental

Engineering

Laboratory

21 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι στόχοι του μαθήματος

• Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών 
για την τεχνολογική δραστηριότητα

• Ευαισθητοποίηση σε σχέση με θεωρίες και εργαλεία 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης

• Ικανότητα
- Συνεκτίμησης του κύκλου ζωής
- Εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης κύκλου ζωής

• Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τους μηχανισμούς 
πολιτικής για την λήψη  αποφάσεων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

• Δυνατότητα επίτευξης αναλύσεως με ελλειπή δεδομένα
• Αξιολόγηση πολυπαραγοντικών λύσεων



Environmental

Engineering

Laboratory

31 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



Environmental

Engineering

Laboratory

41 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

1. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική 

μηχανική



Environmental

Engineering

Laboratory

51 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι είναι 

περιβαλλοντική μηχανική?

Ορισμός: Η εφαρμογή της επιστήμης και της 
γνώσης και των αρχών της μηχανικής που 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος και στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

61 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι επηρεάζει?

• Όλους και τα πάντα!

– φυτά

– έντομα

– ζώα

– άνθρωποι

– Οικοσυστήματα



Environmental

Engineering

Laboratory

71 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΤι είναι τα 

περιβαλλοντικά θέματα?

• Τρεις περιοχές:

– Ποιότητα αέρα

– Ποιότητα εδάφους

– Ποιότητα υδάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

81 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τρέχοντα καίρια θέματα

• Παγκόσμια θέρμανση και κλιματική αλλαγή

• Μείωση στρώματος όζοντος

• Η υποβάθμιση του εδάφους και η απώλεια 
υγροτόπων και γεωργικών εκτάσεων

• Εξαφάνιση ειδών

• Συσσώρευση χημικών

• Κατανάλωση και υποβάθμιση των φυσικών πόρων



Environmental

Engineering

Laboratory

91 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠώς επηρεάζουν το 

περιβάλλον οι βιομηχανικές 

δραστηριότητες ?

Άμεσα

– Βιομηχανικός φόρτος

Κατανάλωση ενέργειας

Εκπομπές στο περιβάλλον

-Συσσώρευση στο περιβάλλον

Τα περισσότερα υλικά δυνητικά καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής

Τοξικότητα για ορισμένα υλικά

Έμμεσα

- Απόδοση των προϊόντων στα οποία μετασχηματίζονται

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ανακυκλωσιμότητα



Environmental

Engineering

Laboratory

101 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Συνιστά πραγματικά πρόβλημα? 

Πόσο 

καταναλώνουμε 

ανά ημέρα?



Environmental

Engineering

Laboratory

111 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

● Τύποι εκπομπών
● Διαθεσιμότητα και παραγωγή δεδομένων 

εκπομπών
● Μοντέλα μεταφοράς και μετασχηματισμού/Γενικά 

μοντέλα ισοζυγίου μάζας
● Μετασχηματισμοί τοξικών ουσιών στο περιβάλλον

- Βιοσυσσώρευση
- Αβιοτικές διεργασίες μετασχηματισμού
- Βιοαποικοδόμηση
- Βιομετασχηματισμός

2. Εκπομπές και πορεία των 

χημικών ουσιών στο περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

181 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

3. Μηχανική ποιότητας αέρα

● Η φύση των προβλημάτων της ποιότητας αέρα
● Εκπομπές και έλεγχος ατμοσφαιρικών ρύπων
● Μέθοδοι επεξεργασίας
● Μοντέλα ποιότητας αέρα



Environmental

Engineering

Laboratory

191 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ποιότητα αέρα

Η κακή ποιότητα αέρα συντελεί σε:

•Δημιουργία νέφους

•Αναπνευστικές και άλλες παθήσεις

•Όξινη βροχή

•Παγκόσμια θέρμανση

Γιατί η αέρια ρύπανση συνιστά πρόβλημα?



Environmental

Engineering

Laboratory

201 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑπό πού προέρχονται 

οι ατμοσφαιρικοί ρύποι?

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

στην Κίνα



Environmental

Engineering

Laboratory

211 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ποιότητα αέρα

• Αέριος ρύπος: Μια επιβλαβής
γνωστή ουσία στον αέρα η
οποία είναι βλαβερή για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον.

– Οξείδια του αζώτου (NOx)

– Οξείδια του θείου (SOx)

– Μονοξείδιο του άνθρακα
(CO)

– Διοξείδιο του άνθρακα
(CO2)

Επιπτώσεις της όξινης βροχής στα 

φυτά

file:///%5C%5Clocalhost%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Ccommons%5C0%5C0c%5CAcid_rain_woods1.JPG
file:///%5C%5Clocalhost%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Ccommons%5C0%5C0c%5CAcid_rain_woods1.JPG


Environmental

Engineering

Laboratory

221 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΤο πρόβλημα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Κλίμακες του προβλήματος

•Παγκόσμια (παγκόσμια θέρμανση, μείωση

στρατοσφαιρικού όζοντος)

•Περιφερειακή (όξινη βροχή)

•Τοπική

•Αστική

•Κλίμακα δρόμου

•Ρύπανση εσωτερικών χώρων

Τί είναι ατμοσφαιρική ρύπανση?

Ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η μεταβολή της σύστασης ατμόσφαιρας, είτε από την είσοδο 

ενώσεων που δεν υπάρχουν στη φυσική της σύσταση, είτε από μεταβολή της συγκέντρωσης 

υπαρχόντων ενώσεων

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:

•Το Διοξείδιο του Θείου (SO2)

•Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)

•Τo Διοξείδιo του Αζώτου (NO2)

•Το Όζον (O3)

•Τα Αιωρούμενα Σωματίδια (κυρίως PM2.5, PM10)

•Το Βενζόλιο (C6H6)

•Ο Μόλυβδος (Pb)

•Το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) σε συγκέντρωση

ανώτερη της φυσιολογικής

Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων:

Ανθρωπογενείς πηγές

•Βιομηχανική δραστηριότητα

•Παραγωγή ενέργειας

•Μεταφορές

•Οικιακή θέρμανση

•Χρήση καταναλωτικών προίόντων

Φυσικές πηγές

•Βιογενείς εκπομπές

•Ηφαίστεια

Επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης

•Ανθρώπινη υγεία

•Οικοσύστημα - Βιόσφαιρα

•Τεχνητό περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

231 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ατμοσφαιρικές διεργασίες –

Διεργασίες μεταφοράς



Environmental

Engineering

Laboratory

241 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αέρια Θερμοκηπίου και Παγκόσμια 

Θέρμανση
• Παγκόσμια θέρμανση: Μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης.

• Φαινόμενο θερμοκηπίου: Θερμότητα από τον ήλιο εγκλωβίζεται εντός θερμοκηπίου

και θερμαίνει τον αέρα του.

• Μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνεται στην

ατμόσφαιρα, παγιδεύει περισσότερη θερμότητα.

file:///%5C%5Clocalhost%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Ccommons%5C1%5C10%5CGlobal_warming_graphic.png
file:///%5C%5Clocalhost%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Ccommons%5C1%5C10%5CGlobal_warming_graphic.png


Environmental

Engineering

Laboratory

251 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΤο παγκόσμιο 

θερμόμετρο



Environmental

Engineering

Laboratory

261 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΔυναμικό θέρμανσης 

της ατμόσφαιρας



Environmental

Engineering

Laboratory

271 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΗ θέρμανση δεν 

είναι ομοιόμορφη



Environmental

Engineering

Laboratory

281 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑνθρωπογενείς 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου



Environmental

Engineering

Laboratory

291 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠηγές αερίων 

θερμοκηπίου

IPCC WG3, 2007 2004

Αποχετεύσεις –
Απόβλητα

2.80%
Δάση
17.40%

Γεωργία; 13,50%

Βιομηχανία
19.40%

Εμπορικά και 
δημόσια κτήρια

7.90%

Μεταφορές
13.10%

Ενέργεια
25.90%



Environmental

Engineering

Laboratory

301 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΚλίμα και κατανομή

ρύπων στο περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

311 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠως μειώνουμε 

τους ατμοσφαιρικούς ρύπους?

• Συνεπιβατισμός

• Υβριδικά οχήματα

• Νομοθετικές ρυθμίσεις

• Νέο: γεωλογική
παγίδευση του άνθρακα

• Εναλλακτικά καύσιμα

• Περπάτημα, ποδηλασία
και χρήση μέσων μαζικής
μεταφοράς



Environmental

Engineering

Laboratory

121 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

4. Μηχανική ποιότητας νερού

● Η φύση των προβλημάτων της ποιότητας νερού
● Φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας
● Χημικές και φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας
● Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας



Environmental

Engineering

Laboratory

131 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΓιατί είναι 

απαραίτητη η επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων

• Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη
από:
– Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση του

οικοσυστήματος

– Αισθητική υποβάθμιση (οσμές, μη διαύγεια, κτλ.)

– Φαινόμενα ευτροφισμού (υψηλές συγκεντρώσεις
θρεπτικών)

– Φαινόμενα τοξικότητας (βαριά μέταλλα, PCBs, κτλ.)

• Για να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων
– Από παθογόνα μικρόβια που μπορεί να εισέλθουν στον

οργανισμό είτε από το στόμα είτε από το δέρμα



Environmental

Engineering

Laboratory

141 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τυπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

αστικών αποβλήτων (σε mg/l)

• Αλκαλικότητα 50- 200 

• BOD5 100-300 

• COD 250-1000 

• SS (αιωρ. στερεά) 100-350

• Ολικό Ν 20-80

• Ολικός Ρ 5-20



Environmental

Engineering

Laboratory

151 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιβλιογραφία

Ελληνική

• Κούγκολος Α. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική εκδόσεις Τζιόλα, Β’

έκδοση 2007 (ISBN: 978-960-418-077-6)

• J. Harte, C. Holdren, R. Schneider, C. Shirley. ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω,.

Μετάφραση: Κ. Κόλλια, Σ. Χαμηλάκης,  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ 1991.

ISBN: 960-254-661-1

• Δ. Σαρηγιάννης, Σημειώσεις Μαθήματος Περιβαλλοντική μηχανική



Environmental

Engineering

Laboratory

161 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιβλιογραφία

Αγγλόφωνη

• W. W. Nazarof, L. Alvarez-Cohen. Environmental Engineering Science. John

Wiley & Sons Inc. 2002. ISBN 10: 0-471-14494-0

• F. R. Spellman, N. E. Whiting. ENVIRONMENTAL ENGINEER’S

MATHEMATICS HANDBOOK. CRC PRESS 2005. ISBN 1-56670-681-5

• J.M. Mihelcic. Fundamentals of Environmental Engineering. John Wiley & Sons

1999. ISBN 0-471-24313-2

• N. Nirmala Khandan. Modeling Tools for Environmental Engineers and

Scientists. CRC PRESS 2002. ISBN 1-56676-995-7



Environmental

Engineering

Laboratory

321 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

● Η φύση του προβλήματος διάθεσης των στερεών
αποβλήτων

● Ελαχιστοποίηση επικινδύνων αποβλήτων
● Διεργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
● Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων



Environmental

Engineering

Laboratory

331 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ποιότητα εδαφών

• Ρύπανση εδαφών: Καταστροφή της επιφάνειας της Γης
που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και
την κατάχρηση των φυσικών πόρων.

• Φυσικοί πόροι: Γη και πρώτες ύλες που υπάρχουν
φυσικά στο περιβάλλον και δεν έχουν διαταραχθεί από
τον άνθρωπο.

• Ανανεώσιμοι πόροι: Ένας φυσικός πόρος που μπορεί
να αντικατασταθεί από μια φυσική διαδικασία.

• Μη ανανεώσιμος πόρος: ένας φυσικός πόρος που δεν
μπορεί να παραχθεί εκ νέου ή να αυξηθεί ή να
επαναχρησιμοποιηθεί.



Environmental

Engineering

Laboratory

341 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παραδείγματα

Ανανεώσιμοι πόροι Μη-ανανεώσιμοι πόροι



Environmental

Engineering

Laboratory

351 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι προβλήματα προκύπτουν από την 

ρύπανση εδαφών?

Όξινη απορροή των 

ορυχείων

Χώροι υγειονομικής 

ταφής

Φυτοφάρμακα και 

ζιζανιοκτόνα



Environmental

Engineering

Laboratory

361 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠως μειώνουμε τη 

ρύπανση των εδαφών?



Environmental

Engineering

Laboratory

371 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

6. Ανάλυση κύκλου ζωής

● Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής
● Μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
● Προσδιορισμός πλαισίου και στόχου ανάλυσης
● Απογραφική ανάλυση
● Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
● Ερμηνεία αποτελεσμάτων
● Εφαρμογές της ΑΚΖ: χρησιμότητα, αδυναμίες και 

περιορισμοί
● Παραδείγματα ΑΚΖ



Environmental

Engineering

Laboratory

381 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

7. Διαμόρφωση Βιομηχανικού

Οικοσυστήματος – Περιβαλλοντικής

Πολιτικής

● Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε
βιομηχανικό σύμπλεγμα

● Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής
πολιτικής

● Παραδείγματα βιομηχανικής οικολογίας
προς μια κυκλική οικονομία



Environmental

Engineering

Laboratory

391 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

8. Χημικά στο περιβάλλον και 

δημόσια υγεία

● Μηχανισμοί ανθρώπινης έκθεσης σε 
περιβαλλοντικά χημικά

● Μέθοδοι αποτίμησης των επιπτώσεων στην 
ανθρώπινη υγεία

● Βελτιστοποίηση σύνθεσης νέων χημικών μέσω ΑΚΖ 
και ανάλυση έκθεσης/τοξικότητας 



Environmental

Engineering

Laboratory

22 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Όξινη βροχή

Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά 

προβλήματα

Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος



Environmental

Engineering

Laboratory

32 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Περιβαλλοντικά προβλήματα μικρότερης 

κλίμακας

Ρύπανση εδάφους

Ρύπανση υδάτων

Ρύπανση αέρα



Environmental

Engineering

Laboratory

212 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

● Η φύση του προβλήματος διάθεσης των στερεών 
αποβλήτων

● Ελαχιστοποίηση επικινδύνων αποβλήτων
● Διεργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
● Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων



Environmental

Engineering

Laboratory

222 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ποιότητα εδαφών

• Ρύπανση εδαφών: Καταστροφή της επιφάνειας της Γης 
που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 
την κατάχρηση των φυσικών πόρων.

• Φυσικοί πόροι: Γη και πρώτες ύλες που υπάρχουν 
φυσικά στο περιβάλλον και δεν έχουν διαταραχθεί από 
τον άνθρωπο.

• Ανανεώσιμοι πόροι: Ένας φυσικός πόρος που μπορεί 
να αντικατασταθεί από μια φυσική διαδικασία.

• Μη ανανεώσιμος πόρος: ένας φυσικός πόρος που δεν 
μπορεί να παραχθεί εκ νέου ή να αυξηθεί ή να 
επαναχρησιμοποιηθεί.



Environmental

Engineering

Laboratory

232 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παραδείγματα

Ανανεώσιμοι πόροι Μη-ανανεώσιμοι πόροι



Environmental

Engineering

Laboratory

242 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι προβλήματα προκύπτουν από την 

ρύπανση εδαφών?

Όξινη απορροή των 

ορυχείων

Χώροι υγειονομικής 

ταφής

Φυτοφάρμακα και 

ζιζανιοκτόνα



Environmental

Engineering

Laboratory

252 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠως μειώνουμε τη 

ρύπανση των εδαφών?



Environmental

Engineering

Laboratory

262 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

6. Ανάλυση κύκλου ζωής

● Εισαγωγή στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής
● Μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
● Προσδιορισμός πλαισίου και στόχου ανάλυσης
● Απογραφική ανάλυση
● Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
● Ερμηνεία αποτελεσμάτων
● Εφαρμογές της ΑΚΖ: χρησιμότητα, αδυναμίες και

περιορισμοί
● Παραδείγματα ΑΚΖ



Environmental

Engineering

Laboratory

272 – Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διάγραμμα ΑΚΖ



Environmental

Engineering

Laboratory

13 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαμόρφωση Βιομηχανικού 

Οικοσυστήματος – Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής

● Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε
βιομηχανικό σύμπλεγμα

● Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής
πολιτικής

● Παραδείγματα βιομηχανικής οικολογίας
προς μια κυκλική οικονομία



Environmental

Engineering

Laboratory

23 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιώσιμη ανάπτυξη



Environmental

Engineering

Laboratory

33 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη

Περιεχόμενο:
- Η βιώσιμη (ή αειφόρος) ανάπτυξη ως έννοια δεσπόζει ως ένα μεγάλο

μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της

τεχνολογίας και της νεωτερικότητας

Στόχοι:
- Η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι επικρατούσα έννοια

- Οι προκλήσεις που αφορούν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας πρέπει

να εξετάζονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο



Environmental

Engineering

Laboratory

43 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη

Πρωτίστως, τι ορίζεται ως «ανάπτυξη»?



Environmental

Engineering

Laboratory

53 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οικονομική Ανάπτυξη 

- Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1940

- Στόχος: Να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο

- Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συχνά συνδέεται με τους στόχους

του Ψυχρού Πολέμου

- Το σπερματικό Κείμενο:

Τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης: Ένα μη κομμουνιστικό Μανιφέστο

(Rustow)

• Οδήγησε στη δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΔΝΤ, και του

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)



Environmental

Engineering

Laboratory

63 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οικονομική Ανάπτυξη: δείκτες 

επιτυχίας 

- Έννοια ευρέως διαδεδομένη

- Παγκόσμια βελτίωση

- Πιθανή εξαίρεση η υπο-

Σαχάρια Αφρική



Environmental

Engineering

Laboratory

73 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κλασσικός ορισμός

«Η βιώσιμη ανάπτυξη ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 

ανάγκες»

(The World Commission on Environment and Development, United 

Nations,1987)



Environmental

Engineering

Laboratory

83 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Άλλοι ορισμοί
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου εντός της φέρουσας ικανότητας

των υποστηριζομένων οικοσυστημάτων
(Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση)

- Μια κατάσταση στην οποία το οικοσύστημα διατηρεί την ποικιλομορφία του και

την ποιότητα του - και έτσι την ικανότητά της να στηρίξει τους ανθρώπους και το

υπόλοιπο της ζωής και τις δυνατότητές του να προσαρμόζεται στις αλλαγές και

να παρέχει μια ευρεία αλλαγή των επιλογών και ευκαιριών για το μέλλον

- Μια κατάσταση στην οποία όλα τα μέλη της κοινωνίας είναι σε θέση να

προσδιορίσει και να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν μια μεγάλη γκάμα

από επιλογές για να καλύψουν τις δυνατότητές τους

Η οικονομική ανάπτυξη που προσφέρει δικαιοσύνη και ευκαιρίες για όλους τους 

ανθρώπους του κόσμου, και όχι μόνο οι λίγοι προνομιούχοι, χωρίς περαιτέρω 

καταστροφή των πεπερασμένων φυσικών πόρων του πλανήτη και η φέρουσα 

ικανότητα
(Pronk και UL Χακ 1992)



Environmental

Engineering

Laboratory

93 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

• Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (κοινωνική συνοχή)

• Αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές

• Ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία (πρόσβαση στην πληροφορία)

• Συμμετοχή των πολιτών (παιδεία – γνώση του κοινού)

• Συμμετοχή των επιχειρήσεων (επιχειρησιακή κοινωνική ευθύνη)

• Συνοχή πολιτικών (σε τοπική-περιφερειακή-εθνική-παγκόσμια κλίμακα)

• Ολοκλήρωση πολιτικών (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική διάσταση)

• Χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης γνώσης

• Η αρχή της προφύλαξης

– Όπου υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησής

της και λήψη προληπτικών μέτρων για αποφευχθεί η ζημιά

• Ο ρυπαίνων πληρώνει

 Οι τιμές των αγαθών πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά κόστη για την κοινωνία και 

οι ρυπαίνοντες να πληρώνουν για την αποκατάσταση της ζημιά



Environmental

Engineering

Laboratory

103 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βασικά ερωτήματα:

Τι;

... Να στηριχθεί;

... Να αναπτυχθεί;



Environmental

Engineering

Laboratory

113 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι να διατηρηθεί
Ευρέως αποδεκτά στοιχεία της βιωσιμότητας

Οικονομικά

- Ανθρώπινο Δυναμικό

- Ανθρώπογενές Κεφάλαιο

Περιβάλλον

- Φυσικό κεφάλαιο

Κοινωνικά

- Κοινωνικό Κεφάλαιο



Environmental

Engineering

Laboratory

123 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το τρίγωνο της βιώσιμης ανάπτυξης
Κοινωνία

Οικονομία Περιβάλλον

REACH

Πράσινη χημεία

Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες

Περιβαλλοντική δικαιοσύνη

Περιβάλλον και υγεία

Ολοκληρωμένη 

εκτίμηση επιπτώσεων στην

υγεία

Εκτίμηση του εξωτερικού 

κόστους

Ανάλυση κύκλου ζωής χημικών 

και προϊόντων κατανάλωσης

Νέες θέσεις 

εργασίας

Οικο-νεωτερισμός

Προστασία 

καταναλωτή

Ασφάλεια τροφίμων



Environmental

Engineering

Laboratory

133 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι είναι η Οικονομική Βιωσιμότητα

Ανθρωπογενή Κεφάλαια
- Παραδοσιακά οικονομική πρωτεύουσα

- Παράγεται μέσα παραγωγής

Ανθρώπινο Δυναμικό
- Συχνά αναφέρεται απλά στην εργασία

- Πιο διακριτικά, η ικανότητα ενός ατόμου να παράγει ή να αυξάνει εισόδημα

• γνώση

• δεξιότητες

• υγεία

• τιμές

- Δραστηριότητες που αυξάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο

• μόρφωση

• εκπαίδευση

• ιατρική φροντίδα



Environmental

Engineering

Laboratory

143 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Συντήρηση του φυσικού κεφαλαίου
- Οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που επιτρέπουν τη ζωή

Πηγές
- Τα αποθέματα των πρώτων υλών

- Οι ροές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Καταβόθρες
- Ικανότητα να αφομοιώνει τα απόβλητα



Environmental

Engineering

Laboratory

153 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: 

Goodland 95 

Κανόνας εξόδου

- Οι εκπομπές των αποβλήτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν την

αφομοιωτική ικανότητα του τοπικού περιβάλλοντος

Κανόνας εισόδου

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: τα ποσοστά αλίευσης πρέπει να είναι

μέσα σε αναγεννητική τιμές

- Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: τα ποσοστά αλίευσης πρέπει να είναι

κάτω από το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται τα υποκατάστα των

ανανεώσιμων



Environmental

Engineering

Laboratory

163 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κοινωνική βιωσιμότητα

Κοινωνικό Κεφάλαιο
- Δεν υπάρχει συναινετικός ορισμός

- Γνώση και κανόνες αλληλεπίδρασης στον πολιτισμό και τους θεσμούς

- Νομικό σύστημα

- Κυβέρνηση

Η κοινωνική βιωσιμότητα γενικά περιλαμβάνει την 

αντιμετώπιση των βασικών αναγκών του πληθυσμού
• Αναγνώριση των κοινωνικών ζητημάτων στην

παραδοσιακή οικονομία ανάπτυξης, προγενέστερη των 

περιβαλλοντικών ανησυχιών

- Η κατανομή του εισοδήματος

- Ποιότητα ζωής

• αναλφαβητισμός

• πείνα

- Θεσμική συμμετοχή

- Αύξηση επιλογών



Environmental

Engineering

Laboratory

173 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οικονομική Ανάπτυξη:

Μέτρα της επιτυχίας

Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών - Δείκτης 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης

- ΑΕΠ

- Εκπαίδευση

- Το προσδόκιμο ζωής

Προβληματικές περιοχές

- Υπο-Σαχάρια Αφρική



Environmental

Engineering

Laboratory

183 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πόσο είναι να διατηρηθεί

Ποσότητα

Ή

Ποιότητα

Κλίμακα 

χρόνου



Environmental

Engineering

Laboratory

193 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι είναι να διατηρηθεί;
Ιεραρχία βιωσιμότητας (Marshall και Toffel)

Ενέργειες που δεν είναι βιώσιμες

- Επίπεδο 4
• Μείωση ποιότητας ζωής

• Παραβίαση άλλων αξιών

- Επίπεδο 3
• η εξαφάνιση των ειδών 

• παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Επίπεδο 2
• Σημαντική μείωση προσδόκιμου ζωής &

βασικών υπηρεσιών υγείας

- Επίπεδο 1
• να τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση 

του ανθρώπου



Environmental

Engineering

Laboratory

203 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σε τι βάθος χρόνου θα πρέπει να 

νοιαζόμαστε για τη βιωσιμότητα;

Είναι αυτές βιώσιμες;
- Μερικοί θα διαφωνήσουν με την επισήμανση της Β ως αποδεκτής

- Κατά τη διάρκεια της διαταραχής Β, είναι πιθανό ότι μια άλλη 

διαταραχή μπορεί να συμβεί με συνέπειες όπως η C

Ποιότητα 

υπηρεσιών 

οικοσυστήματος

Χρόνος



Environmental

Engineering

Laboratory

213 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Είναι βιώσιμο να επιτρέψουμε 

ορισμένες μορφές του κεφαλαίου να 

επιδεινώνονται, ενώ άλλες 

διατηρούνται;

Παραδείγματα ?



Environmental

Engineering

Laboratory

223 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υποκατάσταση κεφαλαίου:
Η διαπραγμάτευση με την πάροδο του χρόνου ή των 

πόρων

Ισχυρή βιωσιμότητα

- Δεν μπορούν να γίνουν ανταλλαγές μεταξύ βιωσιμότητας των

διαφόρων πόρων

- Ποιο είναι ένα παράδειγμα ενός πιθανού διλήμματος;

Ασθενής βιωσιμότητα
- Ορισμένες δυνατότητες πόρων / οικοσυστήματος μπορούν να

επιδεινωθούν εάν το εξαγόμενο μέγεθος επανεπενδύεται σε 

δυνατά υποκατάστατα



Environmental

Engineering

Laboratory

233 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

243 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

253 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

263 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

273 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το βασικό ερώτημα για μια ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση μπορεί να συνοψιστεί στο παρακάτω: 

Πως να εξισορροπήσουμε τη διαχείριση της 

αβεβαιότητας με την εφαρμογή της Αρχής της 

Προφύλαξης?

Ο Bertold Brecht δίνει την απάντηση στο έργο του Life of

Galileo:

“Ο κύριος στόχος της επιστήμης δεν είναι να ανοίξει την

πόρτα στην άπειρη σοφία αλλά να σπρώξει προς τα

πίσω τα όρια του άπειρου λάθους.”



Environmental

Engineering

Laboratory

283 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

7. Χημικά στο περιβάλλον και 
δημόσια υγεία

● Μηχανισμοί ανθρώπινης έκθεσης σε
περιβαλλοντικά χημικά

● Μέθοδοι αποτίμησης των επιπτώσεων στην
ανθρώπινη υγεία

● Βελτιστοποίηση σύνθεσης νέων χημικών μέσω ΑΚΖ
και ανάλυση έκθεσης/τοξικότητας



Environmental

Engineering

Laboratory

293 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Επιπτώσεις στην υγεία λόγω της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος



Environmental

Engineering

Laboratory

303 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μείωση στο 
προσδόκιμο 
ζωής λόγω 
ανθρωπογενών 
αιωρούμενων 
σωματιδίων
(ΙΙΑSA)



Environmental

Engineering

Laboratory

313 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι πυλώνες της περιβαλλοντικής ασφάλειας

Εκτίμηση Έκθεσης + Εκτίμηση 
τοξικολογικού κινδύνου

Διαχείριση επικινδυνότητας

Επίσημοι έλεγχοι ποιότητας 
περιβάλλοντος = εφαρμογή 
των μέτρων διαχείρισης και 

τελευταία γραμμή άμυνας για 
την πολίτη

Διαφάνεια

Συμμετοχική

διαδικασία



Environmental

Engineering

Laboratory

323 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι χρειάζεται για ένα ποδήλατο?



Environmental

Engineering

Laboratory

333 – Βιώσιμη ανάπτυξη Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

14 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εκπομπές και πορεία 

των χημικών ουσιών 

στο περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

24 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παράδειγμα μοντέλου πολλαπλών φάσεων: Μοντέλο 

πτητικότητας πολλαπλών μέσων επιπέδου ΙΙΙ

Το μοντέλο υπολογίζει συγκεντρώσεις σε 

κατάσταση ισορροπίας ενός χημικού σε 

4 περιβαλλοντικά μέσα (1) αέρας, (2) 

επιφανειακά νερά, (3) έδαφος, (4) ίζημα, 

ως απόκριση σε σταθερές εκπομπές σε 

μια περιβαλλοντική περιοχή 

καθορισμένου όγκου



Environmental

Engineering

Laboratory

34 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πτητικότητα και χωρητικότητα 

πτητικότητας

• Αέρια φάση

• Υδατική φάση

• Εδαφική φάση



Environmental

Engineering

Laboratory

44 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πτητικότητα και χωρητικότητα 

πτητικότητας

• Η πτητικότητα (f) έχει μονάδες πίεσης και εκφράζει τη 

μερική πίεση που χαρακτηρίζει ένα χημικό για να 

μεταφερθεί από μια φάση σε μια άλλη

• Η παράμετρος χωρητικότητας πτητικότητας (Z), έχει 

μονάδες mol/m3∙Pa και εκφράζει τη χωρητικότητα της 

συγκεκριμένης φάσης για συγκεκριμένα χημικά

• Η συγκέντρωση σε ένα περιβαλλοντικό μέσο δίνεται από 

τη σχέση:

C Z f 



Environmental

Engineering

Laboratory

54 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πτητικότητα : Αέρια φάση
• Ορίζεται ως :

Όπου: 

– y είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του χημικού στην αέρια φάση

– Ф είναι ο αδιάστατος συντελεστής πτητικότητας μη ιδανικής 
συμπεριφοράς

– PT είναι η συνολική πίεση (Pa)

– P είναι η μερική πίεση του χημικού στην αέρια φάση

• Συγκέντρωση και πτητικότητα :

Όπου : 

– n είναι τα γραμμομόρια του χημικού για ένα δεδομένο όγκο V (mol)

– V είναι ο δεδομένος όγκος (m3)

– R είναι η σταθερά των αερίων (8.312 (Pa m3)/(mole K))

– T είναι η απόλυτη θερμοκρασία (K)

– Z1 είναι η χωρητικότητα της πτητικότητας (=1/(RT))

PPyf T  

11 )/()/(/ ZfRTfRTPVnC 



Environmental

Engineering

Laboratory

64 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πτητικότητα : Υδάτινη φάση

• Ορίζεται ως: 
Όπου :

– x είναι το γραμμομοριακό κλάσμα

– γ είναι ο συντελεστής δραστικότητας του νόμου του Raoult

– PS είναι η τάση ατμών κορεσμού του καθαρού υγρού χημικού στη θερμοκρασία 

του συστήματος (Pa)

• Συγκέντρωση και πτητικότητα : 
Όπου :

– vw είναι ο γραμμομοριακός όγκος του διαλύματος (water, 1.8x10-5m3/mole)

– H είναι η σταθερά του νόμου του Henry για το χημικό (Pa.*m3/mole)

– Z2 είναι η χωρητικότητα πτητικότητας του νερού για το χημικό (=1/H)

– C2 είναι η συγκέντρωση σε υδατικό διάλυμα (moles/m3)

SPxf 



22 /)/(/ fZHfPvfvxC S

WW  



Environmental

Engineering

Laboratory

74 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πτητικότητα : Εδαφική φάση
• Ορίζεται ως :
Όπου :

– Cs είναι η προσροφημένη συγκέντρωση (moles/kg soil or sediment)

– C2 είναι η υδατική συγκέντρωση (moles/L solution)

– Kd είναι ο συντελεστής κατανομής ισορροπίας (L solution/kg solids)

• Συντελεστής κατανομής του οργανικού φορτίου:

• Συγκέντρωση και Πτητικότητα: 

Όπου : 

– р3 είναι η πυκνότητα φάσης (kg solid/m3 solid)

– Ф3 είναι το κλάσμα μάζας οργανικού άνθρακα στην εδαφική φάση (g 
organic carbon/g soil solids)

– Koc είναι ο συντελεστής κατανομής βασιζόμενος στον οργανικό 
άνθρακα (L/kg)

– Z3 είναι η χωρητικότητα πτητικότητας

2CKC dS 

3/dOC KK 

  fZfKHC OCS 3333 1000//1  



Environmental

Engineering

Laboratory

84 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Χωρητικότητες πτητικότητας για 
διαμερίσματα και περιβαλλοντικές φάσεις

Περιβαλλοντική φάση Πυκνότητες φάσεων (kg/m3)

Αέρια φάση Z1=1/RT 1.2

Υδάτινη φάση Z2=1/H 1,000

Εδαφική φάση Z3=(1/H)KOCΦ3ρ3/1000 2,400

Φάση ιζήματος Z4=(1/H)KOCΦ4ρ4/1000 2,400

Φάση αιωρούμενου ιζήματος Z5=(1/H)KOCΦ5ρ5/1000 2,400

Φάση ψαριών Z6=(1/H)0.048ρ6KOW 1,000

Φάση αερολυμάτων Z7=(1/RT)6x106/PSL

όπου R=Παγκόσμια σταθερά των αερίων (8.314Pa*m3/mole*K)
T=Απόλυτη θερμοκρασία (K)
H=Σταθερά νόμου Henry (Pa*m3/mole)
KOC=Συντελεστής επιμερισμού οργανικού άνθρακα (=0.41KOW)
KOW=Συντελεστής επιμερισμού οκτανόλης - νερού
ρi=πυκνότητα φάσης i (kg/m

3)
Φi=Κλάσμα μάζας οργανικού άνθρακα στη φάση i (g/g)

Περιβαλλοντικά διαμερίσματα

Διαμέρισμα αέρα (1) ZC1=Z1+2x10
-11Z7 (Περίπου 30 μg/m

3 αερολυμάτων)

Υδατικό διαμέρισμα (2) ZC2=Z2+5x10
-6Z5+10

-6Z6 (5 ppm solids, 1 ppm fish by vol.)

Εδαφικό διαμέρισμα (3) ZC3=0.2Z1+0.3Z2+0.5Z3 (20% air, 30% water, 50% solids)

Διαμέρισμα ιζήματος (4) ZC4=0.8Z2+0.2Z4 (80% water, 20% solids)

Σημείωση: Για στερεά αερολύματα PS
L=PS

S/exp{6.79(1-TM/T)} όπου TM είναι το σημείο τήξης (K)



Environmental

Engineering

Laboratory

94 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών

• Διαδικασίες διάχυσης

– Μπορούν να συμβούν σε παραπάνω από μία κατεύθυνση, 
εξαρτώμενες από τα σημάδια πτητικότητας των διαφορετικών 
διαμερισμάτων

– Ρυθμός μεταφοράς : N = D(f)

– Παράδειγμα: Πτητικότητα Εξαέρωση από το νερό στον αέρα ή από 
το έδαφος στον αέρα

• Διαδικασίες μη-διάχυσης

– Είναι η μεταφορά μονής κατεύθυνσης ανάμεσα σε διαμερίσματα

– Ρυθμός μεταφοράς : N = GC = GZf = Df

– Παράδειγμα: Έκπλυση με βροχή, ξηρή και υγρή εναπόθεση σε 
νερό και έδαφος, εναπόθεση και επαναιώρηση σε ιζήματα

Διαδικασίες διάχυσης και μη-διάχυσης



Environmental

Engineering

Laboratory

104 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Μια προσέγγιση διπλού φιλμ ακολουθείται με συντελεστές 

μεταφοράς μάζας για τον αέρα (u1 = 5m/h) και το νερό (u2 = 0.05 

m/h). Η ενδιάμεση παράμετρος μεταφοράς για την προσρόφηση 

δίνεται ως :

• Η τιμή D για την έκπλυση από τη βροχή δίνεται ως : 

• Η τιμή D για την ξηρή/υγρή εναπόθεση δίνεται ως :

• Η σωρευτική τιμή D για τη μεταφορά από τον αέρα στο νερό :

• Η τιμή D για τη μεταφορά από το νερό στον αέρα είναι : 

Υπολογισμός παραμέτρων : μεταφορές αέρα-ύδατος

))/(1)/1/(1 2211 ZAuZAuD WWVW 

23 ZAuD WRW 

74 ZAuD WQW 

VWDD 21

RWQWVW DDDD 12

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών



Environmental

Engineering

Laboratory

114 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Μετά από ανάπτυξη, η εξίσωση του D για τη διάχυση από τον 
αέρα στο έδαφος δίνεται από : 

• With :

• Η σωρευτική τιμή D για όλες τις διαδικασίες μεταφοράς από 
τον αέρα προς το έδαφος δίνονται από :

• Και η διάχυση μεταφοράς από το έδαφος στον αέρα είναι : 

17 ZAuD SSA 

Υπολογισμός παραμέτρων : Μεταφορά αέρα - εδάφους

))/(1/1/(1 SASWSVS DDDD 

15 ZAuD SS  26 ZAuD SSW 

RSQSVS DDDD 13

VSDD 31

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών



Environmental

Engineering

Laboratory

124 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Η τιμή D για μεταφορά από το νερό προς το ίζημα υπολογίζεται από τη 
σχέση :

Όπου :

– u8 είναι ο συντελεστής μεταφοράς μάζας (m/h)

– AW είναι η περιοχή (m2)

– u9 είναι η ταχύτητα εναπόθεση ιζήματος (m/h)

• Η τιμή D για μεταφορά από το ίζημα προς το νερό υπολογίζεται από τη 
σχέση :

Όπου : 

– u10 είναι η ταχύτητα επαναιώρησης (m/h)

Υπολογισμός παραμέτρων : Μεταφορές νερού - ιζήματος

592824 ZAuZAuD WW 

4102842 ZAuZAuD WW 

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών



Environmental

Engineering

Laboratory

134 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Η τιμή D για τη μεταφορά από το έδαφος στο νερό δίνεται από
τη σχέση:

Όπου : 

– u11 είναι η ταχύτητα απορροής του ύδατος (m/h)

– u12 είναι η ταχύτητα απορροής του εδάφους (m/h)

• Ο συντελεστής D για το μηχανισμό μεταφοράς μη-διάχυσης που 
χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση ενός χημικού από το 
ίζημα μέσω ταφής, περιγράφεται ως :

Όπου :

– uB είναι ο ρυθμός ταφής του ιζήματος (m/h)

Υπολογισμός παραμέτρων : μεταφορά μεταξύ νερού και εδάφους

31221132 ZAuZAuD SS 

44 ZAuD WBA 

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών



Environmental

Engineering

Laboratory

144 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Ο συνολικός ρυθμός εισροών για κάθε μέσο είναι : 

Όπου :

– Ei είναι ο ρυθμός εκπομπών (moles/h)

– GAi ο ρυθμός ροής μεταφοράς(m3/h)

– CBi είναι η συγκέντρωση υποβάθρου εξωτερικά του διαμερίσματος i
(moles/m3)

• Ο συνολικός ρυθμός του όγκου των εκροών για κάθε μέσο είναι :

όπου : 

– ZCi είναι η χωρητικότητα πτητικότητας του διαμερίσματος i

Υπολογισμός πααμέτρων : Μεταφορά με συναγωγή

BiAiii CGEI 

CiAiAi ZGD 

Μεταφορά μεταξύ διεπιφανειών



Environmental

Engineering

Laboratory

154 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαδικασίες απωλειών μέσω 

αντιδράσεων

Οι διαδικασίες απωλειών μέσω αντιδράσεων στο περιβάλλον περιλαμβάνουν 

τις ακόλουθες διεργασίες: 

– Βιοδιάσπαση

– Φωτόλυση

– Υδρόλυση

– Οξείδωση



Environmental

Engineering

Laboratory

164 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εξισώσεις ισορροπίας

Αέρας I1+f2D21+f3D31=f1DT1

Νερό I2+f1D12+f3D32+f4D42=f2DT2

Έδαφος I3+f1D13=f3DT3

Ίζημα I4+f2D24=f4DT4

Όπου στην αριστερή πλευρά είναι το σύνολο των εισροών και στη δεξιά πλευρά το σύνολο των απωλειών,

II=EI+GAICBI, I4 συνήθως είναι μηδέν. Οι τιμές D στη δεξιά πλευρά είναι:

DT1=DR1+DA1+D12+D13

DT2=DR2+DA2+D21+D24

DT3=DR3+DA3+D31+D32

DT4=DR4+DA4+D42

Η επίλυση των αγνώστων τιμών πτητικότητας σε κάθε διαμέρισμα είναι:

f2 = (I2+ J1J4/J3 + I3D32/DT3 + I4D42/DT4)/(DT2 - J2J4/J3- D24D42/ DT4)

f1 = (J1+ f2J2) /J3

f3 = (I3+ f1D13) /DT3

f4 = (I4+ f2D42)/DT4

όπου J1 = I1 / DT1 + I3D31/(DT3DT1)

J2 = D21/ DT1

J3 = 1 – D31D13/(DT1DT3)

J4 = D12 + D32D13/DT3)

Εξισώσεις ισορροπίας για το μοντέλο πτητικότητας επιπέδου ΙΙΙ του Mackay



Environmental

Engineering

Laboratory

174 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Χημικές αντιδράσεις στο 

περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

184 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Προσρόφηση



Environmental

Engineering

Laboratory

194 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μεταφορά ρυπαντών σε υπόγεια 

νερά



Environmental

Engineering

Laboratory

204 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοαποδόμηση και παραπροϊόντα



Environmental

Engineering

Laboratory

214 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση



Environmental

Engineering

Laboratory

224 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μεταφορά μάζας από το έδαφος στα 

φυτά



Environmental

Engineering

Laboratory

234 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αποδέκτης της ρύπανσης των 

διαφόρων περιβαλλοντικών μέσων  



Environmental

Engineering

Laboratory

244 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε δύο φάσεις



Environmental

Engineering

Laboratory

254 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε δύο φάσεις



Environmental

Engineering

Laboratory

264 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε αέρα και νερό



Environmental

Engineering

Laboratory

274 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε νερό και στερεά



Environmental

Engineering

Laboratory

284 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε νερό και στερεά



Environmental

Engineering

Laboratory

294 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε νερό και στερεά



Environmental

Engineering

Laboratory

304 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Kατανομή ισορροπίας 

ανάμεσα σε αέρα/νερό και αέρα/στερεά



Environmental

Engineering

Laboratory

314 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ανάμειξη λυμάτων που 

αποβάλλονται σε ποταμό

Όπου

Lmix= το μήκος της ζώνης ανάμιξης (m)

Dy= o συντελεστής αντίστροφης διάχυσης (m2/s)

w= το πλάτος του συστήματος του νερού (m)

ū= η μέση ταχύτητα ροής σε εγκάρσια τομή του 

ποταμού (m/s)

mix 
0.4 w

L
ū


 2



Environmental

Engineering

Laboratory

324 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μεταφορά σε 

διαφορετικά μέσα



Environmental

Engineering

Laboratory

334 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υγρή και ξηρή

εναπόθεση



Environmental

Engineering

Laboratory

344 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υγρή και ξηρή

εναπόθεση



Environmental

Engineering

Laboratory

354 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υγρή και ξηρή

εναπόθεση



Environmental

Engineering

Laboratory

364 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εξαέρωση και 

απορρόφηση αερίων



Environmental

Engineering

Laboratory

374 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εξαέρωση και 

απορρόφηση αερίων



Environmental

Engineering

Laboratory

384 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Έκπλυση εδάφους



Environmental

Engineering

Laboratory

394 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΙσορροπία νερού 

και ιζημάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

404 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ισορροπία νερού 

και ιζημάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

414 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση



Environmental

Engineering

Laboratory

424 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αποδέκτης της ρύπανσης των 

διαφόρων περιβαλλοντικών μέσων  



Environmental

Engineering

Laboratory

434 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση & 

βιομεγέθυνση

Ο παράγοντας βιοσυγκέντρωσης BCF ορίζεται ως η αναλογία

της συγκέντρωσης ενός χημικού σε έναν οργανισμό (Co) με τη

συγκέντρωση του χημικού στο νερό (Cw) σταθερή

Η βιοσυσσώρευση είναι σχεδόν όμοια με τη βιοσυγκέντρωση,

αλλά σχετίζεται με όλες τις οδούς έκθεσης. Ο παράγοντας

βιοσυσσώρευσης BAF ορίζεται ως η αναλογία της

συγκέντρωσης ενός χημικού σε έναν οργανισμό (Co) με τη

συγκέντρωση του χημικού στο νερό (Cw) σταθερή, όπου η

πρόσληψη μπορεί να συμβεί μέσω όλων των οδών έκθεσης

Η βιομεγέθυνση περιγράφει τη διαδικασία που

πραγματοποιείται όταν η τροφή είναι η κύρια πηγή

βιοσυσσώρευσης. Ο παράγοντας βιομεγέθυνσης BMF

ορίζεται ως η αναλογία της συγκέντρωσης ενός χημικού σε

έναν οργανισμό (Co) με τη συγκέντρωση του χημικού στην

τροφή (Cfood) σε σταθερή κατάσταση



Environmental

Engineering

Laboratory

444 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διεργασίες πρόσληψης



Environmental

Engineering

Laboratory

454 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διεργασίες απομάκρυνσης



Environmental

Engineering

Laboratory

464 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μοντέλα βιοσυσσώρευσης ενός 

διαμερίσματος

νερό      οργανισμός      περιβάλλον μέσο

πρόσληψη απομάκρυνση

kw ke

Όπου

Co= Η συγκέντρωση του χημικού 

στον οργανισμό (mol/kg)

Cw= Η συγκέντρωση του χημικού 

στο νερό (mol/L)

kw= Η σταθερά ρυθμού 

πρόσληψης από το νερό 

(L/(kg·d))

ke= Η σταθερά του συνολικού 

ρυθμού απομάκρυνσης (L/d)

Οι ουσίες μπορούν να απομακρυνθούν από

τον οργανισμό μέσω διαφόρων οδών, όπου kr

είναι η απομάκρυνση μέσω της

αναπνευστικής επιφάνειας (βράγχια, δέρμα ή

πνεύμονες για οργανισμούς του εδάφους) kf

η απομάκρυνση μέσω των κοπράνων km για

μεταβολική μετατροπή kg για

ψευδοαπομάκρυνση μέσω αραίωσης και kp

για απομάκρυνση μέσω των

αναπαραγωγικών κυττάρων ή των απογόνων.

Ο συνολικός ρυθμός απομάκρυνσης ke είναι

επομένως το σύνολο των σταθερών των

ρυθμών (1/d) για όλες τις κύριες οδούς

απομάκρυνσης



Environmental

Engineering

Laboratory

474 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ρυθμός πρόσληψης

Σταθερές ρυθμού πρόσληψης των ξενοβιοτικών από διάφορους υδρόβιους οργανισμούς.



Environmental

Engineering

Laboratory

484 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ρυθμός απέκκρισης

Σταθερές ρυθμού απομάκρυνσης των ξενοβιοτικών σε διάφορους υδρόβιους οργανισμούς.



Environmental

Engineering

Laboratory

494 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Για συνεχή έκθεση του οργανισμού στο χημικό

Για χρονικά μεταβαλόμενη έκθεση του οργανισμού στο χημικό

Για μακρά έκθεση του οργανισμού στο χημικό, ο όρος e-ket τείνει να μηδενιστεί

Υπολογισμός χρόνου ημιζωής όταν μηδενίζεται η έκθεση

Μοντέλα βιοσυσσώρευσης ενός 

διαμερίσματος



Environmental

Engineering

Laboratory

504 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υποθετικές καμπύλες μοντέλου 

βιοσσυσώρευσης ενός διαμερίσματος



Environmental

Engineering

Laboratory

514 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μοντέλα βιοσυσσώρευσης 

πολλαπλών διαμερισμάτων

Μοντέλο δύο διαμερισμάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

524 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παράμετροι που επηρεάζουν τη 

βιοσυσσώρευση

Λιποφιλικότητα/υδροφοβικότητα

Μοριακό βάρος και μέγεθος



Environmental

Engineering

Laboratory

534 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιομεγέθυνση

Τροφή        οργανισμός        περιβάλλον μέσο 
kf ke

Όπου kf είναι η σταθερά ρυθμού πρόσληψης από την τροφή (kg/kg bw·d), η 

οποία μπορεί να εκφραστεί ως το προϊόν του βαθμού πρόσληψης από την 

τροφή, Ef, και ο ρυθμός τροφής f (kg food/kg bw·d).

Βαθμοί διατροφικής πρόσληψης (Ef) των PCBs στους ιχθύες



Environmental

Engineering

Laboratory

544 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιομεγέθυνση

Για σταθερό ρυθμό πρόσληψης

Για γνωστό και σταθερό f, η εξίσωση διαμορφώνεται



Environmental

Engineering

Laboratory

554 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιομεγέθυνση

Για σταθερό ρυθμό πρόσληψης

Για γνωστό και σταθερό f, η εξίσωση διαμορφώνεται



Environmental

Engineering

Laboratory

564 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πρόσληψη από ιζήματα



Environmental

Engineering

Laboratory

574 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πρόσληψη από νερό, 

τροφή και ιζήματα

Κάθε σταθερά ρυθμού πρόσληψης kw, kf και ks μπορεί

να αντικατασταθεί με το προϊόν του βαθμού πρόσληψης

(Ew, Ef anί d Es) και τις ροές του νερού (Vw) που

διέρχονται μέσω των βραγχίων, της τροφής μέσω της

γαστρεντερικής οδού (f) και του ιζήματος μέσω της

γαστρεντερικής οδού (S) του οργανισμού



Environmental

Engineering

Laboratory

584 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πρόσληψη από νερό, 

τροφή και ιζήματα

a Ε είναι ο βαθμός πρόσληψης του χημικού από το νερό (w), την τροφή (f) ή τα ιζήματα (s), Vw o

ρυθμός του νερού στα βράγχια, f ο ρυθμός της τροφής στο έντερο και S ο ρυθμός του ιζήματος

στο έντερο
b Θεωρείται ότι η μεταβλητή είναι ίση Ef



Environmental

Engineering

Laboratory

594 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πρόσληψη από ιζήματα

Όπου

F= Ο ρυθμός διατροφής (kgfood/ (kgbw⋅ 𝑑))

E= Ο βαθμός πρόσληψης του χημικού από την τροφή (f), το 

νερό (w) ή το ίζημα (s)

C= Η συγκέντρωση του χημικού  στην τροφή (f; mol/kg), στο 

νερό (w; mol/kg) ή στο ίζημα (s; mol/kg)

Vw= Η ροή του νερού που διέρχεται διαμέσου των βραγχίων 

(L/(kgbw⋅ 𝒅))

S= Η ποσότητα του ιζήματος που διέρχεται από τη 

γαστρεντερική οδό (kgsediment/ (kgbw⋅ 𝒅))

BCF= Ο παράγοντας βιοσυγκέντρωσης (L/kg)

Kp= Ο συντελεστής διαχωρισμού εδάφους- νερού (L/kg).



Environmental

Engineering

Laboratory

604 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μοντέλα βιοσυσσώρευσης

Όπου 

dX= Η αναλογία του διατροφικού συστατικού Χ

στη διατροφή ενός είδους [-] με 0 ≤ dX ≤ 1.



Environmental

Engineering

Laboratory

614 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση σε φυτά
- Ρίζες -

Όπου

Κρίζας- νερού = Ο αδιάστατος συντελεστής 

επιμερισμού ρίζας- νερού (m3/ m3)

νa-root = Το κλάσμα όγκου του αέρα στη ρίζα          

(m3/ m3)

νw-root = Το κλάσμα όγκου νερού στη ρίζα 

(m3/m3)

νl-root = Το κλάσμα όγκου ισοδύναμων 

λιπιδίων στη ρίζα (m3/ m3)

Κoa = Ο συντελεστής κατανομής 

οκτανόλης/νερού του χημικού (m3/m3)

Όπου BCFroot= Παράγοντας βιοσυγκέντρωσης

ρίζας- νερού (L/kg υγρής 

ρίζας)

Όπου TSCF= Παράγοντας συγκέντρωσης 

ροής της διαπνοής



Environmental

Engineering

Laboratory

624 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση σε φυτά
- Φύλλα -

Όπου

Κfoliage-air = Συντελεστής επιμερισμού 

φυλλώματος - αέρα (m3/m3)

va-fol = Κλάσμα όγκου αέρα στο φύλλωμα 

(m3/m3)

vw-fol = Κλάσμα όγκου νερού στο φύλλωμα 

(m3/m3)

vl-fol = Κλάσμα όγκου ισοδύναμων λιπιδίων 

στο φύλλωμα (m3/m3)

Κoa = Συντελεστής οκτανόλης- νερού του 

χημικού (m3/m3)



Environmental

Engineering

Laboratory

634 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση σε φυτά
- Φύλλα -

Όπου

Νfoliage-gas = Η ροή της αέριας εναπόθεσης του 

χημικού από τον αέρα στο φύλλωμα 

(mol/h, θετική τιμή σημαίνει άμεση 

εναπόθεση, ενώ η αρνητική τιμή  

άμεση εξαέρωση)

Kfoliage-gas = Η ταχύτητα εναπόθεσης για τη 

μεταφορά  του αερίου στο φύλλωμα 

(m/h)

Afoliage = Εμβαδό επιφάνειας του φυλλώματος 

(m2)

Cair-gas = Η χημική συγκέντρωση του αερίου 

στον αέρα (mol/m3) όπου

Cair-gas = (1- Fraerosol) ⋅ Cair

Cfoliage = Η συγκέντρωση του χημικού στο 

φύλλωμα (mol/m3)



Environmental

Engineering

Laboratory

644 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση σε φυτά
- Φύλλα -

Όπου

Nfoliage-part = Η ροή του χημικού από τον

αέρα στο φύλλωμα από την

εναπόθεση των αεροζόλ (mol/h)

vdfoliage –part= Η καθαρή ταχύτητα εναπόθεσης

του χημικού που συσχετίζεται με

τα αεροζόλ στο φύλλωμα (m/h)

Afoliage = Η επιφάνεια του φυλλώματος

(m2)

Cair-part = Η συγκέντρωση του χημικού

που συσχετίζεται με τα

σωματίδια στον αέρα (mol/m3air)

(Cair= FRaerosol*Cair)



Environmental

Engineering

Laboratory

654 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μοντέλα συσσώρευσης

σε φυτά

Όπου

Vplant= Ο όγκος φυτών (m3)

Cplant= Η συγκέντρωση στο μοντελοποιημένο κομμάτι του φυτού

(mol/m3)

Nplant uptake= Η ροή του χημικού στο μοντελοποιημένο κομμάτι του φυτού

από όλες τις οδούς (mol/h)

Npant elim= Η ροή του χημικού από το μοντελοποιημένο κομμάτι του 

φυτού προς όλες τις οδούς (mol/h)



Environmental

Engineering

Laboratory

664 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση

σε ασπόνδυλους οργανισμούς

Όπου

BCF earthworm= Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης

των γαιοσκωλήκων (L/(kg wet wt.))

Kow = Ο συντελεστής κατανομής

oκτανόλης- νερού

RHOearthworm= Η πυκνότητα των γαιοσκωλήκων

(ορίζεται σε 1 kg υγρού wt./L)



Environmental

Engineering

Laboratory

674 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση

σε ασπόνδυλους οργανισμούς

Βαθμός πρόσληψης για το κάδμιο (Cd) σε χερσαία ασπόνδυλα.



Environmental

Engineering

Laboratory

684 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση

σε θηλαστικά και πουλιά



Environmental

Engineering

Laboratory

694 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιοσυσσώρευση

σε θηλαστικά και πουλιά

Γεωμετρικός μέσος όρος συγκέντρωσης καδμίου και μόλυβδου στο ήπαρ και στα νεφρά τριών μικρών θηλαστικών στο De 

Kempen, μια άκρως μολυσμένη περιοχή στην Ολλανδία.



Environmental

Engineering

Laboratory

704 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Στάδια κύκλου ζωής 

βιομηχανικών χημικών – ροές 

αποβλήτων



Environmental

Engineering

Laboratory

714 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση χημικών στην EE



Environmental

Engineering

Laboratory

724 – Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση χημικών στην EE



Environmental

Engineering

Laboratory

16. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μηχανική ποιότητας 

αέρα



Environmental

Engineering

Laboratory

26. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Atmospheric structure 

and composition



Environmental

Engineering

Laboratory

36. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air Pollutant

• Contaminant that affects human life, plant life, animal life and property could be termed as an air 

pollutant. 

– Introduction of a non-physical chemical

– Change of the composition of the natural atmosphere (e.g.CO2 increase)

• Air pollutants are classified into two categories:

Primary pollutants: These pollutants are emitted from 

a source directly into the atmosphere. 

e.g. Sulfur dioxide and Hydrocarbons 

Secondary pollutants: These are formed due to the 

chemical reaction among two or more pollutants.   

e.g. Peroxyacetyl nitrate (PAN )



Environmental

Engineering

Laboratory

46. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

The problem of air pollution

Κλίμακες του προβλήματος

• Παγκόσμια (παγκόσμια θέρμανση, μείωση 

στρατοσφαιρικού όζοντος)

• Περιφερειακή (όξινη βροχή)

• Τοπική

• Αστική

• Κλίμακα δρόμου

• Ρύπανση εσωτερικών χώρων

Τί είναι ατμοσφαιρική ρύπανση?

Ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η μεταβολή της σύστασης ατμόσφαιρας, είτε από την είσοδο 

ενώσεων που δεν υπάρχουν στη φυσική της σύσταση, είτε από μεταβολή της συγκέντρωσης 

υπαρχόντων ενώσεων

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:

• Το Διοξείδιο του Θείου (SO2)

• Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)

• Τo Διοξείδιo του Αζώτου (NO2)

• Το Όζον (O3)

• Τα Αιωρούμενα Σωματίδια (κυρίως PM2.5, PM10)

• Το Βενζόλιο (C6H6)

• Ο Μόλυβδος (Pb)

• Το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) σε συγκέντρωση 

ανώτερη της φυσιολογικής

Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων:

Ανθρωπογενείς πηγές

• Βιομηχανική δραστηριότητα

• Παραγωγή ενέργειας

• Μεταφορές

• Οικιακή θέρμανση

• Χρήση καταναλωτικών προίόντων

Φυσικές πηγές

• Βιογενείς εκπομπές

• Ηφαίστεια

Επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης

• Ανθρώπινη υγεία

• Οικοσύστημα - Βιόσφαιρα

• Τεχνητό περιβάλλον



Environmental

Engineering

Laboratory

56. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air pollution scales

Global & regional scale

Urban scale

Street canyon Indoor pollution

Acid rain

Global warming



Environmental

Engineering

Laboratory

66. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Major air pollutants

• Particulate matter (UFPs, PM1, PM2.5, PM10)

• Sulfur dioxide (SO2)

• Carbon monoxide (CO)

• Nitrogen dioxide (NO2)

• Ozon (O3)

• Benzene (C6H6)

• Lead (Pb)

• (CO2) at levels beyond normal



Environmental

Engineering

Laboratory

76. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Source Classification

Transportation sources: Includes emissions from 
transportation sources during the combustion 
process 

Stationary combustion sources: These sources 
produce only energy and the emission is a 
result of fuel combustion 

Industrial sources: These sources emit pollutants 
during the manufacturing of products 

Solid waste Disposal: Includes facilities that 
dispose off unwanted trash 

Miscellaneous: sources that do no fit in any of the 
above categories like, coal mining etc.

Natural sources: Volcanos



Environmental

Engineering

Laboratory

86. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air pollution effects



Environmental

Engineering

Laboratory

96. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Pre-Industrial Era Early-Industrial Era

Early 20th Century Late 20th Century

Eras of Air Pollution

Early 21st Century



Environmental

Engineering

Laboratory

106. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Units for measurement 

of Air Pollution

There are two units of measurement. They are as follows: 

• µg/m3 and ppm (parts per million) 

At 25°C and 1 atm

• At 00 C and at a pressure of 76 cm of Hg, volume of the air is 22.41 l/mol. 

• To obtain volume at any temperature, use gas law

P1V1/T1 = P2V2/T2



Environmental

Engineering

Laboratory

116. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Atmospheric processes



Environmental

Engineering

Laboratory

126. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Atmospheric processes



Environmental

Engineering

Laboratory

136. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Atmospheric processes



Environmental

Engineering

Laboratory

146. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Emissions 

inventory

Emissions 

control

Meteorological 

data

Meteorological 

model

Emissions 

model

Emissions 

process

Meteorology 

process

Air quality 

model

Air quality 

assessment
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Transportation

Dispersion

Chemical 

transformation

Emissions

Removal

Navier-Stokes equation

Atmospheric processes –

Air pollution modelling



Environmental

Engineering

Laboratory

156. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air pollution models
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Air pollution models

 CALINE 4

 OSPM

 STREET

 CALTOX

 SILAM

 CMAQ

 REMSAD

 UAM-V

 CAMx

 PHOΕNIX

 FEM3MP

 ANSYS-CFX

 INTERA

Box models

Computational Fluid Dynamics 

(CFD) models

Choosing a model:
• Nature and complexity of the 

problem

• Input data limitations

• Computational cost

Gauss models

Lagrange Euler

FEM3MP CFD model

Empirical models

ANN models



Environmental

Engineering

Laboratory

166. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air pollution study fields

Nested gridding

Development of algorithms for 

adapting the problem on the 

proper scale

Air Toxics

PM

Acid Rain

Visibility

Ozone

Mobile 

Sources

Industrial 

Sources

Area 

Sources

(Cars, trucks, airplanes,

boats, etc.)

(Power plants, factories, 

refineries/chemical plants, etc.)

(Homes, small business, 

farming equipment, etc.)

NOx, VOC,

Toxics

NOx, VOC, 

SOx, Toxics

NOx, VOC,

Toxics

Chemistry

Meteorology

Atmospheric 

Deposition

“One model approach”  (US EPA)

All sources and processes are taken into account 

simultaneously



Environmental

Engineering

Laboratory

176. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air quality assessment

Analytical methods

Remote sensing

• Satellites

• LIDAR

• Beta attenuation

High importance of spatial and temporal resolution

• Passive sampling

• Active sampling



Environmental

Engineering

Laboratory

186. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Integrated system for 

air pollution monitoring

Data Fusion

EO data

Image processing

Emission inventory

AOT

AQ and Met data

Z2=CPM(bscat,RH) z2=cost

Atmospheric 
dispersion model

Z1=CPM
(Mod)

z1=f(w)

K=2
z1/(

2
z1+

2
z2)

CK
PM=Z1+K(Z2-Z1)

Model Fusion



Environmental

Engineering

Laboratory

196. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Human exposure 

assessment

• Direct measurements

• Calculation based on the respective concentration 

levels of the locations encountered and the residence 

time

T n n

n

C f C 

High importance of spatial and 

temporal resolution

• Passive sampling

• Active sampling



Environmental

Engineering

Laboratory

206. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Air quality 

models validation

Indoor air

Outdoor air

INDOORTRON

INDOORTRON modelled in ANSYS-CFX

Measured PM concentrations

Modelled PM concentrations

Models fusion 



Environmental

Engineering

Laboratory

216. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Particulate matter

Chemical speciation Emissions inventory

Source apportionment

Positive matrix factorization

Principal Component Analysis

Regression analysis Chemical exctractionPM sampler

Beta-Attenuation

Lidar



Environmental

Engineering

Laboratory

226. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Δομή και θερμοκρασιακή 

διαστρωμάτωση της 

ατμόσφαιρας



Environmental

Engineering

Laboratory

236. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τα στρώματα της ατμόσφαιρας

Ποιά η σημασία της 

ύπαρξης της τροπόπαυσης

στη γήινη ατμόσφαιρα;

Πλανητικό οριακό στρώμα

Η μέση κατανομή της 

θερμοκρασίας διευκολύνει

τη διασπορά των ρύπων

στην κατακόρυφη διεύθυνση;



Environmental

Engineering

Laboratory

246. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πως γίνεται η θέρμανση της τροπόσφαιρας;

Ηλιακή ενέργεια → απορρόφηση από τις αέριες μάζες (λίγο) → 

Θέρμανση επιφάνειας της γης → θέρμανση υπερκείμενου αέρα → κοκ 

(μηχανισμός φυσικής συναγωγής) 

Περιβαλλοντική θερμοβαθμίδα (Ambient Lapse Rate) ALR

Ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα (dry adiabatic lapse rate) DALR Γb=10 K/km



Environmental

Engineering

Laboratory

256. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θέρμανση και ψύξη της ατμόσφαιρας



Environmental

Engineering

Laboratory

266. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΕυστάθεια της ατμόσφαιρας



Environmental

Engineering

Laboratory

276. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θέρμανση και ψύξη της ατμόσφαιρας



Environmental

Engineering

Laboratory

286. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑτμοσφαιρική ευστάθεια

Θερμοκρασιακή αναστροφή



Environmental

Engineering

Laboratory

296. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θερμοκρασιακές αναστροφές



Environmental

Engineering

Laboratory

306. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τάξεις ευστάθειας κατά Pasquill-Gifford

ALR>DALR ασταθής

ALR<DALR ευσταθής

ALR=DALR ουδέτερη



Environmental

Engineering

Laboratory

316. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τάξεις ευστάθειας κατά Pasquill-Gifford
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Laboratory

326. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οριακό στρώμα και ύψος ανάμειξης
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336. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το μοντέλο Gauss
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Laboratory

346. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η διασπορά ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από 

α) μετεωρολογικές συνθήκες 

β) χαρακτηριστικά της πηγής ρύπανσης 

γ) από τη φύση του ρύπου 

δ) από την τοπολογία της περιοχής

Μετεωρολογικές συνθήκες: διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου,

ένταση ατμοσφαιρικής τύρβης, θερμοκρασία και υγρασία της 

Ατμόσφαιρας, είδος της ατμοσφαιρικής ευστάθειας

Μοντέλο θυσάνου του Gauss

Παράμετροι που επηρεάζουν την ατμοσφαιρική 

διασπορά
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356. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΜοντέλο θυσάνου του Gauss

 Σημειακή πηγή, συνεχής και σταθερή εκπομπή ρύπων ορισμένης 

αρχικής συγκέντρωσης

 Η μάζα που εκπέμπεται από την πηγή παραμένει σταθερή (π.χ. 

όχι χημ. Αντιδράσεις) 

 Ακολουθεί τις κινήσεις της ατμόσφαιρας 

 Αν οι ρύποι φθάσουν στο έδαφος θεωρείται ότι ανακλώνται και 

επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα

 Μετεωρολογικές συνθήκες σταθερές

 Γκαουσιανή κατανομή συγκέντρωσης του ρύπου σε οριζόντια και 

κατακόρυφη κατεύθυνση
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Laboratory

366. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΚατανομή της συγκέντρωσης

Πηγή ρύπων στο x=0, y=0, z=0

Q: παροχή του ρύπου

U: ταχύτητα του ανέμου (οριζόντια)

σy , σz: οριζόντιος, κατακόρυφος συντελεστής διάχυσης σε m
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Laboratory

376. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΟριζόντιος και κατακόρυφος συντελεστής 

διάχυσης
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386. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠεριπτώσεις διασποράς θυσάνου για διάφορες 

κατανομές θερμοκρασίας
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396. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠηγή σε ύψος Hs
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Laboratory

406. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑποδέκτης στο έδαφος z=0

Εκτιμήσεις συγκέντρωσης κάτω από την κεντρική

γραμμή του θυσάνου και επάνω στο έδαφος (z=0)



Environmental
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Laboratory

416. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΠερίπτωση πυρκαγιών ή εκρήξεων

Για συγκεντρώσεις στο έδαφος θέτουμε z=0 οπότε προκύπτει:

Στο έδαφος και στην κεντρική γραμμή (z=0, y=0)
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426. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Περίπτωση ανωστικού θυσάνου

Στην απόσταση xf

ο θύσανος οριζοντιώνεται

Εξίσωση Holland
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436. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΣχέσεις Briggs



Environmental

Engineering

Laboratory

446. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Biomass in Thessaloniki 

– Practical example
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456. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Biomass in Thessaloniki 

– Practical example

Chemical analysis
• Source apportionment 

(e.g. Levoglucosan, BC, metals)

• Refined risk assessment 

(e.g. PAHs analysis, redox activity)
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466. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Sampling sites

(10/2012 – 4/2013)

Urban background 

station

Traffic station

Sampling filters

Before After
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476. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Measurements

(10/12 – 4/13)
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486. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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496. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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506. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

R² = 0.7559R² = 0.7776
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516. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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526. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiPM exposure
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536. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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546. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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556. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

ΤΕQ/[PM] (10
-2

 ng/μg) 

Urban Traffic 

PM1.0 PM2.5 PM10 PM1.0 PM2.5 PM10 

11.3 9.49 7.53 13.5 10.4 7.51 

 

PAHs and cancer risk
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566. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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576. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Health impact assessment  

Mortality and morbidity
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586. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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1813. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
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1913. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Τι είναι η 

‘Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή’

Ο όρος παγκόσμια θέρμανση (global warming) δηλώνει μία ειδική περίπτωση
κλιματικής μεταβολής και αναφέρεται στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της
ατμόσφαιρας, της γης και των ωκεανών.

Ο όρος είναι εν γένει ουδέτερος ως προς τα αίτια πρόκλησης της θέρμανσης του
πλανήτη, ωστόσο έχει επικρατήσει να υπονοεί την ανθρώπινη παρέμβαση.
Αποδίδεται συχνά με διαφορετικό τρόπο, ως πλανητική (υπέρ) θέρμανση ή
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ άλλες φορές λανθασμένα ταυτίζεται με
το “φαινόμενο του θερμοκηπίου” που αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό που ήδη
περιγράψαμε.

Τα τελευταία χρόνια λέγοντας φαινόμενο θερμοκηπίου δεν αναφερόμαστε στη
φυσική αυτή διεργασία, αλλά στην αυξημένη λειτουργία αυτής, λόγω της ρύπανσης
της ατμόσφαιρας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
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213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Φαινόμενο «Θερμοκηπίου», Παγκόσμια κλιματική 

αλλαγή και ατμοσφαιρική ρύπανση

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διεργασία του συστήματος Γη-

ατμόσφαιρα, όπου μέρος της μακρού μήκους κύματος ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται από τη Γη κατακαρατείται από την ατμόσφαιρα και 

επανεκπέμπεται στη Γη.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διεργασία κομβική για τη ζωή, 

- τουλάχιστον με τη μορφή που τη γνωρίζουμε - . Εάν αυτό δεν συνέβαινε, η 

μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης θα ήταν σχεδόν 33 °C ψυχρότερη 

απ' όσο είναι τώρα: περίπου - 18 °C αντί για 15 oC.

- Πως όπως (με ποιο μηχανισμό) επιτυγχάνεται αυτό?

- Πως σχετίζεται με το φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης?

- Πως σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση?
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313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ισοζύγιο ακτινοβολιών και το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου
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413. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

ΔΦ είναι η ροή ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά [λ, Δλ]

Είναι η συνάρτηση κατανομής της ροής που είναι
χαρακτηριστική για κάθε σώμα

Η συνολική ροή ακτινοβολίας που εκπέμπεται από κάποιο σώμα:  

Εκπομπή ακτινοβολίας

Ακτινοβολία είναι η μορφή ενέργειας που εκπέμπεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η 

οποία μετράται ως φάσμα ροής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας
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513. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ακτινοβολία μέλανος σώματος

• Σώματα που απορροφούν 100% της εισερχόμενης ακτινοβολίας αποκαλούνται «Μέλανα 

Σώματα»

• Για τα μέλανα σώματα, η ροή ακτινοβολίας Φλ δίνεται από την εξίσωση του Planck:

Σταθερά Stefan-Boltzmann

Νόμος του Wien

Function of T
only! Often denoted 
B(,T)

max
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613. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Διατήρηση ενέργειας ακτινοβολίας 

• Τι συμβαίνει στην ακτινοβολία όταν προσκρούσει σε κάποιο μέσο:

• Ei = Ea +   Er +  Et

• Ορισμοί

– Ανάκλαση r = Er/Ei

– Απορρόφηση a = Ea/Ei

– Μεταφορά t = Et/Ei

• Διατήρηση ενέργειας:  r + a + t = 1
Ei

Ea

Er

Et
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713. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Νόμος του KIRCHHOFF: 

Εκπεμπτικότητα ε(λ, Τ) = Απορροφητικότητα

Για κάθε σώμα

Εικονιζόμενο παράδειγμα:

Ο νόμος του Kirchhoff επιτρέπει 
τον προσδιορισμό του φάσματος 
εκπομπής κάθε σώματος 
γνωρίζοντας μόνο το φάσμα 
απορρόφησης του και τη 
θερμοκρασία του

          bT T T



Environmental

Engineering

Laboratory

813. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας
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913. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Φάσμα εκπομπής Ήλιου και Γης
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1013. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ισοζύγιο ακτινοβολίας της Γης

Η ροή ηλιακής ακτινοβολίας που τέμνει τη Γη = Ηλιακή σταθερά FS = 1370 W m-2

Ισοζύγιο ακτινοβολίας θεωρητική θερμοκρασία της Γης:

Όπου A είναι η λευκάυγεια (ανακλαστικότητα) της Γης 
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1113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μοριακή απορρόφηση 

ακτινοβολίας από αέρια

• Απαιτείται αλλαγή της εσωτερικής ενέργειας του μορίου

• Τρεις τύποι μετάβασης σε άλλη ενεργειακή κατάσταση

– Ηλεκτρονιακή μετάβαση: UV ακτινοβολία (<0.4 mm)

• Μετάβαση ηλεκτρονίου σε στοιβ’αδα ηψηλότερης ενέργειας, 
μπορεί να οδηγήσει και σε ιονισμό του μορίου (π.χ. O3+hn 

gO2+O)

– Μετάβαση συντονισμού: near-IR (0.7-20 mm)

• Αύξηση της συχνότητας συντονισμού ενός δεσμού του 
μορίου, που απαιτεί την αύξηση της ενέργειας της ορμής του 
διπόλου του δεσμού

– Μετάβαση μέσω περιστροφής: far-IR (20-100 mm)

• Αύξηση της ορμής γύρω από τον άξονα περιστροφής

Τα αέρια που απορροφούν ακτινοβολία κοντά στο μέγιστο εκπομπής της Γήινης 
ακτινοβολίας (10 mm) αποκαλούνται αέρια θερμοκηπίου. Αυτό προϋποθέτει μετάβαση 
συντονισμού ή περιστροφής



Environmental

Engineering

Laboratory

1213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Μοριακή Απορρόφηση/Εκπομπή

• Διαφορετικοί τύποι μοριακής μετάβασης 
απορροφούν και εκπέμπουν σε πολύ 
διαφορετικά μήκη κύματος

• Μερικά μόρια είναι ικανά να αλληλεπιδρούν με 
τα φωτώνια περισσότερο

• Διαφορετικές μοριακές δομές αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά μήκη κύματος 
εμπομπής/απορρόφησης

• Οι υδρατμοί (H2O) και το CO2 είναι αρκετά 
αποτελεσματικά μορια και με σημαντική 
παρουσία ώστε να κάνουν τη διαφορά στο 
ισοζύγιο ακτινοβολιών
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1313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Μοριακή Απορρόφηση/Εκπομπή
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1413. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου:

Απορρόφηση της Γήινης ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα

• Κύρια θερμοκηπικά αέρια: H2O, CO2, CH4, O3, N2O, CFCs,…

• Μη θερμοκηπικά αέρια : N2, O2, Ar, …
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1513. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα

N2
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20.94%
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0.93%

CO2

0.034987%

Ne
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He
0.000524%

CH4
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Kr
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H2

0.000055%
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1613. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ισοζύγιο ακτινοβολιών
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1713. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Φαινόμενο «Θερμοκηπίου», 

Παγκόσμια κλιματική αλλαγή και 

ατμοσφαιρική ρύπανση
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2013. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εισερχόμενη 
ηλιακή 
ακτινοβολία

Ανακλώμενη ηλιακή 
ακτινοβολία 
(επιφάνεια, αέρας, 
αερολύμματα, νέφη)

Fout

Fin

IR Γήινη ακτινοβολία ~ T4

απορροφούμενη/επανεκπεμπόμενη 
από αέρια θερμοκηπίου, νέφη, 
αερολύμματα

Επιφάνεια της Γης

• Το σταθερό κλίμα καθορίζεται από το ισοζύγιο ακτινοβολίας:  Fin = Fout

• Στιγμιαία διαταραχήe F = Fin – Fout

• Σύμφωνα με το IPCC η τιμή του λ = 0.3-1.4 K m2 W-1, ανεξάρτητα από τη φύση της ώθησης. 
Οι διαφορές στα μοντέλα σχετίζονται με διαφορές στη συμβολή των ανατροφοδοτήσεων

Αυξηση αερίων θερμοκηπίου g F > 0 θετική ώθηση

• Η ακτινοβολία ώθησης αλλάζει τη θερμότητα που εσωκλείται στο σύστημα Γη-ατμόσφαιρα:

oTdH
F

dt 


  

όπου To είναι η επιφανειακή θερμοκρασία και λ είναι ο παράγοντας κλιματικής ευαισθησίας

Οδηγώντας σε μια νέα ισορροπία, όπου 
oT F  

Διαταραχή ισοζυγίου 

ακτινοβολιών
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2113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αέριο Απλοποιημένη έκφραση ακτινοβολίας ώθησης Σταθερές

CO2 ΔF=αln(C/C0)

ΔF=αln(C/C0)+b(√C-√C0)

ΔF=α(g(C)-g(C0))
Where g(C)=ln(1+1.2C+0.005C2+1.4∙10-6C3

α=5.35

α=4.841, β=0.0906

α=3.35

CH4 ΔF=α(√M-√M0)-(f(M,N0)-f(M0,N0)) α=0.36

N2O ΔF=α(√N-√N0)-(f(M0,N)-f(M0,N0)) α=0.12

CFC-11a ΔF=α(X-X0) α=0.25

CFC-12 ΔF=α(X-X0) α=0.32

f(M,N)=0.47ln[1+2.01∙10-5(MN)0.75+5.31∙10-15M(MN)1.52]

C είναι CO2 in ppm

M is CH4 in ppb

N is N2O in ppb

X is CFC in ppb

Απλοποιημένη έκφραση 
ακτινοβολίας ώθησης
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2213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βάση αυτής της θεώρησης αναπτύχθηκε μια κλίμακα κατάταξης (σε μονάδες Wm-2kg-1) των αερίων 
του θερμοκηπίου ανάλογα με την ανά μονάδα μάζας επίδραση που έχουν στον παράγοντα RF 
(radiative force). Αυτή η κατάταξη θα επηρεάζεται προφανώς από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 
αερίου: 

- την ένταση με την οποία το αέριο απορροφά υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, 

- το μήκος κύματος αυτής της ακτινοβολίας, και 

- τη διάρκεια ζωής του αερίου στην ατμόσφαιρα

Ονομάζουμε δυναμικό συμβολής ενός αερίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (Global Worming 
Potential, GWP), το δυναμικότητα που εμφανίζει 1 kg από το αέριο να συνεισφέρει στον παράγοντα 
RF, σε σχέση με εκείνη που εμφανίζει 1 kg ενός άλλου αερίου αναφοράς, που καθιερώθηκε να είναι 
το CO2. Έτσι έχουμε: 

όπου tf είναι χρονικός ορίζοντας στον οποίο αναφερόμαστε, αΑ είναι το RF που προκαλείται από την 
αύξηση του αερίου Α κατά 1kg, [A(t)] είναι η συνάρτηση χρονικής μεταβολής ενός παλμού του 
συστατικού Α, και αR, [R(t)] οι ανάλογες παράμετροι που αναφέρονται στο αέριο αναφοράς (το CO2). 
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Δυναμικό συμβολής ενός 
αερίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
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2313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016
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Aristotle University of Thessaloniki

Concentrations in parts per million (ppm)

Pre-1750 

tropospheric 

concentration 

Recent 

tropospheric 

concentration 

GWP (100-yr 

time horizon) 

Atmospheric 

lifetime (years) 

Increased radiative 

forcing  (W/m2)

Carbon dioxide (CO2) 280 388.5 1 ~ 100 1.76

Concentrations in parts per billion (ppb)

Methane (CH4) 700 1870/1748 25 12 0.5

Nitrous oxide (N2O) 270 323/322 298 114 0.17

Tropospheric ozone (O3) 25 34 n.a. hours-days 0.35

Concentrations in parts per trillion (ppt)

CFC-11 (trichlorofluoromethane) (CCl3F) zero 241/239 4,750 45 0.063

CFC-12 (CCl2F2) zero 534/532 10,900 100 0.17

CF-113 (CCl2FFClF2) zero 75/75 6,130 85 0.024

HCFC-22 (CHClF2) zero 218/194 1,810 12 0.041

HCFC-141b (CH3CCl2F) zero 22/19 725 9.3 0.0025

HCFC-142b (CH3CClF2) zero 22/19 2,310 17.9 0.0031

Halon 1211 (CBrCIF2) zero 4.3/4.1 1,890 16 0.001

Halon 1301 (CBrCIF3) zero 3.3/3.2 7,140 65 0.001

HFC-134a (CH2FCF3) zero 62/52 1,430 14 0.0055

Carbon tetrachloride (CCl4) zero 87/86 1,400 26 0.012

Sulfur hexafluoride (SF6) zero 7.12/6.73 22,800 3200 0.0029

Other Halocarbons zero Varies by substance collectively 0.021

http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html

Συμβολή των αερίων 
του θερμοκηπίου
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2413. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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2513. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016
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School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Συμβολή των αερίων 

του θερμοκηπίου
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2613. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ενδυνάμωση κλιματικής 

αλλαγής, ανατροφοδότηση, αποκρίσεις

Φυσικές διεργασίες
• Ήλιος

• Ηφαίστεια
Παράγοντες ενδυνάμωσης

• Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων και αερολυμμάτων

• Ηλιακή ακτινοβολία –Ηλιοφάνεια

• Αλλαγές στη χρήση γης/λευκάυγεια

Ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες
• Χρήση ορυκτών καυσίμων

• Βιομηχανικές πρακτικές

• Αγροτικές πρακτικές Αλλαγές στα συστατικά του 

κλιματικού συστήματος
• Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων και 

αερολυμμάτων

• Ηλιακή ακτινοβολία –Ηλιοφάνεια

• Αλλαγές στη χρήση γης/λευκάυγεια

Κλιματική απόκριση
• Θερμοκρασία

• Βροχοπτώσεις

• Καλλιέργειες

Απ’ευθείας 

ενδυνάμωση από 

ακτινοβολία

Ενδυνάμωση 

από παράγοντες 

πέραν της 

ακτινοβολίας

Επιπτώσεις στην 

κοινωνία Έμμεση 

ενδυνάμωση από 

ακτινοβολία

Ανατροφοδότηση
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2713. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Κλιματική ανατροφοδότηση 

από τη συνεισφορά των νεφών

convection

To

Tcloud≈ To

Τα νέφη ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία (A > 0) g Ψύξη

…αλλά επίσης αποροφούν την IR ακτινοβολία (f > 0) g Θέρμανση

Η συνεισφορά των νεφών αποτελεί το μεγαλύτερο παράγοντα 
αβεβαιότητας στα κλιματικά μοντέλα

To
4

Tcloud
4≈ To

4

Χαμηλά σύννεφα: Ψύξη

Tcloud
4 < To

4

To
4

Υψηλά σύννεφα: Θέρμανση
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2813. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Συμβολή ανθρωπογενών και 

φυσικών διεργασιών στο ισοζύγιο ακτινοβολιών
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2913. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Πηγές αερίων θερμοκηπίου

IPCC WG3, 2007 2004

Αποχετεύσεις –
Απόβλητα

2.80%
Δάση
17.40%

Γεωργία, 13.50%

Βιομηχανία
19.40%

Εμπορικά και 
δημόσια κτήρια

7.90%

Μεταφορές
13.10%

Ενέργεια
25.90%
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3013. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ανθρωπογενείς εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου
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3113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ισοζύγιο CO2
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3213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Το παγκόσμιο θερμόμετρο
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3313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Η θέρμανση δεν επιβραδύνεται
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3413. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Η αλλαγή του κλίματος σήμερα
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3513. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Η θέρμανση δεν 

είναι ομοιόμορφη
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3613. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

...ακολουθούν και οι βροχοπτώσεις
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3713. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Τα σενάρια του μέλλοντος
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3813. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Καύσωνες στην Ευρώπη
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3913. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Προβλέψεις για ξηρασία 

ανά τον κόσμο
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4013. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Αλλαγές στη θερμοκρασία 

και τις βροχοπτώσεις

IPCC A2 ΣΕΝΑΡΙΟ
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4113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αλληλεπίδραση φαινομένου του θερμοκηπίου

και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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4213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Αλληλεπίδραση φαινομένου 

του θερμοκηπίου

και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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4313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Φωτοχημική ρύπανση –

Σχηματισμός λεπτομερών σωματιδίων 
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4413. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Διεργασίες σωματιδίων 

στην ατμόσφαιρα
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4513. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η αποτελεσματικότητα της σκέδασης μεγιστοποιείται 
όταν η διάμετρος των σωματιδίων = λ

eΣωματίδια διαμέτρου 0.1-1 mm είναι 
αποτελεσματικά στη σκέδαση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, αυξάνοντας τη συνολική λευκαύγεια

Επίδραση των σωματιδίων 

στο ισοζύγιο ακτινοβολιών
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4613. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το Ο3 στη στρατόσφαιρα 
είναι επιθυμητό γιατί 
προστατεύει από την UV 
ακτινοβολία

Το Ο3 στην τροπόσφαιρα δεν 
είναι επιθυμητό γιατί 
αποτελεί ρύπο και επιπλέον 
συμβάλει στην κατακράτηση 
ακτινοβολίας στο σύστημα 
Γη-Ατμόσφαιρα
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4713. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Εξάρτηση της παραγωγής 

Ο3 τα NOx και τα VOCs
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4813. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα έχουν συνεργικά οφέλη 
και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε περιφερειακή κλίμακα. 

Μέτρα για τη μείωση εκπομπών αμμωνίας, κυρίως στη γεωργία, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του 
N2O; Εντούτοις, δομικές αλλαγές στη γεωργία μπορούν να συμβάλλουν και στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής.

Το CH4 είναι πρόδρομη ένωση για το σχηματισμό Ο3, το οποίο είναι και ρυπαντής και θερμοκηπικό 
αέριο. Η μείωση του έχει συνεργικά ωφέλη, κατι που βελτιώνει τη σχέση κόστους/ωφέλειας.

Μερικοί αέριοι ρυπαντές (π.χ. το τροποσφαιρικό Ο3 και τα αερολύμματα) είναι επίσης σημαντικά 
θερμοκηπικά αέρια. Σύμφωνα με το IPCC, οι αλλαγές στη συγκέντρωση τροποσφαιρικού όζοντος έχουν 
την τρίτη μεγαλήτερη επίδραση στην ακτινοβολία ώθησης του φαινομένου θερμοκηπίου μετά το CO2

και το CH4. 

Αντίστοιχα, τα θειούχα αερολύμματα, χαρακτηρίζονται από αρνητική ώθηση. Επιπλέον υπάρχει 
μεγαλύτερη κατανόηση στο ρόλο των ανθρακούχων αερολυμμάτων: Σωματίδια με υψηλές 
συγκεντρώσεις ανόργανου άνθρακα συμβάλουν στη θέρμανση, ενώ σωματίδια πλούσια σε οργανικό 
άνθρακα προκαλούν ψύξη.

Μέτρα για τη συνεργική μείωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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4913. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αερίων ρύπων και της ακτινοβολίας ώθησης μπορεί να 
είναι πολλαπλές και να δρούν ανταγωνιστικά. Π.χ. Η αύξηση των εκπομπών ΝΟΧ 

μειώνουν το χρόνο παραμονής του CH4 στην ατμόσφαιρα (μέσω ελευθέρων ριζών ΟΗ), 
συμβάλοντας στη μείωση της ακτινοβολίας ώθησης. Συγχρόνως, οι εκπομπές ΝΟΧ 

παράγουν τροποσφαιρικό O3 και αυξάνουν την ακτινοβολία ώθησης. 

Επιπλέον, η εναπόθεση αζώτου, μέσω της λιπασματοποίησης συμβάλει στην αύξηση 
της βλάστησης, αυξάνοντας τις καταβόθρες του CO2. Η καθαρή επίδραση των εκπομπών 
ΝΟΧ λόγω αυτώ των σύνθετων αλληλεπιδράσεων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Άλλοι ρυπαντές όπως τα O3, NOΧ, CO, και τα VOCs δρούν έμμεσα ως θερμοκηπικά 
αέρια, επηρεάζοντας τον χρόνο παραμονής στην τροπόσφαιρα θερμοκηπικών αερίων 
όπως το CH4 και τους HFCs, μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τις ελεύθερες ρίζες ΟΗ. 
Αυτού του τύπου οι αλληλεπιδράσεις πρόσφατα άρχισαν να ενσωματώνονται στα 
μοντέλα γενικής κυκλοφορίας

Αλληλεπίδραση φαινομένου του θερμοκηπίου

και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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5013. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η οπτική της πολιτικής απέναντι στην 

κλιματική αλλαγή και την αέρια ρύπανση
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5113. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΧώρες που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
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5213. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ανάλυση κόστους/ωφέλειας 

από συγκεκριμένες πολιτικές 
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5313. Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική Μηχανική Enve-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μηχανική ποιότητας 

υδάτων
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Που αποσκοπεί η χρήση του βιολογικού 

καθαρισμού των λυμάτων;

• Αποτελεσματικός τρόπος προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των

ανθρώπων

• Επιτυγχάνει απομάκρυνση των βλαβερών υλικών που περιέχονται στα

λύματα και τα οποία τα μεταβολίζουν οι μικροοργανισμοί προς CO2 και

μικροβιακή μάζα

• Επιτρέπει τον εκμηδενισμό του κινδύνου από τη διάθεση των λυμάτων στο

περιβάλλον

• Η συνηθέστερη μέθοδος επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι αυτή της

ενεργής ιλύος
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι περιέχουν τα απόβλητα;

• Αδρανή. Άμμο, χαλίκια (από δρόμους και υλικά αποχετευτικού 

συστήματος )

• Οργανικά υλικά, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη (από χωνεμένες 

τροφές και βιομηχανικές απορροές)

• Θρεπτικά συστατικά, φωσφόρο, άζωτο (από τροφές, απόβλητα και 

από απορροές)
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βαθμοί καθαρισμού
• Πρωτοβάθμιος καθαρισμός

– Απομακρύνει, ογκώδη, άμμο, αιωρούμενα στερεά, αποτελείται από 

μηχανικές μεθόδους

• Δευτεροβάθμιος καθαρισμός

– Απομακρύνει τα οργανικά συστατικά και τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς. Μέθοδοι βιολογικοί (βασισμένοι στη μικροβιολογία)

• Τριτοβάθμιος καθαρισμός

– Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών, άζωτο και φωσφόρος (μικροβιακές 

και χημικές μέθοδοι)

• Ο δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος καθαρισμός συνήθως ακολουθείται 

από ένα στάδιο απολύμανσης με χλώριο, ή UV
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βασικοί όροι   

• COD: Χημικός απαιτούμενο οξυγόνο. Η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται 

για την πλήρη χημική οξείδωση ύλης

• ΒΟD5: Είναι η ποσότητα του οξυγόνου πού απαιτείται από μικροοργανισμούς 

για τη βιολογική αποδόμηση βιοδιασπώμενης ύλης

• ΤΟC: Η συνολική ποσότητα άνθρακα που περιέχει το δείγμα. Αποτελεί 

εξελιγμένη και με μεγάλη επαναληψιμότητα μέθοδος ανάλυσης του οργανικού 

φορτίου

• VS: μέθοδος προσδιορισμού του οργανικού φορτίου με καύση του δείγματος. 

Χρησιμοποιείται σε υλικά με οργανικό φορτίο > 30g ολικά στερεά/ λίτρο

• ΤΚΝ: Άζωτο κατά Kjeldahl. To σύνολο του οργανικού αζώτου και της αμμωνίας 

που περιέχει ένα στερεό ή υγρό δείγμα
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Διαχείριση υγρών αποβλήτων – ενεργή 
ιλύς

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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Εισαγωγή

• Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί να επεξεργάζεται τα λύματα που
παράγει με έναν οικονομικό τρόπο. Η ενεργή ιλύς προσφέρει το πλεονέκτημα της
παραγωγής υψηλής ποιότητας εκρέον υγρό με σχετικά μικρό κόστος συντήρησης και
λειτουργίας

• Η μέθοδος της ενεργής ιλύος χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς οι οποίοι τρέφονται με
τα οργανικά υλικά που υπάρχουν στα λύματα. Η βασική αρχή λειτουργίας της
μεθόδου είναι ότι οι μικροοργανισμοί αναπτυσσόμενοι σχηματίζουν σωματίδια και
συσσωματώματα. Αυτά τα συσσωματώματα (flocs) δύναται να απομακρυνθούν με
καθίζηση, προσφέροντας έτσι μια εκροή υψηλής ποιότητας

Οργανική ύλη + Ο2 + θρεπτικά  CO2+ΝΗ3+ νέα βιομάζα + τελικά προϊόντα

• Αρχικά αναπτύχθηκε στην Αγγλία στις αρχές του 1900, δεν διαδόθηκε όμως μέχρι το
1940. Σήμερα, εμφανίζονται τρεις βασικές παραλλαγές της βασικής διαδικασίας. :

– Εκτεταμένος αερισμός,

– Αντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας, και

– Οξειδωτικοί τάφροι
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• Αερόβια – Μια διεργασία που απαιτεί την παρουσία οξυγόνου

• F: M - Λόγος τροφής μικροοργανισμών

• Floc - συσσωματώματα- Μάζες μικροοργανισμών

• Κροκίδωση- δημιουργία συσσωματώσεων με μηχανικό ή χημικό τρόπο

• Φόρτιση - Η ποσότητα οργανικού υλικού που προστίθεται στο σύστημα σε σχέση με

το χρόνο

• MLSS- Αιωρούμενα στερεά μικτού υγρού

• MLVSS- Πτητικά αιωρούμενα στερεά μικτού υγρού

• SRT - Ο χρόνος κατακράτησης των στερεών

• TSS - Το σύνολο των αιωρούμενων στερεών

• Ιλύς - Τα στερεά που καθιζάνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασία (υλικό πλούσιο σε

μικροοργανισμούς

• Διόγκωση ιλύος- ένα φαινόμενο κατά το οποίο κατά τη δευτεροβάθμια καθίζηση η 

βιολογική λάσπη δεν καθιζάνει με τον απαιτούμενο ρυθμό – αποτέλεσμα συνήθως της 

παρουσίας νηματωδών μικροοργανισμών
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47. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η διαδικασία

• Η μέθοδος της ενεργής ιλύος αποτελείται από πολλά αλληλένδετα μεταξύ τους 

στάδιά. Και απαιτεί :

– Μία δεξαμενή αερισμού όπου λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές αντιδράσεις

– Μια πηγή αερισμού η οποία παρέχει οξυγόνο και ανάμιξη στο σύστημα

– Μια Δεξαμενή, γνωστή ως δευτεροβάθμιας καθίζησης, όπου τα στερεά 

καθιζάνουν και διαχωρίζονται από τα διαυγασμένα υγρά

– Ένα σύστημα απομάκρυνσης της ιλύος η οποία είτε θα επιστρέψει στη 

δεξαμενή αερισμού για να μειώσει τη σχέση F/M και να επιταχύνει την 

διαδικασία (ανακυκλοφορία), η θα μεταφερθεί προς περεταίρω επεξεργασία 

και ανάκτηση ενέργειας. 
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Τυπική διεργασία
 

 

      Βιομάζα 

      Αχρησιμοποίητα θρεπτικά συστατικά 

      Μεταβολικά προϊόντα 

 

 

Πρώτες ύλες  Βιοαντιδραστήρας  Βιοδιαχωρισμοί        Υπόλειμμα 

 

      

 

     πιθανή ανακυκλοφορία 

         προϊόν που ενδιαφέρει 
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• Τα αερόβια βακτήρια αναπτύσσονται καθώς κινούνται εντός της

δεξαμενής αερισμού

• Πολλαπλασιάζονται γρήγορα λόγο της επάρκειας τροφής, οξυγόνου

αλλά και του είδους του περιβάλλοντος που τους παρέχεται

• Τη στιγμή που τα απόβλητα φθάνουν στο τέλος της δεξαμενής

(τέσσερις έως οκτώ ώρες), οι μικροοργανισμοί έχουν

χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της οργανικής ύλης για τη

συντήρησή τους και την παραγωγή νέων κυττάρων

• Ο κύκλος ξανά ξεκινά με την προσθήκη μέρους της ιλύος στην αρχή

της δεξαμενής αερισμού
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Ο λόγος της τροφής προς τους μικροοργανισμούς αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 1950 και 1960. Η “τροφή” 

είναι το υπόστρωμα. Είναι μία έκφραση που εννοιολογικά εύκολα εξηγείται και βασίζεται σε μετρήσεις 

που λαμβάνονται τακτικά.

Σε μορφή εξίσωσης, ο λόγος (F/M) είναι:

Where Q = ημερήσια παροχή εισόδου του λύματος στην δεξαμενή αερισμού, m3 /d

So = η συγκέντρωση COD (rbsCOD) στην είσοδο, mg/L

V =ο όγκος της δεξαμενής αερισμού, m3

X = η συγκέντρωση των μικροοργανισμών (mixed-liquor volatile suspended solids or MLVSS) 

στην δεξαμενή αερισμού, mg/L

Ο λόγος F/M έχει κάποια βάση στην θεωρία αλλά οι τιμές που χρησιμοποιούνται στην πράξη 

προέρχονται από εμπειρικές παρατηρήσεις. Χρησιμοποιούνται ως μέσω ελέγχου των υπολογισμών του 

σχεδιασμού της εγκατάστασης. Ο λόγος F/M γα διάφορες τροποποιήσεις της ενεργού ιλύος έχει εύρος 

0.04 -2.0 mg/mg · d.




5 BOD /

 MLVSS

mg d mg

mg mg d

Οι μονάδες F/M είναι

 




0F/M=         51
Q S

V X

Λόγος τροφής μικροοργανισμών (F/M ratio)
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97. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Ιλύς 

• Η Τροφή (οργανική φόρτιση) είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας για τον αριθμό και την
ποικιλομορφία των μικροοργανισμών που εμφανίζονται στα συστήματα ενεργής ιλύος

• Είναι σημαντικό να διατηρείται η ορθή αναλογία FM ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η
βέλτιστη λειτουργία

• Η ενεργής ιλύς αποτελείται από μικτές κοινότητες μικροοργανισμών, περίπου 95%
βακτήρια και 5% λοιπούς οργανισμούς (πρωτόζωα, τροχόζωα, και υψηλότερων μορφών
ασπόνδυλα).

• Σημαντικός αριθμούς ενός συγκεκριμένου είδους (indicator) μπορεί να καταδείξει την
κατάσταση της διαδικασίας. Οι πιο κυρίαρχοι μικροοργανισμοί είναι αερόβια βακτήρια,
αλλά υπάρχουν, σημαντικοί πληθυσμοί από μύκητες και πρωτόζωα.

• Τροχόζωα και νηματώδεις εμφανίζονται συχνότερα σε συστήματα με μεγάλους χρόνους
αερισμού.

• Αμοιβαδοειδή και βλεφαριδοφόρα είναι τα ποιο κοινά πρωτόζωα σε μικρής ηλικίας
λάσπες
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• Κατά τη φάση εκκίνησης ή μετά από μια αναστάτωση της διαδικασίας, όπως η
υπερφόρτιση (όταν μια ισχυρότερη από τη συνηθισμένη παρτίδα εισροής εισέρχεται
στο σύστημα) λίγο ή καθόλου περίσσια ιλύος δεν παράγεται.

• Τα Μαστιγοφόρα είναι ελεύθερα κινούμενοι μικροοργανισμοί που κυριαρχούν στα υγρά
κατά τη διάρκεια υψηλών φορτίσεων. Η παρουσία τους συνήθως δείχνει κακή ποιότητα
εκροής.

• Βλεφαριδοφόρα, που είναι ελεύθερα κινούμενοι μικροοργανισμοί κυριαρχούν όταν η
αναλογία F: M μειώνεται. Όταν κυριαρχούν αυτοί οι μικροοργανισμοί η ποιότητα της
ιλύος είναι αρκετά καλή

• Νηματοειδή βακτήρια προκαλούν τη διόγκωση της ιλύος και δεν επιτρέπουν την ορθή
καθίζηση. Αυτοί οι μικροοργανισμοί ευδοκιμούν όταν η περίσσεια ιλύος δεν
απομακρύνεται με ορθό τρόπο. Νηματώδης διόγκωση της ιλύος είναι ένα από τα
κοινότερα προβλήματα των συστημάτων ενεργής ιλύος.

• Οι χημικές και μικροβιακές αναλύσεις προσφέρουν δεδομένα αναφορικά με την
ποιότητα της ιλύος και μπορούν να προειδοποιήσουν για ενδεχόμενα προβλήματα
πριν την εμφάνισή τους
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Ο SVI καθορίζεται βάζοντας ένα δείγμα του μικτού υγρού σε έναν κύλινδρο 1-2 λίτρων και μετρώντας τον 

όγκο της ιλύος που θα σχηματιστεί στον πυθμένα μετά από 30 λεπτά. Ένα αντίστοιχο δείγμα της ιλύος 

λαμβάνεται για την μέτρηση της συγκέντρωσης MLSS. Ο SVI υπολογίζεται:

   
 

 3settled volume of sluge, mL/L 10 /
SVI= =        58

, /

mg g mL

MLSS mg L g

Η αναδιάταξη της εξίσωσης 58 έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού για την πρόβλεψη της 

συγκέντρωσής των MLSS στην ανακυκλοφορία της ιλύος. Τα MLSS εκτιμούνται από την παραδοχή του SVI:

   
 

' 1000 / 1000 /
X =        59

mg g mL L

SVI

Όπου X ‘ = MLSS, mg/L.

Μια ιλύς με SVI ≤ 100 mg/L θεωρείται ότι καθιζάνει καλά. Όταν ο SVI > 150 mg/L τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

νηματοειδής ανάπτυξη της ιλύος 

Δείκτης όγκου ιλύος
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Διαφοροποιήσεις της τεχνολογίας 

• προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Συνήθως

προορίζονται για την επεξεργασία ροών μεταξύ 100 και 10.000 m3 ανά ημέρα.

Χρησιμοποιούνται για περιοχές με μικρές παροχές όπως μικρές κοινότητες,

πάρκα, παρκινγκ αυτοκινητοδρόμων, νοσοκομεία και φυλακές
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

147. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εκτεταμένος αερισμός

• Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε δεξαμενές αερισμού για περισσότερο από 18

ώρες. Ο αέρας μπορεί να παρέχεται με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλους

διαχυτές.

• Αυτή η μέθοδος λειτουργεί σε υψηλούς χρόνους κατακράτησης των στερεών

(χαμηλή F: M), με αποτέλεσμα μια κατάσταση όπου μπορεί να λάβει χώρα και

νιτροποίηση, με τους μικροοργανισμούς να ανταγωνίζονται για τις μικρές

ποσότητες τροφής. Αυτή η εξαιρετικά ανταγωνιστική κατάσταση οδηγεί σε μικρή

παραγωγή περίσσιας ιλύος

• Η διαδικασία εκτεταμένου αερισμού μπορεί να δέχονται περιοδικά (διαλείπουσα)

υψηλές φορτίσεις, χωρίς να διαταράσσεται το σύστημα. Η μέθοδος παράγει

μικρότερες ποσότητες λάσπης από άλλες μεθόδους αερόβιας επεξεργασίας
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Αντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας

• Στους αντιδραστήρες αυτού του τύπου οι διεργασίες του αερισμού, οξείδωσης και
καθίζησης λαμβάνουν χώρα εντός της ίδιας δεξαμενής, σε αντίθεση με άλλα
συστήματα όπου απαιτούνται διαφορετικές δεξαμενές για τις διαφορετικές φάσεις.

• Τα συστήματα SBR αποτελούνται από πέντε αλλεπάλληλα βήματα : (1) πλήρωση, (2)
αντίδραση (αερισμός), (3) καθίζηση, (4) απομάκρυνση, και (5) αδράνεια. Η
απομάκρυνση της περίσσιας ιλύος λαμβάνει χώρα κατά τη φάση της καθίζησης. Το
σύστημα SBR λειτουργεί ως λεκάνη εξίσωσης κατά την πλήρωση, επιτρέποντας του
έτσι να ανέχεται υψηλές ροές αιχμής και μεγάλα οργανικά φορτία

• Αφού τα λύματα περάσουν μέσα από ένα κόσκινο για να αφαιρεθούν χοντρά
σωματίδια, εισέρχονται σε ένα μερικώς γεμάτο αντιδραστήρα. Μόλις ο αντιδραστήρας
πληρωθεί, δρα σαν ένα συμβατικό σύστημα ενεργής ιλύος χωρίς εισροή ή εκροή. Ο
αερισμός και η ανάμιξη διακόπτονται με την ολοκλήρωση της αντίδρασης, τα στερεά
αφήνονται να καθιζάνουν, και το επεξεργασμένο απόβλητο (υπερκείμενο)
απομακρύνεται. Τα πλεονάζοντα στερεά αφαιρούνται ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας

• Απαιτεί ειδικές γνώσεις λειτουργίας λόγο του χρονισμού που πρέπει να επιτευχθεί
μεταξύ των διαφορετικών φάσεων λειτουργίας
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197. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Οξειδωτική τάφρος
• Οι οξειδωτικοί τάφροι είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική παραλλαγή της 

ενεργής ιλύος η οποία αποτελείται από ένα δακτυλικού ή οβάλ σχήματος κανάλι 

το οποίο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες μηχανικές συσκευές αερισμού, όπως 

ρότορες τύπου βούρτσα ή αεριστήρες τύπου εμβαπτισμένου δίσκου.

• Οι Τάφροι οξείδωσης συνήθως λειτουργούν ως συστήματα εκτεταμένου 

αερισμού με μεγάλους χρόνους παραμονής των στερεών. Τα στερεά αιωρούνται 

και κυκλοφορούν περιμετρικά της τάφρου. Η προ επεξεργασία περιλαμβάνει 

κοσκίνινη, εξάμμωση και λιποσυλλογή.

• Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες 

εφαρμογές. 
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Σύγκριση μεθόδων
Μέθοδος Θετικά Αρνητικά 

Εκτεταμένος αερισμός Εύκολη λειτουργία

Ευκολία εγκατάστασης

Δεν εμφανίζονται οσμές

Μικρή απαίτηση σε χώρο

Μικρή παραγωγή περίσσειας ιλύος

Δεν μπορεί να επιτύχει απονιτροποίηση 

ή αποφωσφόριση, δυσκολία λειτουργίας 

όταν εμφανίζονται λύματα με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, μεγάλη 

ανάγκη σε ενέργεια

Αντιδραστήρες 

διαλείπουσας λειτουργίας

Μπορεί να επιτύχει νιτροποίηση, 

απονιτροποίηση και αποφωσφόριση, 

μεγάλη λειτουργική ευελιξία, μικρή 

πιθανότητα διόγκωσης ιλύος, λίγα 

λειτουργικά προβλήματα

Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, 

δυσκολία συγχρονισμού ή χρονισμού, 

συνεχής απομάκρυνση περίσσειας ιλύος

Οξειδωτικοί τάφροι Μικρή κατανάλωση ενέργειας, δεν 

υπάρχει συσχέτιση με τις καιρικές 

συνθήκες, προσφέρει άριστης ποιότητας 

εκρέον, μικρή παραγωγή περίσσειας 

ιλύος, ικανή να ανταπεξέρχεται με 

επιτυχία σε συνθήκες υπερφόρτισης

Θορυβώδης με ταυτόχρονη παραγωγή 

οσμών, προβλήματα στην περίπτωση 

εισροής τοξικών υλικών, απαιτεί 

εκτεταμένες εκτάσεις γης
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227. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αερισμός

• Ο αερισμός επιτελεί δυο βασικούς σκοπούς, α) προσφέρει οξυγόνο το οποίο είναι 
απαραίτητο για την ανάπτυξη των οργανισμών και β) προσφέρει τις βέλτιστες 
συνθήκες επαφής μεταξύ της τροφής και των μικροοργανισμών. 

• Ο αερισμός αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας σε συστήματα αερόβιας 
επεξεργασίας που φτάνει ως το 65% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. 

• Ο χρόνος κατά τον οποίο τα υγρά λύματα αερίζονται ξεκινά από τα 30 λεπτά και φτάνει 
έως και τις 36 ώρες ανάλογα με το οργανικό φορτίο αλλά και τη μέθοδο η οποία 
αξιοποιείται..

• Ο αερισμός μπορεί να λαμβάνει χώρα μηχανικά με τη χρήση βουρτσών αερισμού οι 
οποίες εκτοξεύουν μέρος του υγρού κλάσματος στον αέρα προσφέροντας αερισμοί και 
ταυτόχρονα ανάδευση.

• υπάρχουν και συστήματα προσθήκης αέρα μέσω της χρήσης υποβρύχιων 
συστημάτων διάχυσης μικρής διατομής φυσαλίδων αέρα, αλλά παρότι τα συστήματα 
αυτά προσφέρουν καλύτερης ποιότητα τελικού υγρού, το κόστος εγκατάστασης και 
συντήρησης είναι πολύ υψηλό
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237. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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247. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η εκτίμηση των αναγκών σε οξυγόνο μπορεί να γίνει από το bCOD των λυμάτων και από την ποσότητα της 

βιομάζας που καταναλώνεται κάθε μέρα. Αν υποτεθεί ότι όλο το bCOD μετατρέπεται σε τελικά προϊόντα, η ολική 

απαίτηση οξυγόνου θα είναι ίση με bCOD. Επειδή ένα μέρος των λυμάτων μετατρέπεται σε νέα κύτταρα που 

απομακρύνονται, το bCOD των απομακρυσμένων κυττάρων πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό απαιτούμενο 

οξυγόνο. Η απαίτηση των απομακρυσμένων κυττάρων σε οξυγόνο μπορεί να υπολογιστεί υποθέτοντας ότι η 

οξείδωση των κυττάρων μπορεί να περιγραφεί από την παρακάνω αντίδραση:

Η αναλογία του γραμμομοριακού βάρους είναι 5(32)/113=1.42

Έτσι η απαίτηση σε οξυγόνο της ενεργής ιλύος μπορεί να υπολογιστεί από 1.42 ( Px). Η μάζα του οξυγόνου που 

απαιτείται μπορεί να εκτιμηθεί από τον τύπο

 5 7 2 2 2 2 3C H NO +5O   5CO +2H O+NH +energy          42

όπου MO2 =μάζα οξυγόνου, kg/d

Q =παροχή των λυμάτων μέσα στην δεξαμενή αερισμού, m3 /d

S0 = συγκέντρωση bCOD στην είσοδο, g/m3

S = συγκέντρωση bCOD στην εκροή, g/m3

Px = ενεργός ιλύς του παράγεται, kg/d

        
2

3

0=Q 10 / -1.42         43O XM S S kg g P

Απαίτηση σε οξυγόνο
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Όταν η νιτροποίηση περιλαμβάνεται στην διαδικασία, η απαίτηση οξυγόνου πρέπει να περιλαμβάνει έναν 

όρο υπολογισμού της αμμωνίας και της οξείδωσης του οργανικού Ν

Όπου NOx είναι η ποσότητα TKN που οξειδώνονται σε νιτρικά 

where NOx =οξείδιο του αζώτου, mg/L

TKN0 =εισροή ολικού αζώτου, mg/L

Ne =εκροή NH4-N, mg/L

         0

Nitrogen oxidized=Nitrogen in influent - Nitrogen in effluent - Nitrogen in cell tissue

            Q               - Q N                         -0.12  

                                 

X e X

X

NO Q TKN P

NO  
 

    
 

0 0.12                                    45X
e

P
TKN N

Q

            
2

3

0=Q 10 / -1.42 +4.33 Q         44O X XM S S kg g P NO

Το ισοζύγιο του αζώτου που υπολογίζεται για την εισροή TKN, το άζωτο απομακρύνεται από την σύνθεση της 

βιομάζας, και ανοξείδωτο άζωτο στην εκροή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το NOx. Υποθέτοντας ότι η σύνθεση 

της βιομάζας μπορεί να περιγραφεί ως C5H7NO2 , τότε η σύνθεση του αζώτου υπολογίζεται ως 0.12 g N/g της 

βιομάζας. Το ισοζύγιο μάζας του αζώτου είναι:

Απαίτηση σε οξυγόνο
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267. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η κινητήρια δύναμη που προκαλεί το οξυγόνο να κινηθεί είναι η κλίση της συγκέντρωσης: Cs - C.

Cs είναι η συγκέντρωση κορεσμού του οξυγόνου στο υγρό, και C είναι η συγκέντρωση οξυγόνου στο υγρό. 

Όταν η Cs είναι μεγαλύτερη από την C, ο ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου αυξάνει.

Ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του οξυγόνου είναι:

Όπου K L α είναι η σταθερά μεταφοράς οξυγόνου με μονάδα μέτρησης s-1 και Ct είναι η συγκέντρωση στο 

κυρίως σώμα του υγρού (bulk liquid) τη χρονική στιγμή t. Υποκαθιστώντας στις εξισώσεις από 23-46 τους 

ορούς C = C0 και C = Ct και t = 0 και t = t, όπου C0 είναι η αρχική συγκέντρωση και Ct είναι η 

συγκέντρωση τη χρονική στιγμή t, παίρνουμε:

      1=K         46L S

dC
C C

dt

     


     0

=exp         47s t
L

s

c c
K t

c c

Μεταφορά οξυγόνου
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Το αποτέλεσμα της έντασης της ανάμειξης και της γεωμετρίας της δεξαμενής πρέπει να εξεταστεί κατά την 

διαδικασία σχεδιασμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συσκευές αερισμού που βαθμονομούνται από 

τους κατασκευαστές βασίζονται σε καθαρό νερό. Η σταθερά διόρθωσης a χρησιμοποιείται για να 

υπολογιστεί  το KL α σε ένα πραγματικό σύστημα:

Οι τυπικές τιμές της σταθεράς α είναι 0.2 - 0.5 για συμβατική οξείδωση BOD, 0.4 - 0.7 για νιτροποίηση 

μόνο, και 0.5 - 0.75 για νιτροποίηση απονιτροποίηση (Rosso and Stenstrom, 2007). 

Ο δεύτερος συντελεστής διόρθωσης β χρησιμοποιείται για τη διόρθωση του ρυθμού μεταφοράς οξυγόνου 

εξαιτίας των διαφορών στην διαλυτότητα του οξυγόνου που οφείλονται στα συστατικά του νερού όπως 

άλατα, αιωρούμενα σωματίδια και επιφανειακές δραστικές ουσίες:

Οι τιμές του β είναι από 0.7 - 0.98. Μια τυπική τιμή για τα υγρά απόβλητα είναι 0.95.
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=          49
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Μεταφορά οξυγόνου
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287. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων και της θερμοκρασίας, του υψόμετρου πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, και του βάθους των διαχυτήρων εκφράζεται από την εξής σχέση (Metcalf & 

Eddy, 2003):

where AOTR = πραγματικός ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου, kg O2 /h

SOTR = κανονικός ρυθμός μεταφοράς οξυγόνου σε νερό βρύσης στους 20 ΟC και μηδενικό 

DO, kg O2 /h

C avg = μέση συγκέντρωση κορεσμένου διαλυμένου οξυγόνου σε καθαρό νερό στην δεξαμενή 

αερισμού σε θερμοκρασία T και υψόμετρο H, mg/L

CL = συγκέντρωση οξυγόνου κατά την λειτουργία, mg/L

C s, 20 = διαλυμένο κορεσμένο οξυγόνο σε καθαρό νερό 20 ΟC και 1 atm, mg/L

T = θερμοκρασία λειτουργιάς, ΟC

F = παράγοντας ακαθαρσιών (fouling factor)

   
       




  
    
 
 

20

20

AOTR=SOTR 1.024         50
avg L T

s

C C
F

C

Μεταφορά οξυγόνου
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297. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η μέση συγκέντρωση διαλυμένου κορεσμένου οξυγόνου (Cavg) στην δεξαμενή αερισμού σε θερμοκρασία 

T και σε υψόμετρο H προσδιορίζεται από:

Where CS,T,H  = συγκέντρωση κορεσμένου οξυγόνου σε θερμοκρασία T και υψόμετρο H, mg/L

Pd = η πίεση στο βάθος όπου απελευθερώνεται ο αέρας, kPa

Patm, H = ατμοσφαιρική πίεση σε υψόμετρο H, kPa

Ot = επι τοις εκατό συγκέντρωση οξυγόνου στην έξοδο της δεξαμενής

=(21%)(1 - %O2 που απορροφάται)

   
 

     
 

, ,

,

0.5
21

d t
avg S T H

atm H

P O
C C

P

Where g  = επιτάχυνση της βαρύτητας, 9.81 m/s2

M = γραμμομόριο του αέρα= 28.97 kg/kg - mole

zH = ύψος H, m

zSL= ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας, m

R = παγκόσμια σταθερά αερίων, 8.314 N ・ m/kg ・ mole ・ K

T   = θερμοκρασία, K

      
  

 
/ exp H SL

H SL

g M z z
P P

R T

Η ατμοσφαιρική πίεση σε υψόμετρο H υπολογίζεται από το λόγο της πίεσης σε υψόμετρο H προς την 

πίεση στο επίπεδο της θάλασσας:

Μεταφορά οξυγόνου
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Το ισοζύγιο μάζας της δεξαμενής καθίζησης είναι η βάση για την επιλογή μιας παροχής για την 

επανακυκλοφορία της ιλύος. Υποθέτοντας ότι το ποσότητα της ιλύος στην δεξαμενή δευτεροβάθμιας 

καθίζησης παραμένει σταθερή (steady state conditions) και ότι η εκροή των αιωρούμενων στερεών 

(Xe) παραμένει αμελητέα, το ισοζύγιο μάζας είναι:

 Συσσώρευση = εισροή - εκροή        31

          0 = Q+Q ' - Q ' Q '         32r r r w rX X X

where Q παροχή υγρών αποβλήτων, m3/d

Qr παροχή ανακυκλοφορίας της ιλύος, m3/d

X’ αιωρούμενα στερεά του ανάμεικτου υγρού (MLSS), g/m3

Xr’ μέγιστη συγκέντρωση της ανακυκλοφορούμενης ιλύος, g/m3

Qw παροχή της αποκρινόμενης ιλύος (περίσσεια ιλύος), m3/d

Λύνοντας ως προς την παροχή της ανακυκλοφορούμενης ιλύος έχουμε:

 
 

  

 '

Q ' Q '
Q =         33
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w r
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r

X X
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Ανακυκλοφορία της ιλύος
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Χρησιμοποιώντας την εξίσωση12, η εξίσωση 33 μπορεί να ξαναγραφτεί:

Συχνά η παραδοχή ότι τα αιωρούμενα στερεά στην εκροή είναι αμελητέα δεν είναι έγκυρη. Εάν η ποσότητα 

των αιωρούμενων στερεών στην εκροή είναι σημαντική, τότε το ισοζύγιο μάζας μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

Λύνοντας ως προς την παροχή της ανακυκλοφορούμενης ιλύος έχουμε:
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Q =         36
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              0 = Q+Q ' - Q ' Q ' + X         35r r r w r w eX X X Q Q

Xr’ και X’ εμπεριέχουν τόσο τα πτητικά όσο και τα αδρανή κλάσματα. Έτσι διαφέρουν από τον Xr και X κατά 

ένα σταθερό συντελεστή. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το VSS είναι το 60 - 80 % από το MLVSS. Έτσι, το MLSS 

μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας με έναν συντελεστεί από 0.6 - 0.8 (ή να πολλαπλασιαστεί με 1.25 - 1.67)

Ανακυκλοφορία της ιλύος
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327. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παραγόμενης ιλύος. Η πρώτη μέθοδος είναι 

ικανοποιητική για τον αρχικό σχεδιασμό. Βασίζεται σε πρακτικούς κανόνες και σε δημοσιευμένα 

στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Στην μέθοδο αυτή η ενεργός ιλύς που παράγεται 

κάθε μέρα προσδιορίζεται από:

where Px = ενεργός ιλύς που παράγεται κάθε μέρα όσον αφορά VSS, kg/d

Yobs =παρατηρούμενη απόδοση, kg MLVSS/kg BOD5 που απομακρύνεται

 
 

=         37
1

obs

d c

Y
Y

k

       3

0P = Q 10 /         38x obsY S S kg g

Η ποσότητα της ιλύος που απομακρύνεται κάθε μέρα δίνεται από τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας της 

αυξημένης ενεργού ιλύος και των ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) που χάνονται στην εκροή

 Η μαζά του σπαταλιέται = αύξηση MLSS -TSS χάνονται στην εκροή        39

Παραγωγή ιλύος



Environmental

Engineering

Laboratory

337. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Μια ακριβέστερη πρόβλεψη της παραγωγής ιλύος μπορεί να γίνει με επαρκή χαρακτηρισμό των λυμάτων.

Οι παρακάτω εξισώσεις υπολογίζουν την αύξηση των ετερότροφων μικροοργανισμών (Part A), 

τα υπολείμματα κυττάρων από ενδογενή αποσύνθεση (Part B), 

το ρυθμό ανάπτυξης της νιτροποίησης (Part C), και 

τη ροή μη βιοαποδομήσιμων πτητικών αιωρούμενων στερεών VSS στην εισροή (Part D)

where NOx =συγκέντρωση NH4-N στην εισροή που πρόκειται να νιτροποιθεί, mg/L

fd =κλάσμα της μάζας των κυττάρων που παραμένει ως υπολείμματα, g VSS/g VSS
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Παραγωγή ιλύος
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Οι άλλοι όροι όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Αν δεν υπάρχουν δεδομένα εργαστηριακής ανάλυσης, το

fd μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι περίπου 0.15. Για να υπολογιστεί η συνολική μάζα των στερεών, πρέπει 

να συμπεριληφθούν τα ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS). Υποθέτοντας ότι το κλάσμα των VSS της ολικής 

βιομάζας είναι περίπου 0.85 ( με βάση τη σύνθεση των κυττάρων), η παραγωγή των TSS υπολογίζεται ως 

εξής:

where TSS0 =εισροή υγρών αποβλήτων TSS, mg/L

VSS0 =εισροή υγρών αποβλήτων VSS, mg/L

     
         , 0 0

  B  C
P =  D +Q     41

0.85 0.85 0.85
x VSS

Part A Part Part
Part TSS VSS

Ο υπολογισμός του μέρους Β (Part B) παρουσιάζει ενδιαφέρον εάν η συγκέντρωση του bCOD είναι 

υψηλή. Ο υπολογισμός του Part C είναι ιδιαιτέρα σημαντικός για την διαδικασία νιτροποίησης και 

απονιτροποίησης λόγω της πιθανότητας έκπλυσης των βακτηριδίων νιτροποίησης. Ο υπολογισμός του 

Part D είναι σημαντικός όταν το nbVSS στην εισροή είναι υψηλό. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα 

βιομηχανικά  λύματα που απορρίπτονται περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις nbVSS.

       3

0P = Q 10 /         38x obsY S S kg g

Παραγωγή ιλύος
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357. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μικροβιολογία της ενεργής ιλύος 

• Οι κροκίδες αποτελούνται από φυσικά απαντώμενα βακτήρια κυρίως των 
γενών Pseudomonas, Archromobacter, zooglea, και Citromonas

• Βιοπολυμερή περίπου το 15 -20 % των κροκίδων

• Νεκρούς μικροοργανισμούς 5-25%

• Οργανικό και ανόργανο σωματιδιακό υλικό με το πτητικό του μέρος να 
βρίσκεται μεταξύ 60% έως 95%



Environmental

Engineering

Laboratory

367. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Laboratory

377. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Τα βακτήρια που σχηματίζουν συσσωματώματα περιέχουν ένα

στρώμα πολυσακχαρίτη γνωστό ως γλυκοκάλυκα

• ο γλυκοκάλυκας περιέχει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και βοηθά να

παγιώσει μαζί τα βακτήρια

• Αυτό συμβαίνει σε σχέσης F / M χαμηλότερες από 2

• Για να σχηματίσει κροκίδες ακανόνιστου σχήματος με ισχυρή

πρόσδεση, μικρή συγκέντρωση νηματοειδών είναι επιθυμητή

• Μπορεί να υπάρξει καλής ποιότητας συσσωματώματα χωρίς την

ύπαρξη νηματωδών



Environmental

Engineering

Laboratory

387. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι μικροκροκίδες

• Οι μικροκροκιδες (<50um) είναι γνωστό ότι σχηματίζονται σε συνθήκες 
λιμοκτονίας και σχετίζονται με πολύ χαμηλή αναλογία F / M

• Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κροκυδώσεις καθιζάνουν με αυξημένο ρυθμό 
αφήνοντας πίσω τους ένα θολό τελικό υπερκείμενο υγρό

• το φαινόμενο προκαλείται από χρόνια προβλήματα τοξικότητας και εκτεταμένο 
στρες 

• Η ύπαρξη μικροκροκίδων σε υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών 
μπορεί να εμποδίζει την καθίζηση

• Εμφανίζεται συνηθέστερα σε μικρής κλίμακας μονάδες και συνήθως προκαλείται 
από αδυναμία ρύθμισης του pH μεταξύ 7-9 και ύπαρξη μεγάλων 
συγκεντρώσεων οργανικών οξέων και αμμωνίας
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Engineering

Laboratory

397. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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407. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η διόγκωση της ιλύος από filamentous

• H διόγκωση της ιλύος λόγο της εκτεταμένης ανάπτυξης των οργανισμών

filamenous είναι η υπ 'αριθμόν ένα αιτία περιβαλλοντικών παραβιάσεων

από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

• Μία διογκωμένη λάσπη καθιζάνει αργά, και έχει ένα Sludge Volume

Index > 150

• Τα νηματoειδή προκαλούν διόγκωσης λόγω γεφύρωσης που επιτρέπει

να σχηματίζονται ανοιχτής δομής συσσωματώματα



Environmental

Engineering

Laboratory

417. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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427. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αφρισμός από Microthrix parvicella

• Gram θετικό, μη διακλαδισμένο νηματοειδές

• Προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα διόγκωσης σε συστήματα αερόβιας 
επεξεργασίας

• Ευνοείται  από:

– Μεγάλα SRTs

– Εναλλασσόμενες αερόβιες αναερόβιες ζώνες

– Σημεία που επιτρέπουν την παγίδευση Αφρού

– Χαμηλή θερμοκρασία

– Ύπαρξη μακράς αλυσίδας λιπαρά οξέα (LCFA) με πηγή τα τροφικά 
υπολείμματα



Environmental

Engineering

Laboratory

437. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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447. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αφρισμός από NOCARDIA

• Οσμές-εμφάνιση

• Κίνδυνοι για την ασφάλεια (λόγω της υπερχείλισης των δεξαμενών 

αερισμού)

• Πιθανό πάγωμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα

• Ο αφρός μπορεί να ξεφύγει από τη λεκάνη αερισμού, να προκαλέσει 

εκτεταμένα προβλήματα στις συστοιχίες απολύμανσης, με 

αποτέλεσμα το τελικό υγρό να μην πληροί τις προδιάγραφες

• Οι νιφάδων του μικροοργανισμού μπορούν να εγκλωβίσουν τους 

αερόβιους μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα την αναστολή-

κατάρρευση της διεργασίας
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457. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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467. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

• Όλα τα βακτήρια που προκαλούν αφρισμό αναπτύσσονται σε λίπη και έλαια

• Τα συστήματα ενεργής ιλύος που στερούνται πρωτοβάθμιας επεξεργασία υποφέρουν από

προβλήματα αφρισμού

• Είναι απαραίτητη η κατασκευή συστημάτων συγκράτησης και απομάκρυνσης των λιπών

πριν την είσοδο των αποβλήτων στις δεξαμενές αερισμού

• Τα βοθρολυμάτων είναι γνωστό ότι περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις λιπών και ελαίων

• Οι μικροοργανισμοί Nocardia και M. parvicella εμφανίζονται σε ιλύς μεγάλης ηλικίας

• Ο μικροοργανισμός Nocardia ελέγχεται συχνά με τη μείωση της ηλικίας της ιλύος σε

λιγότερο από 6-8 ημέρες

• Ο M. parvicella ελέγχεται συχνά με μείωση της ηλικίας ιλύος κάτω από το 8 - 10 μέρες

– Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό αν απαιτείται νιτροποίηση
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Engineering

Laboratory

477. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Δευτεροβάθμια καθίζηση

• Η δευτεροβάθμια καθίζηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως τελικό στάδιο της 

μεθόδου της ενεργής ιλύος . 

– Συνδυάζει τις λειτουργίες της καθίζησης της πάχυνσης και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως χώρος συσσώρευσης της λάσπης σε ώρες αιχμής

• Ως εκ τούτου, πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της 

δευτεροβάθμιας καθίζησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. 

• Αυτές οι τρεις λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται ορθά με βάση το σχεδιασμό, 

ειδάλλως αιωρούμενα στερεά θα καταλήξουν στον τελικό αποδεκτή. Η συμπεριφορά 

των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης επηρεάζεται κυρίως από 

– την επιφάνεια, βάθος, τα είδος εισόδου και εξόδου, 

– τα υδραυλικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί, 

– από καιρικά φαινόμενα και 

– από τα χαρακτηριστικά της ιλύος.
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487. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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497. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Κατά το σχεδιασμός της δευτερογενούς δεξαμενής καθίζησης

χρησιμοποιείται η επιφάνεια φόρτισης ως παράμετρος σχεδιασμού.

Ο Hazel (1904) ανέπτυξε ένα μοντέλο οριζόντια ροής για τη

διαδικασία καθίζησης βάση του οποίου τα σωματίδια με ταχύτητα

καθίζησης μεγαλύτερο από vf θα καθιζάνουν ενώ διέρχεται από το

ένα άκρο της δεξαμενής προς το άλλο (υποθέτοντας ότι όλα τα

σωματίδια κινούνται με όμοια ταχύτητα)

Vf=Q/A

Οπού vf = η ταχύτητα καθίζησης, m/s

Q = ροή, m3/s

A = επιφάνεια καθίζησης, m2

Η σχέση Q/A είναι η λόγος υπερχείλισης και θέτει τον περιορισμό στην 

φόρτιση της δεξαμενής
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507. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Δεδομένα σχεδιασμού
Μέγιστος ρυθμός υπερχείλισης σε βροχερό καιρό 1.0 m/h

Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε ξερό καιρό 1.5 h

Μέγιστη φόρτιση σε ξερό καιρό 8.3 m3/h m2

Διεργασίας Υδραυλική φόρτιση 

(m3/h)

Φόρτιση στερεών 

(kg/m2/h)

Βάθος (m)

Μ.Ο μέγιστη Μ.Ο μέγιστη

Ενεργή ιλύς με 

προσθήκη 

ατμοσφαιρικού 

αέρα

0.68-1.36 1.70-2.04 4.08-6.08 10.17 3.66-4.57

Εκτεταμένος 

αερισμός

0.34-0.68 1.36 4.08-6.08 10.17 3.66-4.57

Ενεργή ιλύς με 

προσθήκη 

οξυγόνου

0.68-1.36 1.70-2.04 5.08-7.13 10.17 3.66-4.57
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527. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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537. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχεδιασμός δεξαμενής καθίζησης 
• Να κατασκευαστεί μονάδα αρχικής καθίζησης ορθογώνιου σχήματος με πλάτος 

6 m, η μονάδα πρέπει να αποτελείται από 2 όμοια συστήματα.

– Ροή στη μονάδα  20.000 m3/d

– Μέγιστη παροχή  50.000 m3/d

• Να υπολογιστεί η απομάκρυνση του BOD και TSS κατά σταθερή λειτουργία και 

με μέγιστο ρυθμό υπέρβασης τα 40 m3/m2d και βάθος δεξαμενής 4 μέτρα.

– Για την απομάκρυνση να χρησιμοποιηθεί ο τύπος

• Όπου R  η αναμενόμενη απομάκρυνση

• t χρόνος παραμονής

• a, b εμπειρικές σταθερές στους 20 oC

Παράμετρος a b

BOD 0.018 0.020

TSS 0.0075 0.014
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547. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

557. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• 1. υπολογισμός της απαιτούμενης επιφάνειας της δεξαμενής

• 2. Υπολογισμός του μήκους της δεξαμενής 

» ~ 42 m 

• 3. Υπολογισμός του χρόνου παραμονής και υπέρβασης σε κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας

– Όγκος δεξαμενής

– Ρυθμός υπέρβασης  

– Χρόνος παραμονής 



Environmental

Engineering

Laboratory

567. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογισμός του χρόνου παραμονής και υπέρβασης σε πλήρη λειτουργία

– Ρυθμός υπέρβασης

– Χρόνος παραμονής 

• Υπολογισμός της απομάκρυνσης σε κανονικές συνθήκες

• Υπολογισμός της απομάκρυνσης σε πλήρη λειτουργία 



Environmental

Engineering

Laboratory

577. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παράδειγμα συστήματος ενεργής λάσπης

• Σχεδιάστε ένα συμβατικό σύστημα ενεργής λάσπης για τη διαχείριση 

αποβλήτων που περιέχουν COD 300 mg/L. Η σχέση COD/BOD βρέθηκε μετά 

από εργαστηριακή μελέτη = 0.6. Η ροή ισούται με 1000 m3/d και η απορροή 

πρέπει να περιέχει BOD5 και SS < από 20mg/L. Πρέπει να εφαρμοστούν οι 

παρακάτω συνθήκες 

– Η συγκέντρωση της ανακυκλοφοροϋσας ιλύος = 8000 mg/L ως SS και 6400 

mg/L ως VSS.

– MLSS = 2500 mg/L

– MLVSS/MLSS = 0.8

– Χρόνος παραμονής των κυττάρων Θc= 8 ημέρες

– Υ = 0.50 kg κύτταρα/kg υποστρώματος (COD) που καταναλώνεται, 

ενδογενής αποδόμηση  kd = 0.06 d-1

– Το 80 % των εισερχόμενων στερεών είναι βιοδιασπώμενα, και θεωρείται ότι 

BODu =COD για τα στερεά και BOD5=0.6COD

– Το οξυγόνο που απαιτείται για την οξείδωση 1 μονάδα βιομάζας = 1.42 

μονάδες

1) Να υπολογιστεί ο όγκος του αντιδραστήρα, 2) ο ρυθμός απομάκρυνσης 

ιλύος, 3) ο ρυθμός ανακυκλοφορίας, και 4) ο υδραυλικός χρόνος παραμονής 

στον αντιδραστήρα. 
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587. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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597. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογίζετε η συγκέντρωση του διαλυτού BOD5 στην έξοδο θεωρώντας τη 

συγκέντρωση των SS =20mg/L από τα οποία το 80% βιοδιασπώμενα. 

–Άρα τα βιοδιασπώμενα στερεά στην έξοδο = 20*0.8=16mg/L. Το COD των 

στερεών = 1.42*16=22,72mg/L, το BOD5 των στερεών = 22.72*0.6=13.63mg/L

–Διαλυτό BOD5 στην έξοδο = 22,72*0,6=13,62mg/L

–Απόδοση διαδικασίας με βάση το BOD. Διαλυτό COD στην έξοδο 

6,37/0,6=10,62 mg/L

–Απόδοση 

–Απόδοση με σχέση το COD. Ολικό COD = Ολικό BOD/0,6=33,33mg/L 

300-33,33/300= 88.88%
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607. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Μέγεθος αντιδραστήρα - εισερχόμενο BOD5 = 0,6*300=180mg/L

• Y= Κύτταρα που παράγονται ανά μονάδα υποστρώματος

• Θc= Χρόνος παραμονής των κυττάρων

• X = MLVSS

• Kd = Ενδογενής συντελεστής αποσύνθεσης

•

Ρυθμός παραγωγής ιλύος

• Παραγωγής βιομάζας                               
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617. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Ανακυκλοφορία ιλύος (Χ = MLVSS, Xr = VSS) 

• Σε κιλά 

• Σχέση ανακυκλοφορίας

• Χρόνος παραμονής 
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627. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Σχεδιάστε ένα σύστημα ενεργής ιλής πλήρους ανάμιξης για την επεξεργασία 

4000m3 αποβλήτων με BOD = 180mg/L. Μετά την επεξεργασία το υγρό πρέπει να 

έχει ένα διαλυτό BOD = 20mg/L. Θεωρήστε τα παρακάτω.

– MLVSS/MLSS=0.8

– Ανακυκλοφορούσας ιλύος συγκέντρωση SS = 10.000mg/L

– MLVSS στη δεξαμενή αερισμού = 3500mg/L

– Χρόνος παραμονής μικροοργανισμών Θc = 10d

• Απόδοση διεργασίας

– Η= (180-20)*100/180=88.89%

– Υπολογισμός όγκου δεξαμενής, Q =4000 m3/d,Y=0.5 mg/mg, kd=0.06d

– Υπολογισμός του HRT                                                     (εντός του 3-5h)

– Υπολογισμός του F/M

– Υπολογισμός φόρτισης 
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637. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

– Υπολογισμός παραγωγής βιομάζας

• Άρα μάζα απορριπτόμενης ιλύος =

• Μάζα ιλύος βάση του χρόνου παραμονής των κυττάρων

•  

•Υπολογισμός απαίτησης Ο2 =                                           f= BODtot/BOD5=0.68
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647. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Ποσότητα αέρα που απαιτείται θεωρώντας ότι ο αέρας περιέχει 23% K.B. Ο2 και 

πυκνότητα 1.201 kg/m3 = 657,17/(1.201 * 0.23) = 2379.1 m3/d

• Θεωρώντας ότι η ικανότητα μεταφοράς του αέρα είναι 8%, ο αέρας που 

απαιτείται = 2379,1/0.08 = 29738.34 m3/d = 20.65 m3/min
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657. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

COD Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο

(Chemical Oxygen Demand) C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O 

180        192 

192/180= 1.06 = 1.06 gO2/gGluc

BOD Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο

(Biochemical Oxygen Demand)

TS Ολικά στερεά (Total Solids)

VS Πτητικά στερεα (Volatile Solids)

F/M Λόγος Τροφης/Μικροοργανισμών (Food/Microorganism ratio)

MLSS Αιωρούμενα στερεά στο ανάμικτο υγρό (Mixed Liquor 

Suspended Solids)

MLVSS Οργανικό μέρος των αιωρούμενων στερεών

kd Συντελεστής αποσύνθεσης μικροοργανισμών

Km Ειδική ταχύτητα χρήσης υποστρώματος 

Ks Σταθερά κορεσμού για το οργανικό υπόστρωμα

(Saturation constant for substrate) κατά Michaelis

Menten
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667. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

DO Διαλυτό Οξυγόνο

θ =V/Q Μέσος υδραυλικός χρόνος παραμονής στη δεξαμενή

αερισμού

θc Μέση ηλικία της βιομάζας, μέσος χρόνος παραμονής των 

κυττάρων στη δεξαμενή αερισμού

θC,Ν Απαραίτητη ηλικία λάσπης για την πραγματοποίηση της 

νιτροποίησης

Υο Φαινομενικός Συντελεστής απόδοσης αύξησης. Δηλώνει τη 

βιομάζα που παρατηρείται να παράγεται ανά μονάδα μάζας 

χρησιμοποιημένου υποστρώματος (Παρατηρούμενος συντελεστής 

μετατροπής του υποστρώματος σε βιομάζα).

Υο,Β Ολικός συντελεστής παραγωγής ετερότροφης βιομάζας

Xr H βιομάζα στην απομακρυνόμενη ενεργό ιλύ (περίσσεια ιλύος)

μ Ειδικός ρυθμός ανάπτυξης των μικροοργανισμών
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677. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχεδιάστε ένα αναερόβιο χωνευτή για την 

επεξεργασία 1000m3 λυμάτων με θερμοκρασία 

35 oC και COD 1500 mg/L COD. Θεωρήστε τα 

παρακάτω ως δεδομένα 
 Χρόνος κατακράτησης κατ’ ελάχιστον 2.5 * του ελάχιστου χρόνου παραμονής 

(SRT) 

 MLVSS αντιδραστήρα =3500 mg/L

 Κινητική σταθερά: συντελεστής απόδοσης βιομάζας  Y = 0.04

 Μικροβιακή σταθερά μείωσης Kd = 0.015d-1

 Μέγιστος ρυθμός αξιοποίησης υποστρώματος K = 4.60d-1

 Ειδικός ρυθμός αξιοποίησης υποστρώματος Κs = 90 mg COD/L
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687. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Λύση  

• Α) υπολογισμός ελάχιστου χρόνου παραμονής στερεών – κυττάρων

• Β) Υπολογισμός SRT κατά απαίτηση σχεδιασμού 

Θc = ελάχιστος χρόνος παραμονής στέρεων * λόγο ασφαλείας

Γ) υπολογισμός της συγκέντρωσης του διαλυτού υποστρώματος
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697. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Δ) υπολογισμός όγκου αντιδραστήρα

• Ε) υπολογισμός επιφάνειας αντιδραστήρα 

• 3 μέτρα βάθος + 1.5 μέτρα για τον κώνο συλλογής

–  Αs = 200.0/3.0 = 67m2 
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707. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Ζ) Ημερήσια παραγωγή ιλύος 
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717. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχεδιασμός δεξαμενής πρωτοβάθμιας 

καθίζησης για πόλη 500.000 κάτοικων

 Απόβλητο με μέσο ρυπαντικό φορτίο

 Παροχή 250 λίτρα/κάτοικο/ημέρα

 Ρυθμός παραγωγής λύματος=80% της παροχής

 Αιωρούμενα στερεά = 250 mg/L

 BOD5 20oC =200 mg/L

 Επιφανειακή φόρτιση συστήματος 

 μέση ροή =40 m3/m2-d

 Μέγιστη ροή = 100m3/m2-d

 Χρόνος παραμονής = 20h

 Συγκέντρωση στερεών στην ιλύ = 6.0%
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727. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Α) υπολογισμός της ροής σχεδιασμού

Qavg=P*RW*f

P= αριθμός χρηστών στην πόλη

RW= Ρυθμός παροχής/Κατανάλωση στην πόλη

F= Λόγος μετατροπής του πόσιμου νερού σε απόβλητο (0.80 =80%)

:Qavg = 500.000*250*0.8 = 500.000*200 L = 100*103m3/d

– Σε αυτήν την άσκηση θα χρησιμοποιηθούν τρεις όμοιες δεξαμενές

– Β) υπολογισμός της μέσης και μέγιστης ροής στις δεξαμενές 

• Μέση ροή ανά δεξαμενή = Qavg = 100*103 /3 δεξαμενές = 33.33 * 103m3/d

• Μέγιστη ροή με 1.5 * ως ρυθμός μεγιστοποίησης

• Qpeak = ρυθμός μεγιστοποίησης * Qavg = 1.5*33.33 *103m3/d = 49.99 * 
103m3/d ~ 50 * 103m3/d 
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737. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Γ) υπολογισμός της επιφάνειας της δεξαμενής 

– Επιφανειακή φόρτιση (SLR) = ροή/επιφάνεια =Q/As

– για την περίπτωση της μέσης ροής =

– Δ υπολογισμός της διαμέτρου κάθε μιας από τις 3 δεξαμενές  
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747. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Ε) υπολογισμός του όγκου της δεξαμενής

V= Qavg * t (t ο χρόνος παραμονής σε ημέρες) = 

100 (m3/d) *103 * (2/24d) = 8333.0 m3. ο όγκος κάθε μιας από τις 

δεξαμενές  = 8333.0/3=2777.6 m3 = 2778 m3

Υπολογισμός βάση της διανομής της ροής στις τρεις δεξαμενές. 

V1 =Q1*t =33.50 (m3/d)*103*(2/24) = 2791.6m3 ~ 2792m3 ,άρα το 

δεύτερο σωστό ως μεγαλύτερο. 

Ζ) Έλεγχος υπολογισμών

Έλεγχος φόρτισης υδατοφράκτη (WLR) = ροή(m3/d)/μήκος υδατοφράκτη (m)

=33330m3/d /πd(m) (πd= μήκος κυκλικού υδατοφράκτη) 

Q= 33.33*103 =33330m3/d = 33330/3.14*33 = 321.65m3/m-d  εντός ορίων 

125-600 m3/m-d
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757. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Έλεγχος ροής σε πλήρη λειτουργία .

– Qpeak = μέγιστη ροή/επιφάνεια δεξαμενής = 50000 

(m3/d)/833(m2)=59.66m3/m2-d 

χαμηλότερο από το μέγιστο επιτρεπτό 120m3/m2-d

Η) υπολογισμός τσέπης συλλογής της ιλύος. Η τσέπη ιλύος αποτελεί το 

χώρο συλλογής της ιλύος. Για τον ορθό σχεδιασμό της είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός της παραγόμενης ιλύος, του χρόνου που πρέπει να 

συγκρατηθεί και του ρυθμού με τον οποίο η λάσπη θα πρέπει να 

απομακρύνεται.

Υπολογισμός της παραγόμενης λάσπης. Θεωρούμε ότι 60 % των 

αιωρούμενων στερεών απομακρύνεται 
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767. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Vsl = όγκος λάσπης (m3/d)

• Msl = μάζα λάσπης (kg/d)

• Pw =ειδικό βάρος νερού, (kg/m3) (998.20 στους 20oC

• SsL=ειδικό βάρος ιλύος =1.03kg/L

• Ps=ποσοστό στερεών στην πρωτοβάθμια ιλύ υπολογισμένο ως 0.06

– Vsl = 5000(kg/d) /998.2 *1.03*0.06 = 81.06 m3/d ~82m3/d = 3.5m3/h
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777. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Η τσέπη συνήθως έχει τραπεζοειδές σχήμα και θεωρείται ότι η λάσπη 

απομακρύνεται με άντληση κάθε τέσσερις ώρες. Κατ επέκταση ο χώρος 

αποθήκευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να κατακρατήσει την παραγόμενη 

ποσότητα ιλύος για 4 ώρες 

• όγκος τσέπης  (C) =3.5 (m3/h) * 4 (h) = 14.0 m3

• Θεωρώντας ότι οι διαστάσεις της τραπεζοειδούς αυτής δεξαμενής είναι 

Α=3.0m, Β=4.0m και Η=1.3 μέτρα ο όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται από 

τον τύπο V=1/3 H(B2+AB+A2)
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787. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογισμός του συνολικού βάθους της δεξαμενής

– Συνολικό βάθος δεξαμενής = βάθος υγρού + ελεύθερος χώρος + βάθος 

τσέπης συλλογής + βάθος δεξαμενής αποθήκευσης

– Θεωρώντας ότι η κλήση της τσέπης είναι 10% το βάθος υπολογίζεται 

από τον τύπο. Sl = (d/2-B/2)x0.10 = (16.5-2.0)*0.10=1.45m

– Άρα το συνολικό βάθος = 3.35 +0.30+1.45+1.30=6.4m 
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797. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• H) Υπολογισμός της διαμέτρου της σωλήνας τροφοδοσίας, θεωρώντας ότι η 

ροή θα πρέπει να έχει ταχύτητα = 0.9 m/s. Η διάμετρος της σωλήνας 

τροφοδοσίας υπολογίζεται από τον τύπο.

– Ax= παροχή/ταχύτητα 

• =33,33 *103 (m3/d) /0.9 (m/s)*60 (min/h) * 60 (s/min) *24(h/d)

• Η διάμετρος άρα 
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807. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Σύνοψη σχεδιασμού 

– Αριθμός δεξαμενών 3

– Όγκος κάθε δεξαμενής 2778 m3

– Διάμετρος 33m

– Ενεργό βάθος 3.35m

– Συνολικό βάθος 6.4 m

– Διάμετρος σωλήνα τροφοδοσίας 0.74m
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817. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Να σχεδιαστεί ένα σύστημα ενεργής ιλύος για 

την απομάκρυνση οργανικής ύλης από 12960 

m3/d αποβλήτων 

• Δεδομένα

• μm=2.5d-1

• Kd=0.05d-1

• Y=0.5mgVSS/mg BOD5 απομακρυνόμενο

• Ks=100mg BOD5/L

• Ροή =0.15m3/s

• BOD5 = 84mg (διαλυτό) 

• Απαίτηση  (BOD5) ολικό =30mg/L & 

αιωρούμενα στερεά (TSS) = 30mg/L
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827. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Λύση

• Καθότι πάντα μελετάτε το διαλυτό υπόστρωμα πρέπει αρχικά να βρεθεί το 

διαλυτό υπόστρωμα που μας ενδιαφέρει

• (BOD5)διαλυτό = S = (BOD5) ολικό – BOD5 σωματιδιακό

• ΒΟD5σωματιδιακό = 63% * TSS

• BOD5σωματιδιακό = 0.63 *30 = 18.9 mg

• BOD5 διαλυτό στην έξοδο = 30 - 18.9 = 11.1 mgBOD5/L

• Υπολογισμός του Θc
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837. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Λύση προς Θc = Ks + S / S(Km-Kd)-Kd*ks = 5d-1

• Υπολογισμός του όγκου της δεξαμενής αερισμού X = 3000 mgMLVSS/L

• Υπολογισμός σχέσης F/M   
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847. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογισμός απομακρυνόμενης ιλύος 
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857. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογισμός του Qw (ροή ιλύος προς απόρριψη) θεωρούμε ότι Χr = 10.000 

mgVSS/L (τυπικές τιμές 8000-12000 mgVSS/L)

Υπολογισμός της ροής ανακυκλοφορίας ιλύος
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867. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υπολογισμός της ανάγκης σε οξυγόνο 
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Για αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου 
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Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα ροής βιολογικού καθαρισµού 

 
 
1. Περιγραφή λειτουργίας ενός βιολογικού καθαρισµού  
 
Τα απόβλητα παροχής Q περιέχουν Βιοαποδοµήσιµο Οργανικό Άνθρακα 
So και Ολικό Οργανικό Άζωτο Νο. Απαιτείται ο βιολογικός καθαρισµός 
τους ώστε στην έξοδό τους από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού η 
συγκέντρωση του ΒΟC να είναι λιγότερο από Se, η συγκέντρωση του 
αµµωνιακού αζώτου λιγότερο από Ne,NH4 και τέλος η συγκέντρωση του 
νιτρικού αζώτου λιγότερο από Ne,NO3

 
Τα απόβλητα εισέρχονται στη δεξαµενή απονιτροποίησης (γραµµή 1) και 
αναµιγνύονται µε µία ροή επεξεργασµένων αποβλήτων που επιστρέφει 
από τη δεξαµενή οξείδωσης (γραµµή 5) και τη ροή της λάσπης από τον 
πυθµένα της δεξαµενής καθίζησης (γραµµή 8). Η ανάµιξη αυτή των δύο 
αναερόβιων ροών (γραµµές 1 και 8) µε µία αερόβια ροή (γραµµή 5) 
επιτυγχάνουν ανοξικές συνθήκες δηλαδή η συγκέντρωση του οξυγόνου 
να είναι µεγαλύτερη από 0 mg/l και µικρότερη από 0.5 mg/l. Επίσης η 
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γραµµή 8 τροφοδοτεί την δεξαµενή απονιτροποίησης µε ετερότροφους 
µικροοργανισµούς, η γραµµή 1 την τροφοδοτεί µε οργανικό άνθρακα 
ενώ οι γραµµές 8 και 5 την τροφοδοτούν µε νιτρικό άζωτο το οποίο 
παράγεται κατά την βιο-οξείδωση του οργανικού αζώτου στη δεξαµενή 
νιτροποίησης. Έτσι στις ανοξικές συνθήκες, εφ΄ όσον ο βιοαντιδραστήρας 
έχει σχεδιαστεί σωστά, τα νιτρικά µετατρέπονται σε αέριο άζωτο. Επίσης 
ένα µέρος του εισερχοµένου οργανικού άνθρακα µετατρέπεται σε CO2. 
Εποµένως το απόβλητο περνά στον αντιδραστήρα οξείδωσης 
(νιτροποίησης) µε ελαττωµένο οργανικό φορτίο. 
 
Το απόβλητο από τη δεξαµενή απονιτροποίησης περνά µε µία παροχή 
(Q + QR + Qr) στη δεξαµενή οξείδωσης (γραµµή 2). Στη δεξαµενή αυτή το 
απόβλητο αναµιγνύεται µε κατάλληλη ποσότητα οξυγόνου ώστε 
επιτελούνται οι παρακάτω βιοαντιδράσεις: 
 
1ον : ο βιοαποδοµήσιµος οργανικός άνθρακας µετατρέπεται, από 
ετερότροφα βακτήρια, µερικώς σε CO2 και µερικώς σε βιόµαζα 
(βακτήρια). Ένα µέρος του BOC που δεν πρόλαβε να αποδοµηθεί 
(εξαρτάται από τον σχεδιασµό) εξέρχεται από τον βιολογικό (Se) µαζί µε 
τον µη βιοαποδοµούµενο άνθρακα. 
 
2ον : το οργανικό άζωτο (ΤΚΝ), που βρίσκεται υπό την µορφή των 
αµµωνιακών,  οξειδώνεται από αυτότροφους µικροοργανισµούς 
(νιτροβακτήρια) σε νιτρικά. Ένα µέρος του ΤΚΝ που δεν πρόλαβε να 
αποδοµηθεί (εξαρτάται από τον σχεδιασµό) εξέρχεται από τον βιολογικό 
(Ne,NH4). 
 
Οι αυτότροφοι µικροοργανισµοί χρησιµοποιούν το CO2, που παράγεται 
σαν παραπροϊόν οξείδωσης από τους ετερόροφους µικροοργανισµούς, 
σαν πηγή άνθρακα για την δόµηση της κυτταρικής τους µάζας. 
Εποµένως τα νιτροβακτήρια έχουν ισχυρή συµβιωτική εξάρτηση από τα 
ετερότροφα βακτήρια και οι οποίοι ελέγχουν τόσο τους πληθυσµούς των 
νιτροβακτηρίων όσο και την παροχή οξυγόνου σ΄ αυτά εφ΄ όσον και οι 
δύο κατηγορίες µικροοργανισµών χρησιµοποιούν το οξυγόνο σαν πηγή 
ενέργειας. Όσο γηραµένος  είναι ο πληθυσµός που απαρτίζει το 
οικοσύστηµα του βιολογικού καθαρισµού (µεγάλο ΘC) τόσο και 
περισσότερο ποσοστό του αρχικού οργανικού άνθρακα µετατρέπεται σε 
CO2. Επίσης όσο µεγαλύτερο είναι το pH του αποβλήτου στη δεξαµενή 
οξείδωσης τόσο µεγαλύτερο χρόνο παραµένει το παραγόµενο CO2 στην 
υγρή φάση και εποµένως τόσο και περισσότερο ευνοείται η ανάπτυξη των 
νιτροβακτηρίων.  
 
Συνοψίζοντας τις συνθήκες που ευνοούν την νιτροποίηση είναι: 1ον το 
µεγάλο ΘC, 2ον η υψηλή συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου και 3ον η 
υψηλή αλκαλικότητα (ή υψηλό pH). Επί πλέον η ποσότητα του BOC που 
διατίθεται στην νιτροποίηση µπορεί οριακά να παρεµποδίσει την 
περαιτέρω ανάπτυξη των νιτροβακτηρίων εφ΄ όσον ο πληθυσµός αυτών 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 20% του πληθυσµού των 
ετερότροφων βακτηρίων.  
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Ένα µέρος της υπερχείλισης από την δεξαµενή οξείδωσης οδηγείται πίσω 
στην δεξαµενή απονιτροποίησης (γραµµή 5) ώστε τα νιτρικά να 
µετατραπούν σε αέριο άζωτο, και το υπόλοιπο (γραµµή 4) οδηγείται σε 
µία δεξαµενή καθίζησης όπου αφήνεται το ανάµικτο υγρό να ηρεµίσει 
ώστε η βιολογική λάσπη να διαχωριστεί µε βαρύτητα και να 
συγκεντρωθεί στο πυθµένα της δεξαµενής. Αν η επιφάνεια της δεξαµενής 
καθίζησης σχεδιαστεί σωστά τότε όχι µόνο όλη η βιολογική λάσπη 
διαχωρίζεται από το επεξεργασµένο απόβλητο (διαύγαση) αλλά η λάσπη, 
στον πυθµένα της δεξαµενής, παραλαµβάνεται στην επιθυµητή 
συγκέντρωση (παχυντήρας). Η καθίζηση της βιολογικής λάσπης 
ακολουθεί τις αρχές της παρεµποδισµένης καθίζησης και εποµένως 
απαιτείται εργαστηριακή έρευνα ώστε να σχεδιαστεί σωστά ο 
παχυντήρας.  
 
Από τον πυθµένα της δεξαµενής καθίζησης, η συµπυκνωµένη 
(παχυµένη) λάσπη (γραµµή 7) οδηγείται ένα µέρος της πίσω στη 
δεξαµενή απονιτροποίησης (γραµµή 8) και το υπόλοιπο απορρίπτεται 
από την µονάδα του βιολογικού καθαρισµού (γραµµή 9) σαν περίσσεια 
βιολογικής λάσπης. Η επιστροφή της βιολογικής λάσπης (γραµµή 8) 
δίνει: 1ον ετερότροφους µικροοργανισµούς στη µονάδα απονιτροποίησης 
και 2ον  την δυνατότητα του βιοαντιδραστήρα οξείδωσης να λειτουργεί µε 
προκαθορισµένη συγκέντρωση ετερότροφων (και εποµένως αυτότροφων) 
µικροοργανισµών. Επίσης η ρύθµιση µοιρασιάς των παροχών των 
γραµµών 9 και 8 µεταξύ τους δίνει την δυνατότητα σταθεροποίησης του 
ΘC του οικοσυστήµατος του βιολογικού καθαρισµού έναντι των πιθανών 
µεταβολών των ρυπαντικών (So) και των υδραυλικών (Q) φορτίων της 
εισαγωγής του αποβλήτου. 
 
Η υπερχείλιση από την δεξαµενή καθίζησης αποτελεί την τελική ροή 
(γραµµή 6) των επεξεργασµένων αποβλήτων.  
 
   
2. Θεωρητική ανάπτυξη  
 
2.1. Εισαγωγή  
 
2.1.1. Οξείδωση οργανικού άνθρακα 
 
Όλος ο σχεδιασµός γίνεται µε βάση τον βιοαποικοδοµήσιµο οργανικό 
άνθρακα (BOC, Biodegradable Organic Carbon). Ισχύει γενικά 1 mg 
BOC = 1 mg BOD5 περίπου. Ο Συνολικός Οργανικός Άνθρακας  (TOC, 
Total Organic Carbon) σε ένα υγρό απόβλητο αναλύεται εύκολα και µε 
ικανοποιητική ταχύτητα και ακρίβεια µέσω µιας αναλυτικής συσκευής 
(TOC analyzer) που βασίζεται στη ποσοτική µέτρηση του CO2 που 
εκλύεται κατά την καύση του αποβλήτου σε θερµοκρασία (550 oC). Στη 
θερµοκρασία αυτή δεν διασπόνται τα ανθρακικά άλατα έτσι το 
παραγόµενο CO2 αντιστοιχεί στη αποσύνθεση του οργανικού άνθρακα.  
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Το BOC ενός υγρού αποβλήτου  υπολογίζεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: Τοποθετείται µία ποσότητα υγρού αποβλήτου σε ένα ποτήρι 
ζέσεως και προστίθεται ένα εµβόλιο από βιολογική λάσπη που έχει 
συλλεχθεί από έναν βιολογικό καθαρισµό που έχει ικανοποιητική 
απόδοση. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας µετρούνται τα εξής 
χαρακτηριστικά του αποβλήτου: TOC (mg/l), TKN (mg/l) και ολικός 
φώσφορος Ρ. Για να µην επέλθει παρεµπόδιση της βιοαποικοδόµησης 
του οργανικού φορτίου του αποβλήτου λόγω έλλειψης θρεπτικών (άζωτο, 
φώσφορος) προσθέτουµε τα θρεπτικά αυτά (αν απαιτείται) ώστε η 
αναλογία TOC/TKN/P να είναι ίση ή µεγαλύτερη από 100/2.7/0.7. 
Κατόπιν θέτουµε σε ισχυρή ανάδευση το περιεχόµενο του ποτηριού ώστε 
να επιτυγχάνεται µία ικανοποιητική οξυγόνωση του περιεχοµένου 
ανάµικτου υγρού. Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µετρούµε συνεχώς το 
TOC του περιεχοµένου του ποτηριού και µε τα αποτελέσµατα 
κατασκευάζουµε το παρακάτω διάγραµµα. Υπολογίζοντας µε µεθόδους 
προσεγγιστικής ανάλυσης την τιµή του ΤΟC σε άπειρο χρόνο παραµονής 
του υγρού αποβλήτου στον πειραµατικό βιοαντιδραστήρα, µπορούµε να 
εκτιµήσουµε το βιοαποικοδοµήσιµο ποσοστό του οργανικού άνθρακα ή 
την αρχική συγκέντρωση του βιοαποδοµήσιµου άνθρακα του αποβλήτου 
σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα. 
 

 
 
Όλοι οι συντελεστές κινητικής αποδόµησης του οργανικού άνθρακα (Y, 
kmax, KS, b και kD) υπολογίζονται µε βάση τον Βιοαποδοµήσιµο 
Οργανικό Άνθρακα (BOC). Επίσης όλα τα ισοζύγια µαζών αναφέρονται 
στον BOC, έτσι π.χ. όταν αναφερόµαστε στην κυτταρική µάζα (βακτήρια) 
τότε αναφερόµαστε στον βιοαποδοµήσιµο άνθρακα του αποβλήτου που 
µεταβολίστηκε σε δοµικό στοιχείο των βακτηρίων. Όλος ο αποδοµήσιµος 
άνθρακας του αποβλήτου µετατρέπεται εν δυνάµει, εντός του 
βιολογικού καθαρισµού, είτε σε CO2 είτε σε δοµικό άνθρακα των 
κυττάρων. Ο µη βιοαποδοµήσιµος άνθρακας διέρχεται από τον 
βιολογικό καθαρισµό χωρίς να υποστεί, θεωρητικά, καµία µεταβολή. 
Εποµένως ο σχεδιασµός ενός βιολογικού καθαρισµού αφορά 
αποκλειστικά  και µόνο την ελαχιστοποίηση του βιοαποδοµήσιµου 
οργανικού άνθρακα.  
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Η αποδόµηση του οργανικού άνθρακα συντελείται από ετερότροφα 
βακτήρια, δηλαδή από µικροοργανισµούς που χρησιµοποιούν το ίδιο 
θρεπτικό υπόστρωµα τόσο για την παραγωγή ενέργειας (αντίδραση 
αποδόµησης) όσο και για την δόµηση της κυτταρικής τους µάζας 
(αντίδραση σύνθεσης). 
 
Ο βιοαποδοµήσιµος οργανικός άνθρακας που δεν είναι σε 
διαλυτοποιηµένη µορφή  δεν µπορεί να αποδοµηθεί από τα βακτήρια 
εκτός και αν µέσα στο χρόνο παραµονής των αιωρούµενων στερεών (ΘC) 
διαλυτοποιηθούν από εξωκυτταρικά ένζυµα που παράγουν οι 
µικροοργανισµοί του βιολογικού καθαρισµού. Στο µοντέλο σχεδιασµού, 
που αναπτύσσεται παρακάτω, θεωρούµε ότι το εισερχόµενο απόβλητο 
δεν υπάρχουν αιωρούµενα οργανικά στερεά και εποµένως όλα τα 
αιωρούµενα στερεά που υπάρχουν εντός του βιολογικού καθαρισµού 
αφορούν συσσωµατώµατα που έχουν σχηµατιστεί από τους ζωντανούς 
και νεκρούς µικροοργανισµούς που συµµετέχουν στον βιολογικό 
καθαρισµό. Τα συσσωµατώµατα αυτά ονοµάζονται βιολογική λάσπη, 
αποτελούν στερεά φάση και µπορούν να διαχωριστούν από την υγρή 
φάση του αποβλήτου µε βαρύτητα. Η διασπορά της βιολογικής λάσπης 
µέσα στο απόβλητο ονοµάζεται «ανάµικτο υγρό».  
 
Οι συντελεστές βιοκινητικής αποδόµησης του οργανικού άνθρακα (Y, 
kmax, KS και b) καθώς και της απονιτροποίησης kD υπολογίζονται 
εργαστηριακά και εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του κάθε υγρού 
αποβλήτου και την θερµοκρασία.  
 
2.1.2. Οξείδωση οργανικού αζώτου (νιτροποίηση) 
 
Η οξείδωση του οργανικού αζώτου (TKN) συντελείται από νιτροβακτήρια 
τα οποία είναι αυτότροφοι µικροοργανισµοί, δηλαδή χρησιµοποιούν την 
αντίδραση οξείδωσης του οργανικού αζώτου σε νιτρικά για παραγωγή 
ενέργειας αλλά χρειάζονται άλλο υπόστρωµα για τη δόµηση της 
κυτταρικής τους µάζας και συγκεκριµένα το CO2 το οποίο αποτελεί 
παραπροϊόν της αντίδρασης ενέργειας των ετερότροφων βακτηρίων. 
Εποµένως τα νιτροβακτήρια ισχυρά εξαρτώνται από την ανάπτυξη των 
ετερότροφων βακτηρίων που αποδοµούν τον οργανικό άνθρακα. Η 
αναγκαία αυτή «υποτελής» συµβιωτική ανάπτυξη των νιτροβακτηρίων, 
έναντι των ετερότροφων βακτηρίων, έχει σαν αποτέλεσµα την χαµηλή 
ποσοστιαία ανάπτυξη τους σε σχέση µε την ανάπτυξη των ετερότροφων 
βακτηρίων (20% κατά µέγιστο) και εποµένως απαιτείται υψηλή 
συγκέντρωση οξυγόνου για να επιτευχθεί µία ικανοποιητική προσέγγιση 
του στους αυτότροφους µικροοργανισµούς διαµέσου των ετερότροφων. 
Εποµένως η συγκέντρωση του οξυγόνου επηρεάζει  σηµαντικά τον ρυθµό 
της νιτροποίησης. Όσο µεγαλύτερη η συγκέντρωση του οξυγόνου τόσο 
µεγαλύτερος και ο ρυθµός της νιτροποίησης.  
 
Επίσης επειδή η συγκράτηση (ή όχι) του  παραγόµενου CO2 από τα 
ετερότροφα βακτήρια για ικανό χρόνο ώστε να αξιοποιηθεί σαν θρεπτικό 
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υπόστρωµα από τα αυτότροφα βακτήρια εξαρτάται από την αλκαλικότητα 
του αποβλήτου γι΄ αυτό και ο ρυθµός οξείδωσης του ΤΚΝ εξαρτάται 
επίσης ισχυρά από το pH του αποβλήτου στη δεξαµενή αερισµού.  
 
Επειδή γενικά απαιτούνται χαµηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών στην 
έξοδο των βιολογικών καθαρισµών και επειδή η παραγωγή CO2 από τα 
ετερότροφα βακτήρια είναι χαµηλότερη σε σχέση µε τα πρωτόζωα, γι΄ 
αυτό και η νιτροποίηση απαιτεί αργόρυθµα συστήµατα βιολογικού 
καθαρισµού δηλαδή απαιτεί γενικά αυξηµένη ηλικία λάσπης (ΘC). 
 
Εποµένως, αν επιθυµούµε αυξηµένες αποδόσεις νιτροποίησης, πρέπει 
να σχεδιάσουµε συστήµατα µε µεγάλη ηλικία λάσπης, αυξηµένη 
αλκαλικότητα και υψηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου. Γενικά 
απαιτούνται 4.6 kg οξυγόνου για κάθε kg οργανικού αζώτου που 
νιτροποιείται.  
 
Οι συντελεστές βιοκινητικής της νιτροποίησης (YN, kmaxN, KSN και bN) δεν 
εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου αλλά µόνο από την 
θερµοκρασία του. Έτσι στους 20 oC οι τιµές των παραπάνω συντελεστών 
έχουν ως εξής: YN = 0.18, kmaxN = 2.4 d-1 , KSN = 1 mg NNH4/l και bN = 
0.142 d-1.  
 
2.1.3. Απονιτροποίηση 
 
Η απονιτροποίηση δηλαδή η βιοµετατροπή των νιτρικών σε αέριο άζωτο 
συντελείται από ετερότροφους µικροοργανισµούς οι οποίοι 
εξαναγκάζονται να βρεθούν σε ανοξικές συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες 
όπου η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου είναι µικρότερη από 0.5 
mg/l. Στις συνθήκες αυτές οι ετερότροφοι µικροοργανισµοί, για να 
εξασφαλίσουν την απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου για την συντήρησή 
τους στη ζωή, αναγκάζονται να διασπάσουν τα νιτρικά για να 
αξιοποιήσουν το περιεχόµενο σ΄ αυτά οξυγόνο.  
 
Όµως οι ετερότροφοι µικροοργανισµοί έχουν επι πλέον την ανάγκη 
βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού άνθρακα για να µπορέσουν να 
επιβιώσουν. Στην προ-απονιτροποίηση χρησιµοποιείται ο BOC του 
ανεπεξέργαστου αποβλήτου. Λόγω δυσκολιών επιβίωσης των ετερότροφων 
βακτηρίων σε ανοξικές συνθήκες, οι ετερότροφοι µικροοργανισµοί 
χρησιµοποιούν σχεδόν όλο τον οργανικό άνθρακα για παραγωγή 
ενέργειας και όχι για σύνθεση κυτταρικής µάζας δηλαδή στις συνθήκες 
αυτές οι µικροοργανισµοί δεν πολλαπλασιάζονται. Επίσης, για 
οποιοδήποτε οργανικό υπόστρωµα, απαιτούνται 2.4 kg ΒΟC για κάθε kg 
παραγόµενου αέριου αζώτου. Όλος ο καταναλισκόµενος οργανικός 
άνθρακας µετατρέπεται σε CO2.  
 
Ο ρυθµός αναγωγής του αζώτου kD  εξαρτάται από το είδος του 
οργανικού άνθρακα δηλαδή από τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου και 
εποµένως πρέπει να προσδιοριστεί µε πειραµατικές τεχνικές στο 
εργαστήριο.  
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Συµπερασµατικά για να επιτευχθεί απονιτροποίηση του νιτρικού αζώτου 
πρέπει να διαθέτονται ετερότροφοι µικροοργανισµοί, ανοξικές συνθήκες 
καθώς και κατάλληλος οργανικός άνθρακας σε ποιότητα και ποσότητα.  
 
2.1.4. Καθίζηση της βιολογικής λάσπης 
 
Η καθίζηση της βιολογικής λάσπης ακολουθεί την παρεµποδισµένη 
καθίζηση αλλά όµως οι ταχύτητες καθίζησης των διαφόρων 
συγκεντρώσεων εξαρτώνται, όπως έχει αποδειχθεί, µόνο από το ΘC του 
οικοσυστήµατος του βιολογικού. Εποµένως µπορούν να τυποποιηθούν.  
 
2.1.5. Η ηλικία της λάσπης ΘC
 
Η ηλικία της λάσπης ΘC, ή ο µέσος χρόνος παραµονής των 
µικροοργανισµών στον βιολογικό καθαρισµό αποτελεί την σπουδαιότερη 
παράµετρο σχεδιασµού ενός βιολογικού καθαρισµού και αντιστοιχεί στο 
επίπεδο ανάπτυξης του οικοσυστήµατος που επιτυγχάνεται. Όσο 
µεγαλύτερο είναι το ΘC τόσο πιο ανεπτυγµένο είναι το οικοσύστηµα 
δηλαδή µεγαλύτερη η διαβάθµιση των πρωτοζώων. Σηµειώνεται ότι ένα 
οικοσύστηµα βιολογικού καθαρισµού αποτελείται από δύο µεγάλες 
κατηγορίες µικροοργανισµών: τα βακτήρια και τα πρωτόζωα η δε 
αφοµοίωση του οργανικού άνθρακα του αποβλήτου επιτελείται 
αποκλειστικά από τα βακτήρια γι΄ αυτό και ονοµάζονται πρώτιστοι 
µικροοργανισµοί. Τα πρωτόζωα τα οποία τρέφονται αποκλειστικά από τα 
παράγωγα των βακτηρίων (νεκρά και ζωντανά βακτήρια) ελέγχουν τους 
πληθυσµούς των βακτηρίων και εποµένως το δευτερογενές οργανικό 
άνθρακα που µπορεί να δηµιουργηθεί από την λύση της κυτταρικής 
µάζας των νεκρών βακτηρίων. Όσο µεγαλύτερο είναι το ΘC τόσο το 
σύστηµα επιτρέπει να αναπτυχθούν ανώτερα πρωτόζωα ελαττώνοντας 
παράλληλα την συνολική κυτταρική µάζα (περίσσεια βιολογικής λάσπης) 
του συστήµατος του βιολογικού καθαρισµού. Το γηρασµένο σύστηµα 
επιτυγχάνει καλύτερες αποδόσεις αφοµοίωσης του οργανικού άνθρακα 
και οξείδωσης του οργανικού αζώτου και παράγει λιγότερη περίσσεια 
βιολογικής λάσπης αλλά παράλληλα απαιτεί µεγαλύτερες εγκαταστάσεις 
(πάγιο κόστος) και περισσότερο οξυγόνο (λειτουργικό κόστος).  
 
Μία άλλη έκφραση της ηλικίας της λάσπης είναι η φόρτιση των 
µικροοργανισµών F/M (Food per Microorganism) και η οποία 
αντιπροσωπεύει την ηµερήσια ποσότητα BOC (kg) που αντιστοιχεί σε 
κάθε kg  µικροοργανισµών που διατίθεται στη µονάδα οξείδωσης του 
βιολογικού καθαρισµού. Ανάλογα µε την τιµή του F/M  αναγκάζονται τα 
βακτήρια να λειτουργούν µε διαφορετικό τρόπο. Έτσι όταν 1.5 < F/M <5 
τότε η τροφή του οργανικού άνθρακα που αντιστοιχεί στο κάθε βακτήριο 
είναι τόσο πολύ ώστε επιτρέπει την εκθετική ανάπτυξη των βακτηρίων. Το 
σύστηµα αυτό ονοµάζεται modified aeration και σ΄ αυτό το σύστηµα 
επιτρέπεται σχεδόν αποκλειστικά η ανάπτυξη µόνο βακτηριακών 
πληθυσµών. Όταν 0.4 < F/M <1.5 τότε τα βακτήρια αναπτύσσονται µε 
λογαριθµικό τρόπο επιτρέποντας µία µικρή ανάπτυξη και πρωτοζώων και 
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το σύστηµα αυτό ονοµάζεται high rate. Όταν 0.2 < F/M <0.4 τότε οι 
πληθυσµοί των ζωντανών βακτηρίων παραµένουν σταθεροί εφ΄ όσον οι 
θάνατοι είναι περίπου ίσοι µε τις γεννήσεις επιτρέποντας µία αρκετά 
µεγαλύτερη ανάπτυξη των πρωτοζώων. Το σύστηµα αυτό ονοµάζεται 
conventional. Τέλος όταν 0.05 < F/M <0.2 τότε οι θάνατοι των 
βακτηρίων είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις και εποµένως οι 
πληθυσµοί των βακτηρίων βρίσκονται σε τάση ελάττωσης και αυτό 
οφείλεται στην πλήρη επικράτηση των πρωτοζώων και το σύστηµα αυτό 
ονοµάζεται extended aeration. Σηµειώνεται ότι ο θάνατος των βακτηρίων 
προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι αποτελούν τροφή των πρωτοζώων. 
H παράµετρος F/M έχει µία πολύ ικανοποιητική µαθηµατική συσχέτιση 
µε το ΘC: 

F/M = 1.041115 ΘC-0810467   [1] 
 
Στη πράξη το F/M είναι πιο εύχρηστη παράµετρος ελέγχου απ΄ ότι είναι 
το ΘC διότι αντιστοιχεί στη προβλεπόµενη δράση της εισόδου του 
φορτίου του αποβλήτου προτού επέλθει η πραγµατική µεταβολή του ΘC. 
Εποµένως η οποιαδήποτε µεταβολή στα φορτία εισόδου µπορούν να 
εύκολα να αντιστοιχίσουν, µέσω της παραπάνω σχέσης, σε αναµενόµενη 
µεταβολή του  ΘC. Έτσι, εγκαίρως, µπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα 
µέτρα µέσω των παροχών των γραµµών 8 και 9 ώστε το ΘC να παραµένει 
σταθερό στη τιµή που έχει σχεδιαστεί. 

 
Σχετική επικράτηση των διαφόρων τύπων των πρωτόζωων στους 

βιολογικούς καθαρισµούς 
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3. Μαθηµατικό µοντέλο του βιολογικού καθαρισµού 
 
3.1. Γενικό µαθηµατικό µοντέλο βιοαντιδράσεων 
 
Κάθε  βιοαντίδραση αποτελείται από δύο επί µέρους αντιδράσεις: την 
αντίδραση ενέργειας και την αντίδραση σύνθεσης. Κατά την αντίδραση 
ενέργειας, ο µικροοργανισµός, αποσυνθέτει ένα µέρος του θρεπτικού 
υποστρώµατος σε απλούστερες ενώσεις χαµηλότερου ενεργειακού 
περιεχοµένου των αρχικών, η δε χηµική ενέργεια που ελευθερώνεται, 
χρησιµοποιείται από τους µικροοργανισµούς για να προωθήσουν την 
αντίδραση σύνθεσης έτσι ώστε το υπόλοιπο υπόστρωµα να 
χρησιµοποιηθεί για τον πολλαπλασιασµό των µικροοργανισµών 
συνθέτοντας ενώσεις υψηλότερου ενεργειακού περιεχοµένου των 
αρχικών. Οι µικροοργανισµοί που χρησιµοποιούν το ίδιο υπόστρωµα και 
για τις δύο επί µέρους αντιδράσεις ονοµάζονται ετερότροφοι ενώ αυτοί 
που χρησιµοποιούν διαφορετικό υπόστρωµα ονοµάζονται αυτότροφοι. 
 
Αν θεωρήσουµε ένα θρεπτικό υπόστρωµα µάζας S επάνω στο οποίο 
αναπτύσσονται βακτήρια µάζας Χ τότε για την αντίδραση σύνθεσης 
ισχύει η παρακάτω σχέση:   
 

Xb - 
dt
dSY

dt
dX

⋅⋅=                                                (2) 

όπου:   
dt
dX

= ρυθµός ανάπτυξης των µικροοργανισµών, (kg/kg-d) 

   Χ = συγκέντρωση µικροοργανισµών, (kg/m3) 

   
dt
dS

= ρυθµός αφοµοίωσης του υποστρώµατος, (kg/m3-d)) 

  Υ  = συντελεστής ανάπτυξης των µικροοργανισµών (kg/kg) 
b = ειδικός ρυθµός θανάτου µικροοργανισµών (kg/kg-d) 

 
Ως προς την αντίδραση ενέργειας,  όπου η χαµηλή συγκέντρωση του 
υποστρώµατος (όπως συµβαίνει στην επεξεργασία των αποβλήτων) 
αποτελεί και παράγοντα παρεµπόδισης του ρυθµού ανάπτυξης των 
µικροοργανισµών, οι Lawrence – MacCarty πρότειναν ένα µοντέλο που 
είναι παραλλαγή του µοντέλου του Monod: 
 

S K
S k k   

Xdt
dS

S

max

+
⋅

==                                           (3) 

 
όπου:kmax = µέγιστος ειδικός ρυθµός αφοµοίωσης του υποστρώµατος 

(kg/kg-d) 
            S  = η συγκέντρωση του υποστρώµατος (kg/m3) 
            ΚS = σταθερά κορεσµού (kg/m3) 
     k = ειδικός ρυθµός αφοµοίωσης του υποστρώµατος (kg/kg-d) 
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Η σταθερά κορεσµού ορίζεται ως η συγκέντρωση του υποστρώµατος κατά 
την οποίαν ο ειδικός ρυθµός αφοµοίωσης του υποστρώµατος ελαττώνεται 
στο µισό της µέγιστης τιµής του: 
 

Όταν   ΚS = S  ⇒  
2

k
  

SS
Sk

  
SK
Sk

 k maxmax

S

max =
+
⋅

=
+
⋅

=  

 
Εποµένως η γνώση των τεσσάρων σταθερών  Y, b, kmax και KS είναι 
απαραίτητη για την µαθηµατική έκφραση ενός οποιουδήποτε βιολογικού 
συστήµατος που αναπτύσσεται σε ένα θρεπτικό υπόστρωµα. Οι σταθερές 
αυτές προσδιορίζονται στο εργαστήριο και εξαρτώνται από τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του υποστρώµατος και την θερµοκρασία. 
 
Γενικά ισχύει ότι το Υ είναι ανεξάρτητο της θερµοκρασίας, τα b και kmax 
διπλασιάζονται για άνοδο κάθε 10oC ενώ το ΚS υποδιπλασιάζεται για 
άνοδο κάθε 10oC για αναερόβιες διεργασίες ενώ για αερόβιες διεργασίες 
διπλασιάζεται για άνοδο κάθε 10oC. 
 
3.2. Επίλυση συστήµατος ενεργούς ιλύος 
 
3.2.1. Γενικευµένη µορφή 
 
Το πλέον συνηθισµένο σύστηµα ενεργούς ιλύος περιλαµβάνει αερόβιο 
βιο-αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας πλήρους ανάµιξης µε επιστροφή 
της βιολογικής λάσπης όπως παρουσιάστηκε στο σχήµα 1. 
 
Βάση του ορισµού του ΘC εύκολα αποδεικνύεται ότι: 
 

r
C Xw

VX  Θ
⋅
⋅

=                                                 (4) 

 
Σύµφωνα µε το ισοζύγιο της βιολογικής µάζας σε όλο το σύστηµα ισχύει: 
 

rX w- VXb - 
dt
dSY  V

dt
dX

⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅=⋅                             (5) 

 
Για σταθερές συνθήκες λειτουργίας (dX/dt=0) η σχέση 5 σε συνδυασµό 
µε τις σχέσεις 4 και 3 δίνει: 
 

b - 
SK

SkY
  

Θ
1

eS

emax

C +
⋅⋅

=                                      (6) 

 
και λύνοντας ως προς Se  έπεται: 
 

( )
( ) 1-b-kYΘ

Θb1K
  S

maxC

CS
e ⋅⋅

⋅+⋅
=                                (7) 
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Οι σχέσεις 6 και 7 αποδεικνύουν το πολύ σπουδαίο γεγονός, ότι δηλαδή 
το ΘC εξαρτάται µόνο από τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου και από το 
επιθυµητό αποτέλεσµα επεξεργασίας. 
 
Αν ορίσουµε την απόδοση της βιολογικής επεξεργασίας ως: 
 

( )
O

eO

S
S - S100

  Ef
⋅

≡                                          (8) 

 
Για να ισχύει Εf=0 πρέπει SO = Se. Αντικαθιστώντας την τιµή αυτή στη 
σχέση 35 τότε λαµβάνεται η χαµηλότερη δυνατή τιµή του ΘC  (lim ΘC ).  
 

b - 
SK

SkY
  

Θ lim
1

OS

Omax

C +
⋅⋅

=                                  (9) 

 
και επειδή γενικά ισχύει SO >> KS έπεται ότι: 
 

 
b-kY

1  Θ lim
max

C ⋅
=                                     (10)  

 
Για τιµές µικρότερες του lim ΘC η µονάδα βιολογικού καθαρισµού δεν 
µπορεί να λειτουργήσει διότι η παραγόµενη βιολογική µάζα είναι 
λιγότερη από αυτή που εγκαταλείπει το σύστηµα µέσω της εξαγωγής 
λάσπης.     
 
Αν ορίσουµε ΘC,d  την τιµή σχεδιασµού του ΘC, τότε καταβάλλεται 
προσπάθεια κατά τον σχεδιασµό της µονάδας το ΘC,d  να είναι όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερο από το lim ΘC. Ο λόγος ΘC,d / lim ΘC δίνει το µέτρο 
ασφαλείας του συστήµατος. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
του 5. 
 
Η ευκολία ρύθµισης του γινοµένου (w Xr) µε αυξοµείωση της παροχής 
w, δίνει την δυνατότητα ελέγχου του ΘC ώστε αυτό να παραµένει 
ανεξάρτητο από τον υδραυλικό χρόνο παραµονής Θ=V/Q. Έτσι, γενικά, 
µπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα ένα µεγάλο ΘC (δηλαδή ένα χαµηλό Se 
ή ένα υψηλό Ef) µε ένα µικρό υδραυλικό χρόνο παραµονής Θ (δηλαδή 
να κατασκευάζονται οικονοµικές εγκαταστάσεις) 
 
Όµως στη πράξη το ΘC δεν µπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητο του Θ, εξ΄ 
αιτίας περιορισµών που επιβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
καθιζησιµότητας της βιολογικής λάσπης. Εποµένως απαιτείται µία σχέση 
µεταξύ των ΘC, Θ, Qr και Χr. Μία τέτοια σχέση µπορούµε να εξάγουµε 
εάν εφαρµόσουµε το ισοζύγιο ης βιολογικής µάζας γύρω µόνο από τον 
βιοαντιδραστήρα όπως παρουσιάζεται στη σχέση 11: 
 

( rrr QQX-VXb-
dt
dSYXQ  V

dt
dX

+⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅+⋅=⋅ )                   (11) 
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Από τον συνδυασµό των εξισώσεων 2 και 11 και µε δεδοµένο το γεγονός 
ότι το σύστηµα βρίσκεται σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας, προκύπτει: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

X
Xr-r1

V
Q  

Θ
1 r

C

                                           (12) 

 
όπου: r=Qr/Q 
                
O λόγος X/Xr είναι συνάρτηση της επιφάνειας του διαχωριστήρα και των 
χαρακτηριστικών της βιολογικής λάσπης. 
 
Επίσης ισχύει η σχέση: 
 

( eO S-S
V
Q

dt
dS

= )                                          (13) 

 
αντικαθιστώντας την τιµή αυτή στη σχέση 3 προκύπτει η παρακάτω 
σχέση: 
 

( )
C

eOC

Θb1
SSΘQY

  VX
⋅+

−⋅⋅
=⋅                                   (14) 

 
Η ποσότητα (XV) εκφράζει την συνολική βιολογική µάζα που υπάρχει 
στο σύστηµα. Η ποσότητα (w Xr = ΡΧ) εκφράζει την περίσσεια βιολογική 
µάζα η οποία παράγεται από το σύστηµα και απορρίπτεται. 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις 14 και 6 προκύπτει η παρακάτω σχέση: 
 

C

eO
X Θb1

)S-(SQY
  P

⋅+
⋅⋅

=                                           (15) 

 
Λύνοντας τη σχέση 14 ως προς το Χ προκύπτει η παρακάτω σχέση: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅+
−⋅

=
Θ
Θ

Θb1
)S(SY  X C

C

eO                                    (16) 

 
3.2.2. Αφοµοίωση οργανικού άνθρακα 
  
Αφορά τους ετερότροφους µικροοργανισµούς και ισχύουν όλες οι 
παραπάνω σχέσεις του γενικού µοντέλου. Συνοπτικά αναφέρονται οι 
παρακάτω σχέσεις: 
 

Απόδοση:  
( )

O

eO

S
S - S100

  Ef
⋅

≡       [17] 
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Συγκέντρωση εξαγωγής: 
( )

( ) 1-b-kYΘ
Θb1K

  S
CmaxCCCC

CCCCS
e ⋅⋅

⋅+⋅
=    [18] 

Ηλικία λάσπης: b - 
SK

SkY  
Θ

1

eSC

emaxCC

CC +
⋅⋅

=      [19] 

Οριακή ηλικία λάσπης:  
b-kY

1  Θ lim
CmaxCC

CC ⋅
=      [20] 

Συγκέντρωση ετερότροφων βακτηρίων: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅+
−⋅

=
Θ
Θ

Θb1
)S(SY  X CC

CCC

eOC
C   [21]  

Συγκέντρωση πυκνωµένης λάσπης: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

CC

C
rC Θ

Θ-r1
r

X X     [22] 

Παραγωγή περίσσειας λάσπης: 
CCC

eOC
XC Θb1

)S-(SQY  P
⋅+

⋅⋅
=    [23]      

 
3.2.3. Οξείδωση οργανικού αζώτου 
 
Αφορά τους αυτότροφους µικροοργανισµούς (νιτροβακτήρια) οι οποίοι 
χρησιµοποιούν διαφορετικό υπόστρωµα (οργανικό άζωτο) για την 
αντίδραση ενέργειας και διαφορετικό για την σύνθεση (διοξείδιο του 
άνθρακα).  Εποµένως το γενικό µοντέλο επίλυσης διαφοροποιείται στις 
παρακάτω σχέσεις:  
 

Συγκέντρωση εξαγωγής: 
( )

( ) 1-b-ffkYΘ
Θb1K

  N
NDOpHmaxNNCN

CNNNS
NH4e, ⋅⋅⋅⋅

⋅+⋅
=  [24] 

Ηλικία λάσπης: b - 
NK

NffkY
  

Θ
1

NH4e,SN

NH4e,DOpHmaxNN

CN +

⋅⋅⋅⋅
=   [25] 

 

Οριακή ηλικία λάσπης:  
b-ffkY

1  Θ lim
NDOpHmaxNN

CN ⋅⋅⋅
=    [26] 

 

Συγκέντρωση ετερότροφων βακτηρίων: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅+
−⋅

=
Θ
Θ

Θb1
)N(NY

  X CN

CNN

NH4e,ON
N   [27]  

 

Συγκέντρωση πυκνωµένης λάσπης: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

CN

N
rN Θ

Θ-r1
r

X X     [28] 

 

Παραγωγή περίσσειας λάσπης: 
CNN

NH4e,ON
XN Θb1

)N(NQY
  P

⋅+
−⋅⋅

=    [29]      

 
όπου       fpH = -2.2 + 0.395·pH   και fDO = DO/(KDO + DO) [30] 
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Επίσης η αναλογία των αυτότροφων ως προς τους ετερότροφους 
µικροοργανισµούς δίδεται από την σχέση: 
 

N

C

NH4e,o

eoC

N

Y
Y

N-N
SS1

1  
X
X

⋅
−

+
=      [31] 

Ο λόγος αυτός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 0.2 
 

3.2.4. Αναγωγή νιτρικών (απονιτροποίηση) 
 
Αφορά ετερότροφους µικροοργανισµούς. Στις ανοξικές συνθήκες οι 
ετερότροφοι µικροοργανισµοί αναστέλλουν σχεδόν εντελώς τις 
αντιδράσεις σύνθεσης και ισχύουν οι σχέσεις: 
 

]X[k  ][N DD2 ⋅=       [32] 

dt
dN2.4 

dt
dS

⋅=        [33] 

 
Η σχέση 27 εκφράζει ότι για κάθε kg νιτρικού αζώτου που µετατρέπεται 
σε αέριο άζωτο απαιτούνται 2.4 kg οργανικού άνθρακα τα οποία όλα 
σχεδόν µετατρέπονται σε CO2. 
 
3.2.5. Καθίζηση της βιολογικής λάσπης 
 
Πάντοτε σχεδόν οι ανάγκες πάχυνσης της βιολογικής λάσπης, και όχι οι 
ανάγκες διαυγάσεις, καθορίζουν τον σχεδιασµό της επιφάνειας της 
δεξαµενής καθίζησης. Η ταχύτητα καθίζησης µιας συγκέντρωσης 
εξαρτάται από το ΘC και εκφράζεται µε την παρακάτω σχέση: 
 

[ iX)003266.045.0(exp2.54 u ]⋅Θ⋅+−⋅= Cdi     [34] 
 
 
4. Σχεδιασµός βιολογικού καθαρισµός 
 
4.1. ∆εδοµένα 
 ∆ίδονται:  1. Χαρακτηριστικά του αποβλήτου: 

Q, So και Νο

   2. Σταθερές κινητικής: 
    ΥC, kmaxC, KSC, bC

    YN,kmaxN, KSN, bN
    kD

   3. Συνθήκες λειτουργίας 
    DO, pH 
4.2. Απαιτήσεις 
   Χαρακτηριστικά επεξεργασµένου αποβλήτου: 
    Se, Ne,NH4, Ne,NO3

 
4.3. Σχεδιασµός 
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   Υπολογισµός των παρακάτω παραµέτρων: 
    ΘC, X, V, Θ, VD, Qr, QR, W, Xr, A 
 
4.4. Πορεία Σχεδιασµού 
 
Βήµα 1ον:  Υπολογισµός του ΘCd
 

1. Με βάση τον οργανικό άνθρακα 
Από τη σχέση [19] υπολογίζεται το ΘCC

Από τη σχέση [20] υπολογίζεται το lim ΘCC

2. Με βάση το οργανικό άζωτο  
Από τη σχέση [30] υπολογίζονται τα fpH και fDO

Από τη σχέση [25] υπολογίζεται το ΘCΝ

3. Λαµβάνεται σαν ΘCd το µεγαλύτερο µεταξύ των τιµών ΘCC, 5 lim 
ΘCC και ΘCΝ

4. Επαναπροσδιορίζονται τα Se και Νe,NH4 χρησιµοποιώντας τις 
σχέσεις [18] και [24] 

 
Βήµα 2ον: Υπολογισµός των ΧC και r 
 
Από το ΘCd και τους περιορισµούς του παρακάτω εµπειρικού πίνακα 
λαµβάνουµε µία αυθαίρετη τιµή για το ΧC καθώς και το r. 
 
Τύπος διεργασίας Θcd, days XC, mg/l r 

    
Modified aeration 0,2 – 0,5 200 – 500 0,05 – 0,15 
High rate aeration 0,5 – 5 4000 – 10000 1,0 – 5,0 
Conventional 5 - 15 1500 – 3000 0,25 – 0,5 

Extended aeration 15 - 30 3000 - 6000 0,75 – 1,5 
 
Εποµένως η παροχή Qr υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
 

Qr = r · Q       [35]  
 
Βήµα 3ον: Υπολογισµός του ΧΝ  
 
Από τη σχέση [31] υπολογίζεται η συγκέντρωση XN

 
Βήµα 4ον: Υπολογισµός της παραγωγής της συνολικής περίσσειας 

βιολογικής λάσπης  ΡΧ.  
 
 Από τις σχέσεις [23] και [29] υπολογίζονται τα PXC και PXN και από το  
άθροισµά τους η συνολική παραγωγή περίσσειας κυτταρικής µάζας: 
 

PX = PXC + PXN    [36] 
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Βήµα 5ον: Υπολογισµός του αζώτου που δεσµεύεται στη περίσσεια 
της κυτταρικής µάζας: 

 
Επειδή ο µοριακός τύπος των βακτηρίων είναι C5H7O2NP0.2 η ποσότητα 
του αζώτου που δεσµεύεται στη κυτταρική µάζα δίδεται από την σχέση: 

 ΡΝ = 14 ΡΧ /60     [37] 
  
Βήµα 6ον: Υπολογισµός του αέριου αζώτου που παράγεται στην 

απονιτροποίηση. 
 
Από το παρακάτω ισοζύγιο του συνολικού αζώτου υπολογίζεται η 
παραγωγή του αερίου αζώτου: 
 

[Νο] = [Ν2] + [Νe] + PN    [38] 
 
 

Βήµα 7ον: Υπολογισµός του οργανικού άνθρακα που αφοµοιώνεται 
στην απονιτροποίηση. 

 
Ο οργανικός άνθρακας που αφοµοιώνεται στην απονιτροποίηση, 
σύµφωνα µε τη σχέση [33] δίδεται από τη σχέση: 
 

[SD] = 2.4{N2]                  [39] 
 

Βήµα 8ον: Υπολογισµός του οργανικού άνθρακα που αφοµοιώνεται 
στην νιτροποίηση [SN]. 

 
Από το παρακάτω ισοζύγιο του συνολικού οργανικού άνθρακα 
υπολογίζεται ο οργανικός άνθρακας που αφοµοιώνεται στη δεξαµενή 
οξείδωσης: 
 

[Sο] = [SD] + [SN] + [Se] + PXC    [40] 
 
Βήµα 9ον: Υπολογισµός του όγκου της δεξαµενής οξείδωσης 
 
1ον: Υπολογισµός του κινητικού όγκου VC οξείδωσης του οργανικού 
άνθρακα: 
 
Από την σχέση [21] προκύπτει η παρακάτω σχέση: 
 

CC

N
C kX

][S  V
⋅

=       [41] 

όπου : 
eS

emaxC
C SK

Sk  k
+
⋅

=      [42] 

 
2ον: Υπολογισµός του κινητικού όγκου VC οξείδωσης του οργανικού 
αζώτου: 
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Από την σχέση [27] προκύπτει η παρακάτω σχέση: 
 

NN

NO3e,2
N kX

]N[][N
  V

⋅
+

=       [43] 

όπου : DOpH
NH4e,SN

NH4e,maxN
N ff

NK
Nk

  k ⋅⋅
+
⋅

=       [44] 

 
3ον: Υπολογίζεται ο τελικός όγκος της δεξαµενής οξείδωσης V από την 
σχέση: 
 

V = max { VC, VN)       [45] 
 

Βήµα 10ον: Υπολογισµός του υδραυλικού χρόνου παραµονής Θ  
 
Ο υδραυλικός χρόνος παραµονής Θ υπολογίζεται από την σχέση: 
 

                  Θ = V/Q     [46] 
 
Βήµα 11ον: Υπολογισµός της συγκέντρωσης πάχυνσης της λάσπης  
 
Η συγκέντρωση Χr υπολογίζεται από την σχέση : 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

Cd
r Θ

Θ-r1
r

X
 X      [47] 

 
όπου: X = XC + XN και Xr = XrC + XrN

 
Βήµα 12ον: Υπολογισµός της παροχής W της περίσσειας λάσπης  
 
Η παροχή W υπολογίζεται από την σχέση : 
 

rC XΘ
VX W 
⋅
⋅

=       [48] 

 
Βήµα 13ον: Υπολογισµός του λόγου αναρροής R και της παροχής 

αναρροής QR 
 
Ο λόγος αναρροής R υπολογίζεται από την σχέση : 
 

R = [N2]/[Ne,NO3]+1      [49] 
 
Εποµένως η παροχή αναρροής υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
 

QR = R·Q – Qr      [50] 
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Βήµα 14ον: Υπολογισµός της συγκέντρωσης των ετερότροφων 
µικροοργανισµών ΧD στη δεξαµενή απονιτροποίησης 

 
H συγκέντρωση XD υπολογίζεται από το ισοζύγιο των ετερότροφων 
µικροοργανισµών γύρω από την δεξαµενή απονιτροποίησης: 
 

rR

rrCRC
D QQQ

QXQX
  X

++

⋅+⋅
=      [51] 

 
όπου το XrC υπολογίζεται από την σχέση [22] 
 
 
Βήµα 15ον: Υπολογισµός του όγκου VD της δεξαµενής 

απονιτροποίησης 
 
Ο αναγκαίος όγκος απονιτροποίησης δίδεται από την σχέση: 
 

DD

2
D kX

][N  V
⋅

=       [52] 

Βήµα 16ον: Υπολογισµός της επιφάνειας Α της δεξαµενής 
καθίζησης (πάχυνσης) της βιολογικής λάσπης  

 
Ο ελάχιστη επιφάνεια της δεξαµενής καθίζησης δίδεται από την σχέση: 
 

( )
L

r

G
XQQ A +

=       [53] 

όπου: 
[ ]LCdCd X)003266.045.0(exp2.54)003266.045.0(X G 2

LL ⋅Θ⋅+−⋅⋅Θ⋅−⋅=        [54] 
 

και  
)003266.045.0(

X4X
2
1

2
X X r2r

L r
CdΘ⋅−

⋅+⋅+=    [55] 

 
 
Βήµα 17ον: Οικονοµική συνάρτηση  
 
Η επίλυση του βιολογικού καθαρισµού έχει δύο βαθµούς ελευθερίας εφ΄ 
όσον δύο παράµετροι σχεδιασµού λαµβάνονται αυθαίρετα (ΧC και r). 
Εποµένως, θεωρητικά, υπάρχουν άπειρες λύσεις. Το κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας θα µπορούσε να οριστικοποιήσει την 
τελική λύση. Μία ικανοποιητική οικονοµική συνάρτηση είναι η 
παρακάτω: 
 

C = 48·(V+VD) + 254·A     [56] 
 
Όπου C= σχετικό κόστος 
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5. Παράδειγµα εφαρµογής 
 
Πρόβληµα: 
 
Σχεδιάστε έναν βιολογικό καθαρισµό επιλέγοντας κατάλληλο Θc ώστε 
να µην απαιτηθεί επί πλέον πρόσθεση φωσφόρου 

 
 ∆ίδονται:    
     
 Χαρακτηριστικά υγρού αποβλήτου  
 Παροχή αποβλήτου Q= 100 m3/d 
 Συγκέντρωση ΒΟC So= 1500 mg/l 
 Συγκέντρωση ΤΚΝ  No= 85 mg/l 
 Συγκέντρωση Φωσφόρου Po= 10 mg/l 
 Σταθερές κινητικής οξείδωσης ΒΟC  

 
Συντελεστής παραγωγής 
κυτταρικής µάζας Yc= 0,6   

 Ρυθµός οξείδωσης kmaxc= 3,5 d-1 
 Σταθερά κορεσµού Ksc= 120 mg/l 
 Συντελεστής θανάτου bc= 0,3 d-1

 Σταθερές κινητικής οξείδωσης ΤΚΝ  

 
Συντελεστής παραγωγής 
κυτταρικής µάζας YN= 0,18   

 Ρυθµός νιτροποίησης kmaxN= 2,4 d-1

 Σταθερά κορεσµού KsN= 1 mg/l 
 Συντελεστής θανάτου bN= 0,142 d-1

 Σταθερά κορεσµού οξυγόνου KDO= 1 mg/l 
 Σταθερές κινητικής Απονιτροποίησης  
 ρυθµός απονιτροποίησης KD= 0,072 d-1

 Συνθήκες λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού  

 
Συγκέντρωση διαλυµένου 
οξυγόνου DO= 2 mg/l 

 pH στη δεξαµενή αερισµού pH= 7,5   
 Απαιτήσεις επεξεργασίας       
 Συγκέντρωση ΒΟC Se= 40 mg/l 
 Συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου NeNH4= 7 mg/l 
 Συγκέντρωση νιτρικού αζώτου NeNO3= 5 mg/l 

 
Επίσης δίδεται ότι ο µοριακός τύπος των βακτηρίων (αυτότροφων και 
ετερότροφων)είναι C5H7O2NP0.2
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Λύση 
 
Βήµα 1ον:  Υπολογισµός του ΘCd
 

3. Με βάση τον οργανικό άνθρακα 
Από τη σχέση [19] υπολογίζεται το ΘCC=4.5 days 
Από τη σχέση [20] υπολογίζεται το lim ΘCC = 0.56 days 

4. Με βάση το οργανικό άζωτο  
Από τη σχέση [30] υπολογίζονται τα fpH = 0.76 και fDO=0.67 
Από τη σχέση [25] υπολογίζεται το ΘCΝ = 19.94 days 

3. Λαµβάνεται σαν ΘCd = 19.94 = 20 days το µεγαλύτερο µεταξύ 
των τιµών ΘCC, 5 lim ΘCC και ΘCΝ

4. Επαναπροσδιορίζονται τα Se = 24 mg/l και Νe,NH4 = 7 mg/l 
χρησιµοποιώντας τις σχέσεις [18] και [24] 

 
Βήµα 2ον: Υπολογισµός των ΧC και r 
 
Από το ΘCd αντιλαµβανόµαστε ότι ο τύπος της διεργασίας πρέπει να είναι 
ένα σύστηµα παρατεταµένου αερισµού (extended aeration) και 
λαµβάνουµε µία αυθαίρετη τιµή για το ΧC = 3500 mg/l καθώς και το r 
=1. 
 
Εποµένως η παροχή που υπολογίζεται από την σχέση (35) είναι: 
Qr = 95 m3/d  
 
Βήµα 3ον: Υπολογισµός του ΧΝ  
 
Από τη σχέση [31] υπολογίζεται η συγκέντρωση XN = 54.65 mg/l 
 
Βήµα 4ον: Υπολογισµός της παραγωγής της συνολικής περίσσειας 

βιολογικής λάσπης  ΡΧ.  
 
 Από τις σχέσεις [23] και [29] υπολογίζονται τα PXC = 12.65 kg/d και PXN 
= 0.36 kg/d και από το άθροισµά τους η συνολική παραγωγή περίσσειας 
κυτταρικής µάζας:  PX =13.017 kg/d    
 
Βήµα 5ον: Υπολογισµός του αζώτου που δεσµεύεται στη περίσσεια 

της κυτταρικής µάζας: 
 
Από την σχέση (37) υπολογίζεται: ΡΝ = 3.037 kg/d    
  
Βήµα 6ον: Υπολογισµός του αέριου αζώτου που παράγεται στην 

απονιτροποίηση. 
 
Από το ισοζύγιο του συνολικού αζώτου και σύµφωνα µε τη σχέση (38) 
υπολογίζεται η παραγωγή του αερίου αζώτου στη µονάδα 
απονιτροποίησης: 
                [Ν2] = [Νο] - [Νe] - PN = 8.5 -1.1957 – 3.037 = 4.267 kg/d 
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Βήµα 7ον: Υπολογισµός του οργανικού άνθρακα που αφοµοιώνεται 
στην απονιτροποίηση. 

 
Ο οργανικός άνθρακας που αφοµοιώνεται στην απονιτροποίηση, 
σύµφωνα µε τη σχέση [39] υπολογίζεται: [SD] = 10.241 kg/d        

 
Βήµα 8ον: Υπολογισµός του οργανικού άνθρακα που αφοµοιώνεται 

στην νιτροποίηση [SN]. 
 

Από το ισοζύγιο του συνολικού οργανικού άνθρακα (40) υπολογίζεται ο 
οργανικός άνθρακας που αφοµοιώνεται στη δεξαµενή οξείδωσης: 
 
[SN] =  [So] - [SD] - [Se]- PXC =150 – 10.241 – 2.4 – 10.241 = 124.7 kg/d
   
 
Βήµα 9ον: Υπολογισµός του όγκου της δεξαµενής βιο-οξείδωσης 
 
1ον: Υπολογισµός του κινητικού όγκου VC οξείδωσης του οργανικού 
άνθρακα: 
 
Από τις σχέσεις [41] και (42) προκύπτουν:  
kc = 0.58 d-1 και Vc = 61.08 m3

 
 

2ον: Υπολογισµός του κινητικού όγκου VN οξείδωσης του οργανικού 
αζώτου: 
 
Από τις σχέσεις [43] και (44) προκύπτουν:  
KN = 1.067 d-1 και VN = 85.13 m3

 
 
3ον: Από τη σχέση (45) Υπολογίζεται ο τελικός όγκος της δεξαµενής 
οξείδωσης V= 86 m3  
 

 
Βήµα 10ον: Υπολογισµός του υδραυλικού χρόνου παραµονής Θ  
 
Ο υδραυλικός χρόνος παραµονής Θ υπολογίζεται από την σχέση (46): 
 

                  Θ = 0.86 days      
 
Βήµα 11ον: Υπολογισµός της συγκέντρωσης πάχυνσης της λάσπης  
 
Η συγκέντρωση Χr υπολογίζεται από την σχέση (47) : 
 

 
X = XC + XN = 3554.7 mg/l  και Xr = XrC + XrN = 3911.5 mg/l 
 
 

 21



Βήµα 12ον: Υπολογισµός της παροχής W της περίσσειας λάσπης  
 
Η παροχή W υπολογίζεται από την σχέση (48): W= 3.9 m3/d 
 
 
Βήµα 13ον: Υπολογισµός του λόγου αναρροής R και της παροχής 

αναρροής QR 
 
Ο λόγος αναρροής R και η παροχή αναρροής υπολογίζονται από τις 
σχέσεις (49) και (50): R = 9.53 και QR = 858.4 m3/d 
 
Βήµα 14ον: Υπολογισµός της συγκέντρωσης των ετερότροφων 

µικροοργανισµών ΧD στη δεξαµενή απονιτροποίησης 
 
Οι συγκεντρώσεις XrC και XD υπολογίζονται από τις σχέσεις (22) και (51) 
αντίστοιχα:  XrC = 3851 mg/l και XD = 3200 mg/l 
 
Βήµα 15ον: Υπολογισµός του όγκου VD της δεξαµενής 

απονιτροποίησης 
 
Ο αναγκαίος όγκος απονιτροποίησης δίδεται από την σχέση (52):  
                               VD = 18.5 m3. 
 
Βήµα 16ον: Υπολογισµός της επιφάνειας Α της δεξαµενής 

καθίζησης (πάχυνσης) της βιολογικής λάσπης  
 
 
Ο ελάχιστη επιφάνεια της δεξαµενής καθίζησης υπολογίζεται από τη 
σχέση (53): Α = 28.9 m2  
 
όπου: GL = 3.32 kg/m2/d  (σχέση (54)) και 
          ΧL = 3.9 g/L  (σχέση (55)) 
 
Στο σχεδιασµό αυτόν η αναγκαία ποσότητα Φωσφόρου ανέρχεται σε 1.38 
kg/d ενώ η διατιθέµενη από την εισαγωγή του αποβλήτου είναι µόνο 1 
kg/d. Εποµένως πρέπει να προστίθεται στη µονάδα επί πλέον 0.38 kg 
P/d µε οποιαδήποτε µορφή. 
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Επεξήγηση συµβόλων: 
 

A = Επιφάνεια δεξαµενής καθίζησης βιολογικής λάσπης m2

b = Ρυθµός θανάτου βακτηρίων αποδόµησης ΒΟC 
(βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού άνθρακα) 

kg/kg-d 

bN = Ρυθµός θανάτου νιτροβακτηρίων οξείδωσης ΤΚΝ kg/kg-d 
ΒΟC = Βιοαποικοδοµήσιµος Οργανικός Ανθρακας  

[CO2] Μαζική µεταφορά οργανικού άνθρακα στην αέρια φάση υπο 
µορφή CO2 στη δεξαµενή οξείδωσης 

kg/d 

[CO2]D Μαζική µεταφορά οργανικού άνθρακα στην αέρια φάση υπο 
µορφή CO2 στη δεξαµενή απονιτροποίησης 

kg/d 

DO = Συγκέντρωση οξυγόνου στην δεξαµενή βιολογικής οξείδωσης mg/l 
fpH = Συντελεστής διόρθωσης του ρυθµού kmaxN ως προς το pH 

fpH = -2.2 + 0.395·pH 
- 

fDO = Συντελεστής διόρθωσης του ρυθµού kmaxN ως προς το DO 
fDO = DO/(KDO + DO) 

- 

kD = Ρυθµός αναγωγής των νιτρικών σε αέριο άζωτο στη δεξαµενή 
απονιτροποίησης 

kg/kg-d 

KDO = Συντελεστής κορεσµού οξυγόνου στη δεξαµενή οξείδωσης  mg/l 

kmaxC = Μέγιστος ρυθµός αφοµοίωσης του οργανικού άνθρακα (ΟC) 
από τα ετερότροφα βακτήρια  

kg/kg-d 

kmaxN = Μέγιστος ρυθµός οξείδωσης του οργανικού αζώτου από τα 
αυτότροφα βακτήρια (νιτροβακτήρια) 

kg/kg-d 

KSC = Συντελεστής κορεσµού στον ρυθµό αφοµοίωσης του OC mg/l 

KSN = Συντελεστής κορεσµού στον ρυθµό αφοµοίωσης του TKN mg/l 

Ne,NH4 = Συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισµού 

mg/l 

[Ne,NH4] = Μαζική παροχή αµµωνιακού αζώτου στην έξοδο του 
βιολογικού καθαρισµού: [Ne,NH4] = Q·Ne,NH4

kg/d 

Ne,NO3 = Συγκέντρωση ανόργανου αζώτου (νιτρικά) στην έξοδο του 
βιολογικού καθαρισµού 

mg/l 

[Ne,NO3] = Μαζική παροχή νιτρικού αζώτου στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισµού: [Ne,NO3] = Q Ne,NO3

kg/d 

Ne = Συγκέντρωση ολικού αζώτου στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισµού: Ne = Ne,NH4 + Ne,NO3

mg/l 

[Ne] = Μαζική παροχή ολικού αζώτου στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισµού: [Ne] = Q·(Ne,NH4 + Ne,NO3) 

kg/d 

ΝΡ = Άζωτο που ενσωµατώνεται στη περίσσεια του συνόλου των 
βακτηρίων (ετερότροφων και αυτότροφων): 
ΝΡ = 14·(ΡΧ + ΡΧΝ) /60 

kg/d 

No = Συγκέντρωση Ολικού Οργανικού Αζώτου (ΤΚΝ) στην είσοδο 
του βιολογικού καθαρισµού 

mg/l 

[No] = Μαζική παροχή ΤΚΝ στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού: 
[No] = Q·No

kg/d 

[N2] = Μαζική παροχή αερίου αζώτου στην ατµόσφαιρα από την 
δεξαµενή απονιτροποίησης 

kg/d 
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Q = Παροχή αποβλήτου στην είσοδο του βιολογικού καθαρισµού m3/d 

Qe = Παροχή αποβλήτου στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού: 
Qe = Q-W 

m3/d 

QR = Παροχή αναρροής του οξειδωµένου ανάµικτου αποβλήτου 
από την δεξαµενή αερισµού στην δεξαµενή απονιτροποίησης: 
QR = R·Q -Qr

m3/d 

Qr = Παροχή ανακυκλοφορίας του ανάµικτου αποβλήτου από τον 
πυθµένα της δεξαµενής καθίζησης της βιολογικής λάσπης στη 
δεξαµενή απονιτροποίησης 

m3/d 

pH = Το pH του ανάµικτου υγρού στη δεξαµενή αερισµού 
(νιτροποίησης) 

 

PC = Περίσσεια ηµερήσιας παραγωγής οργανικού άνθρακα που 
περιέχεται στη βιόµαζα των ετερότροφων βακτηρίων: 
PX = W·Xr

kg/d 

PN = Περίσσεια ηµερήσιας παραγωγής οργανικού άνθρακα που 
περιέχεται στη βιόµαζα των αυτότροφων βακτηρίων 

kg/d 

R= Λόγος συνολικής αναρροής του αποβλήτου από τη δεξαµενή 
αερισµού στη δεξαµενή απονιτροποίησης 
R = [N2]/[Ne,NO3]+1 

 

r= Λόγος ανακυκλοφορίας βιολογικής λάσπης: r = Qr/Q  
So = Συγκέντρωση Βιοαποικοδοµήσιµου Οργανικού Άνθρακα 

(ΒΟC) του αποβλήτου στην είσοδο του βιολογικού 
καθαρισµού  

mg/l 

[So] = Μαζική παροχή του ΒΟC στην είσοδο του βιολογικού 
καθαρισµού: [So] = Q So

kg/d 

Se = Συγκέντρωση Βιοαποικοδοµήσιµου Οργανικού Άνθρακα 
(ΒΟC) του αποβλήτου στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού  

mg/l 

[Se] = Μαζική παροχή του ΒΟC στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισµού: [Se] = Q·Se

kg/d 

Sr = Ανοιγµένη συγκέντρωση ΒΟC που έχει αφοµοιωθεί στον 
βιολογικό καθαρισµό 

mg/l 

[Sr] = Ποσότητα ΒΟC που έχει αφοµοιωθεί στον βιολογικό 
καθαρισµό: [Sr] = Q Sr  

kg/d 

TKN = Ολικό Οργανικό Άζωτο (Total Kjeldahl Nitrogen). Ισούται µε 
το συνολικό άζωτο µείον το άζωτο που περιέχεται στα νιτρικά 
και νιτρώδη ιόντα του αποβλήτου.  

 

TOC = Ολικός Οργανικός άνθρακας (Total Organic Carbon)  

W = Παροχή εξαγωγής βιολογικής λάσπης από τον πυθµένα της 
δεξαµενής καθίζησης της βιολογικής λάσπης. 

m3/d 

Vd = Όγκος σχεδιασµού της δεξαµενής αερισµού (νιτροποίησης) m3

VS = Ελάχιστος όγκος της δεξαµενής αερισµού (νιτροποίησης) µε 
βάση τα ετερότροφα βακτήρια 

m3

VN = Ελάχιστος όγκος της δεξαµενής αερισµού (νιτροποίησης) µε 
βάση τα αυτότροφα βακτήρια (νιτροβακτήρια) 

m3

VD = Ελάχιστος όγκος της δεξαµενής απονιτροποίησης µε βάση τα 
ετερότροφα βακτήρια 

m3
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XC = Συγκέντρωση οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα 
ετερότροφα βακτήρια στη δεξαµενή αερισµού 

mg/l 

XN = Συγκέντρωση οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα 
αυτότροφα βακτήρια (νιτροβακτήρια) στη δεξαµενή αερισµού 

mg/l 

Xr = Συγκέντρωση οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα 
ετερότροφα βακτήρια στον πυθµένα της δεξαµενής καθίζησης 
της βιολογικής λάσπης 

mg/l 

XD = Συγκέντρωση οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα 
ετερότροφα βακτήρια στη δεξαµενή απονιτροποίησης 

mg/l 

[XC] = Συνολική Ποσότητα Οργανικού Άνθρακα που περιέχεται στα 
ετερότροφα βακτήρια στη δεξαµενή αερισµού (νιτροποίησης): 
[XC] = V·XC

kg 

[XN] = Συνολική Ποσότητα Οργανικού Άνθρακα που περιέχεται στα 
αυτότροφα βακτήρια στη δεξαµενή αερισµού (νιτροποίησης): 
[XN] = V XN

kg 

[XD] = Συνολική Ποσότητα Οργανικού Άνθρακα που περιέχεται στα 
ετερότροφα βακτήρια στη αναγωγική (ανοξική) δεξαµενή 
(απονιτροποίησης): [XD] = VD · XD

kg 

YC = Συντελεστής παραγωγής ετερότροφων βακτηρίων kg/kg 

YN = Συντελεστής παραγωγής αυτότροφων βακτηρίων kg/kg 

Θ = Υδραυλικός χρόνος παραµονής των αποβλήτων στην δεξαµενή 
αερισµού 

d 

ΘCC = Χρόνος παραµονής των ετερότροφων βακτηρίων στον 
βιολογικό καθαρισµό 

d 

ΘCN = Χρόνος παραµονής των αυτότροφων βακτηρίων στον βιολογικό 
καθαρισµό 

d 

ΘCd = Χρόνος παραµονής σχεδιασµού των βακτηρίων στον βιολογικό 
καθαρισµό 

d 

lim(ΘC)  Οριακός χρόνος παραµονής των ετερότροφων βακτηρίων στον 
βιολογικό καθαρισµό 

d 
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Διαχείριση υγρών αποβλήτων –
τριτοβάθμια επεξεργασία

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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Εισαγωγικά

• Ο τριτοβάθμιος καθαρισμός γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται από τα δυο προηγούμενα στάδια ή όταν απαιτείται 
μεγαλύτερος βαθμός καθαρότητας ή είναι ανάγκη να αφαιρεθούν 
ειδικοί ρυπαντές. 

• Ο καθαρισμός αυτός δημιουργεί συνήθως παραπροϊόντα,  λάσπη ή
συμπυκνώματα των οποίων η διάθεση δημιουργεί κινδύνους 
ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Για αυτό επιδιώκεται η 
ανακύκλωση ή η αξιοποίηση των χημικών ουσιών των αποβλήτων.  

• Πάντως η επεξεργασία αυτή απαιτεί υψηλή τεχνολογία, μεγάλη 
δαπάνη και παρουσιάζει αρκετά προβλήματα.  Στο τέλος αυτού του
καθαρισμού οι συγκεντρώσεις των  αιωρούμενων στερεών είναι 
περίπου στα 10 mg/l.
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Ανάγκες για τριτοβάθμια επεξεργασία

• Αυξάνουσα πληθυσμιακή πίεση οδηγεί σε αύξηση του οργανικού 

φορτίου και των αιωρούμενων σωματιδίων σε υδάτινους όγκους

• Ανάγκη αύξησης της απομάκρυνσης αιωρούμενων στερεών για πιο 

αποτελεσματική απολύμανση

• Ανάγκη απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών για τον περιορισμό 

του ευτροφισμού σε ευαίσθητους υδάτινους όγκους

• Ανάγκη απομάκρυνσης συστατικών για να προλάβουμε ή να 

παρεμποδίσουμε την ανάκτηση νερού.
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• Ο βασικός σκοπός της διαχείρισης αποβλήτων είναι η σταθεροποίηση και

απομάκρυνση της οργανικής ύλης. Εντούτοις τα θρεπτικά στην μορφή του

αζώτου και του φωσφόρου προκαλούν ευτροφισμό των επιφανειακών υδάτων

και η νομοθεσία απαιτεί πια την απομάκρυνση τους από τα επεξεργασμένα

λύματα.

• Το άζωτο στα λύματα εμφανίζεται στη μορφή του οργανικού αζώτου (μέρος των

μικροοργανισμών) ή στην μορφή της αμμωνίας (μεταβολικό προϊόν), και στη

σωματιδιακή μορφή αλλά και στην διαλυμένη.

• Και οι δυο μορφές του αζώτου είναι ανεπιθύμητες στα επεξεργασμένα λύματα

καθότι προκαλούν αύξηση της απαίτησης οξυγόνου αλλά και είναι τοξικά για

διαφορετικά είδη υδρόβιων οργανισμών.

• Η νιτροποίηση αποτελεί τη βιολογική διεργασία κατά την οποία η αμμωνία

μετατρέπεται σε υπόστρωμα μικροοργανισμών οι οποίοι τη μεταβολικού σε

νιτρώδη και νιτρικά σε μια διαδικασία δυο σταδίων.
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• Η περισσότερη ενέργεια παράγεται στο πρώτο στάδιο της διεργασίας

• Με τη θεωρητική απαίτηση σε οξυγόνο κατά τη διαδικασία να είναι.

• Ο παραπάνω υπολογισμός δεν περιέχει την παραγωγή νέας βιομάζας ή την
κατανάλωση CO2 από τους μικροοργανισμούς.

• Στην περίπτωση που υπολογιστούν και αυτά τότε η κατανάλωση του TODnit είναι
μεταξύ 4.25 και 4.57 g/g

• Κάποιοι μικροοργανισμοί όπως τα είδη Nitromonas και Nitrococcus είναι υπεύθυνα
για το μέρος της νιτροποίησης, ενώ τα είναι Nitrobacter για την απονιτροποίηση.

• Τυπικά οι μικροοργανισμοί αυτοί καταναλώνουν CO2 ως πηγή άνθρακα, και η τυπική
τους ανάπτυξη υπολογίζεται από τον τύπο
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Νιτροποίηση

• Η απόδοση της διεργασίας εξαρτάται από τη συγκέντρωση του

διαλυτού οξυγόνου και την αλκαλικότητα. Καθότι στην πρώτη

αντίδραση η αλκαλικότητα χρησιμοποιείται, η έλλειψη της μπορεί να

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα σε μια αποδοτική διαδικασία

νιτροποίησης.

• Η συγκέντρωση του διαλυτού οξυγόνου πρέπει να διατηρείται στα

1.5-2 mg/l και της αλκαλικότητας τουλάχιστον στο 1-1.5 mmol/l
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Παράγοντες που επηρεάζουν στη 

Νιτροποίηση
• Η θερμοκρασία είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των

νιτροποιητών, ενώ παίζει καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των σταθερών

κορεσμού. Από πειράματα που έχουνε γίνει, φαίνεται ότι οι βέλτιστη

θερμοκρασία για τους νιτροποιητές κυμαίνεται κάπου ανάμεσα στους 28οC και

στους 36οC.

• Σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τα βασικά είδη μικροοργανισμών

είναι οι αυτοτροφοι και οι ετερότροφοι μικροοργανισμοί όπως οι νιτροποιητές και

απονιτροποιητές.

• Οι ετερότροφοι είναι σχετικά ανθεκτικοί στις μεταβολές του pΗ ενώ μέσω της

κατανάλωσης του οργανικού φορτίου παράγουν CO2 το οποίο διαλύεται στο

νερό σχηματίζοντας H2CO3, το οποίο με τη σειρά του παράγει HCO3
- και αυτό με

τη σειρά του CO3
2- Οι πιο πάνω ενώσεις δημιουργούν ρυθμιστικό διάλυμα με

συνέπεια να διατηρείται το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη

ετερότροφων. Για pΗ μικρότερα του 6 και μεγαλύτερα του 9 η νιτροποίηση είναι

πρακτικά μηδενική.
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Κινητική της νιτροποίησης

• Οι κινητικές ανάπτυξης τύπου Monod δύναται να εκφράσουν με ακρίβεια τον

ειδικό ρυθμό ανάπτυξης, για ένα συγκεκριμένο βακτήριο, συναρτήσει της

συγκέντρωσης του υποστρώματος.
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Απονιτροποίηση

• Υπό ανοξικές συνθήκες πολλοί μικροοργανισμοί μπορούν να

μετατρέψουν τα νιτρικά σε στοιχειακό άζωτο (N2)

• Αυτή η διαδικασία ονομάζεται απονιτροποίηση και συνήθως

λαμβάνει χώρα από ετερότροφα βακτήρια των ειδων Pseudomonas,

Micrococcus, Bacillus και Alcaligenes), και τα οποία απαιτούν

ενώσεις όπως τη μεθανόλη ως δότη ηλεκτρονίων.

• Το αέριο άζωτο ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και με αυτόν τον

τρόπο απομακρύνεται από τα λύματα
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Απονιτροποίηση

• Οι απονιτροποιητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαλυμένο οξυγόνο στο

λύμα ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων κατά την οξείδωση οργανικών ενώσεων,

αλλά σε συνθήκες απουσίας αυτού χρησιμοποιούν το οξυγόνο των νιτρικών και

των νιτρωδών, τα οποία αντικαθιστούν το διαλυμένο οξυγόνο στην μοριακή

αναπνοή.

• Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται μη αφομοιωτική. Η διαφορά αφομοιωτικής

και μη αφομοιωτικής, είναι ότι κατά την πρώτη οι απονιτροποιητές μετατρέπουν

νιτρικά σε αμμωνιακά για την κάλυψη των αναγκών της σύνθεσης νέας

βιομάζας. Η αφομοιωτική μετατροπή των νιτρικών λαμβάνει χώρα μόνο αν τα

νιτρικά είναι η μοναδική πηγή οξυγόνου στο διάλυμα

• Κατά την απονιτροποίηση τα νιτρικά μετατρέπονται σε νιτρώδη, τα οποία με τη

σειρά τους γίνονται μονοξείδιο του αζώτου, υποξείδιο του αζώτου και τελικά

αέριο άζωτο
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Απονιτροποίηση

• Καθότι η απονιτροποίηση είναι αναπνευστική διαδικασία, απαιτείται ένας οξειδωτικός
παράγοντας ή ένας δότης ηλεκτρονίων, ως πηγή ενέργειας. Τα απονιτροποιητικά
βακτήρια είναι κατά βάση ετερότροφοι οργανισμοί και καταναλώνουν πολύπλοκες
οργανικές ενώσεις σαν οξειδωτικούς παράγοντες, ενώ μερικοί απονιτροποιητές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οργανικές ενώσεις με ένα άτομο άνθρακα

• Παράλληλα ορισμένοι απονιτροποιητές είναι αυτότροφοι και μπορούν να
καταναλώσουν υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα, και μειωμένες ενώσεις του αζώτου.

• Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει και μια φωτοσυνθετική κατηγορία νιτροποιητών, οι
οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

• Λόγω του ότι οι περισσότεροι απονιτροποιητές είναι ετερότροφοι, και απαιτούν
κάποια πηγή οργανικού άνθρακα για την απονιτροποίηση, σε ορισμένες
εγκαταστάσεις, με ψηλό φορτίο αζώτου, και όχι ανάλογα υψηλό οργανικό φορτίο,
απαιτείται προσθήκη αναγωγικών ενώσεων, όπως για παράδειγμα μεθανόλης, για
την εκτέλεση της μετατροπής νιτρικών σε αέριο άζωτο
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Στοιχειομετρία της απονιτροποίηση
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Σύστημα νιτροποίησης απονιτροποίησης
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Αποφωσφόριση

• Ο φωσφόρος δεν έχει αέρια μορφή και έτσι πρέπει να μετατραπεί από 
τη διαλυτή σε σωματιδιακή μορφή για απομάκρυνση

• Η απομάκρυνση του μπορεί να γίνει είτε με χημική κροκίδωση και 
καθίζηση

• Είτε με βιολογικό τρόπο όπου ο φωσφόρος συσσωρεύεται από στους 
μικροοργανισμούς και απομακρύνεται μαζί με την ιλύ

• Άλλες μέθοδοι πρέπει να αναπτυχθούν για να δύναται η αξιοποίηση του 
φωσφόρου που υπάρχει στα λύματα, καθότι τα φυσικά αποθέματα 
αναμένεται πως θα εκλείψουν εντός των επόμενων 40 ετών.
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Χημική κατακρήμνιση φωσφόρου

Θεωρία

– Όλα τα πολυφωσφορικά άλατα υδρολύονται σε υδατικά 
διαλύματα προς την ορθο- μορφή (ΡΟ4

3-) από την οποία και 
προέρχονται

– Ο φωσφόρος συναντάται σε υδάτινα απόβλητα συνήθως σε 
μορφή όξινων φωσφορικών ΗΡΟ4

2-

– Η απομάκρυνση του φωσφόρου για να προστατευθεί το υδάτινο 
οικοσύστημα από ευτροφισμο επιτυγχάνεται με χημική 
κατακρήμνιση



Environmental

Engineering

Laboratory

178 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Χρησιμοποιώντας  FeCl3

• Χρησιμοποιώντας Al2(SO4)3

• Χρησιμοποιώντας ασβέστη [Ca(OH)2]

Χημική κατακρήμνιση φωσφόρου

5,5 < pH < 7

5,5 < pH < 7
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188 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Στρατηγικές σχεδιασμού

• Τα κύρια αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για αποφωσφάτωση
είναι Al2(SO4)3 και FeCl3

• Τελευταία δεν χρησιμοποιείται ασβέστης λόγω σημαντικής αύξησης
της παραγωγής ιλύος, απαιτήσεις για έλεγχο pH, και προβλημάτων
λειτουργείας και συντήρησης.

• Tα αντιδραστήρια είτε αναμιγνύονται με τα λύματα εντός των
δεξαμενών αερισμού οπότε έχουμε σύγκοινη διεργασία είτε μετά
την δεξαμενή ενδιάμεσης καθίζησης οπότε η χημική επεξεργασία
είναι τελείως ανεξάρτητη και αποτελεί το τρίτο στάδιο καθαρισμού
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198 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Προβλήματα χημικής αποφωσφόρισης

• Υπάρχουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα που σχετίζονται με τις

μεθόδους χημικής κροκίδωσης:

– (1) Για την επίτευξη των απαιτούμενων από τον νόμο

συγκεντρώσεων είναι απαραίτητη η υπερβάλλουσα εισαγωγή

μετάλλων με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος λειτουργίας και

σημαντική αύξηση της πλεονάζουσας παραγωγής ιλύος και

– (2) τη συσσώρευση ιόντων που μπορεί να περιορίσει σημαντικά

τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης της ιλύος
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208 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου

• H απομάκρυνση του φωσφόρου είναι δυνατόν να γίνει
και με βιολογικές μεθόδους. Aκόμη και σήμερα η
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται σε
πειραματικό στάδιο.

• Xρησιμοποιούνται μέθοδοι αναερόβιας-αερόβιας
κατεργασίας και

• μέθοδοι οι οποίες βασίζονται στην ικανότητα των
μικροφυκών να δεσμεύουν φώσφορο και άζωτο κατά την
φωτοσύνθεση.
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218 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αποφωσφόριση

• Υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας η βιολογική ιλύς δύναται να

αναπτύσσεται και να εγκλωβίζει στις δομές της μεγάλες συγκεντρώσεις

φωσφόρου, σε σύγκριση με το 2,5% που συνήθως βρίσκονται σε συμβατικές

μεθόδους ενεργοποιημένης ιλύος

• Σε in vitro μελέτες της αποφωσφόριση και με παροχή οξικού ως υπόστρωμα,

το κλάσμα του φωσφόρου στην ιλύ έφτασε έως και το 38% κατά βάρος

• Σε συστήματα βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, ένας μεικτός πληθυσμός

μικροοργανισμών αναπτύσσεται και η περιεκτικότητα της τελικής ιλύς μετά τη

δεξαμενή καθίζησης σε φώσφορο κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 38%
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228 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οργανισμοί συσσώρευσης πολυφωσφορικών

(PAO)

• Είναι μια κατηγορία μικροοργανισμών οι οποίοι υπό κατάλληλες συνθήκες 
δύναται να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες φωσφορικών τα οποία 
συσσωρεύουν στο εσωτερικό των κυττάρων τους

• Φυσικά σχεδόν το σύνολο των μικροοργανισμών είναι δυνατό το καταναλώνουν 
φωσφορικά, εντούτοις οι μικροοργανισμοί PAO είναι κατάλληλοι για χρήση σε 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων λόγο, 

– Της ικανότητας τους να αναπτύσσονται σε απλές οργανικές ενώσεις

– Δεν απαιτούν την ύπαρξη ενός εξωτερικού δεκτή ηλεκτρονίων

– Μπορούν να παράγουν ενέργεια από εσωτερικά αποθηκευμένα υλικά όπως 
το γλυκογόνο και τα πολυφωσφορικά
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238 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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248 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πάχυνση ιλύος

• Πάχυνσης είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αύξηση της

περιεκτικότητας της ιλύος σε στερεά με απομάκρυνση ενός τμήματος του υγρού

κλάσματος.

• Η ιλύς των βιολογικών καθαρισμών τυπικά περιέχει 0,8% ολικά στερεά,

εντούτοις αυτά μπορούν να συμπυκνωθούν σε ένα υλικό με 4% στερεά, κάτι το

οποίο επιτρέπει μια μείωση του όγκου της ιλύος κατά 5 φορές.

• Η πάχυνση επιτυγχάνεται με φυσικό ή μηχανικό τρόπο

– Καθίζηση

– Φυγοκέντριση

– Περιστρεφόμενο τύμπανο

– Επίπλευση

• Η μείωση του όγκου της ιλύος είναι απαραίτητη καθότι επιτρέπει την ευκολότερη

τελική επεξεργασία της ιλύος, (χώνευση, αφυδάτωση, ξήρανση και καύση)
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258 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Η αύξηση της συγκέντρωσης στέρεων στην περίσσεια ιλύος είναι 

σημαντική καθότι επιτρέπει τη μείωση

• 1. Του όγκου των δεξαμενών επεξεργασίας

• 2. Της ποσότητας των χημικών ουσιών που απαιτούνται για την 

προετοιμασία της λάσπης

• 3. Της ποσότητας θερμότητας που απαιτείται για την καύση ή 

ξήρανσή της

• 4. Του κόστους μεταφοράς και απόθεσης στην περίπτωση 

μεταφοράς με τροχοφόρα οχήματα 
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268 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τεχνολογία Τύπος ιλύος Συχνότητα και απόδοση

Καθίζηση Ανάμικτη ιλύς Άριστα αποτελέσματα

Καθίζηση Ανάμικτη ιλύς και 

περίσσεια

Συχνότατα. Χρησιμοποιείται σε μικρές μονάδες με 

αποτέλεσμα την αύξηση της περιεκτικότητας των 

στέρεων σε 4-6%. δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλες 

μονάδες

Επίπλευση με χρήση αέρα Ανάμικτη ιλύς, 

Περίσσεια ιλύος

Σπάνια χρησιμοποιείται. 

Μικρή συγκέντρωση στέρεων (2-3%)

Επίπλευση με χρήση αέρα Περίσσεια ιλύος Συχνά. Καλά αποτελέσματα στη συγκέντρωση 

στερεων (3.5-5%)

Φυγοκέντριση Περίσσεια ιλύος Μικρή χρήση. Καλά αποτελέσματα (8-10% ολικα 

στερεα)

Φιλτροπρέσα Περίσσεια ιλύος Συχνά. Άριστα αποτελέσματα (3-6% ολικα στερεα)

Περιστρεφόμενο τύμπανο Περίσσεια ιλύος Σπάνια. Καλά αποτελέσματα αλλά με μεγάλο 

κόστος (5-9% ολικά στερεά)
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278 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Λειτουργία παχυντή

• Ένας παχυντής λειτουργεί σαν μια δεξαμενή καθίζησης. Η ιλύς εισέρχεται από 
τη μέση και διανέμεται ακτινικά, τα επεξεργασμένα υγρά απομακρύνονται με 
υπερκάλυψη του περιμετρικού φράγματος

• Σε έναν παχυντή εμφανίζονται διαφορετικές ζώνες 

– Στην επάνω ζώνη δεν εμφανίζονται στερεά και είναι η περιοχή από την 
οποία απομακρύνεται το υγρό

– Η δεύτερη ζώνη είναι αυτή που ονομάζεται τροφοδοσίας και είναι το επίπεδο 
από το οποίο εισέρχονται τα λύματα

– Η τρίτη ζώνη είναι αυτή της υψηλής συγκέντρωσης στερεών που ονομάζεται 
και συμπύκνωσης με την συγκέντρωση των στερεών να αυξάνει αρκετά

• Ο χρόνος κατακράτησης των στέρεων στον πάχυνσή έχει άμεση σχέση με την 
περιεκτικότητα της τελικής ιλύος σε στερεά. Εντούτοις μεγάλοι χρόνοι παραμονής 
είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα καθιζησιμότητας λόγο της ανάπτυξης 
αναερόβιων συνθηκών με αποτέλεσμα την παραγωγή φυσαλίδων βιοαερίου οι 
οποίες ωθούν τα στερεά σε επανεπίπλευση
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288 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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298 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχεδιασμός δεξαμενών πάχυνσης

• Η διαδικασία πάχυνσης λαμβάνει χώρα σε δεξαμενές καθίζησης με χρόνους 
παραμονής ανάλογους με την επιθυμητή ποιότητας τελικού προϊόντος

• Στην δεξαμενή πάχυνσης, στις μονάδες ενεργής ιλύος, λαμβάνει χώρα 
ταυτόχρονα η πάχυνση αλλά και η διαύγαση

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές των 
μονάδων είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε στερεά της περίσσειας ιλύος

υπάρχουν δυο μέθοδοι σχεδιασμού των δεξαμενών πάχυνσης:

– Σχεδιασμός βάση εμπειρίας

– Σχεδιασμός βάση δεδομένων εργαστηριακής μελέτης
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308 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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318 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εμπειρικός σχεδιασμός
• Η κίνηση των στέρεων στο σύστημα είναι το σημαντικό κριτήριο σχεδιασμού. Ο 

σχεδιασμός βασίζεται στη φόρτιση (kg στερεών/h/m2)

• Και η επιφάνεια του παχυντή υπολογίζεται από τον τύπο 

Τυπικές φορτίσεις (kg solids/h/m2)   

Ιλύς συστημάτων ενεργής ιλύος 0.8-1.0

Ιλύς από αερόβια φίλτρα 1.8

Πρωτοβάθμια ιλύς 4.5-5.1

Μίγμα πρωτοβάθμιας και 

περίσσειας

1.6-2.4

Ιλύς από συστήματα ενεργής 

ιλύος με προσθήκη οξυγόνου

2.0
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328 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχεδιασμός βάση δεδομένων εργαστηριακής μελέτης

• Είναι πάντα επιθυμητό να υπάρχουν εργαστηριακά δεδομένα βάση των οποίων 

θα σχεδιαστεί η δεξαμενή πάχυνσης

• Η μελέτη της καθιζησιμότητας γίνεται με τη χρήση ενός 1000mL-

βαθμονομημένου κυλίνδρου. 

• Η ιλύς αναμιγνύεται και εισάγεται στον κύλινδρο. Σταδιακά εμφανίζονται δυο 

φάσεις μια υγρή και μια στερεή. Η στερεή εμφανίζει κίνηση από κάτω προς τα 

πάνω και από πάνω προς τα κάτω  

• Η ταχύτητα καθίζησης εξαρτάται από την συγκέντρωση των στερεών και το είδος 

τους. 
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338 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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348 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Χρήση της μεθόδου Talmage και Fitch για να βρεθεί η 

απαιτούμενη περιοχή του παχυντή

• Κατασκευή μια οριζόντια γραμμή στο σημείο Hu που αντιστοιχεί στο βάθος στο οποίο 
τα στερεά είναι στην επιθυμητή συγκέντρωση, Cu,. Η τιμή του Hu μπορεί να 
προσδιοριστεί ως εξής: 

– Ηο= το ύψος της κολώνας

– Co= ομοιόμορφη συγκέντρωση στερεών

• Κατασκευή μιας εφαπτομένης στο σημείο C2

• Κατασκευή μια κάθετης γραμμής από τη διασταύρωσή της εφαπτομένης και μια 
οριζόντια γραμμή από το «Ηu». Αυτή η κάθετη γραμμή θα καθορίσει «Tu»
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358 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Γνωρίζοντας την τιμή Tu η επιφάνεια του παχυντή υπολογίζεται από τη σχέση

• Α = η περιοχή που απαιτείται σε m2

• Q= ροή στο εσωτερικό της δεξαμενής σε m3/sec

• H0= αρχικό ύψος του υλικού στη κολώνα καθίζησης,m

• Tu= o απαιτούμενος χρόνος να φτάσει την απαιτούμενη συμπύκνωση
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368 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Άλλα είδη παχυντών

• Περιστρεφόμενο τύμπανο 
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378 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Φιλτροπρέσες
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388 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Φυγοκεντρικοί  
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398 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Πρέσες εξώθησης    
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408 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα

• Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό το οποίο

επιδεικνύει ειδικές ιδιότητες σε σχέση με την προσρόφηση και την

απόσμηση.

• Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ενεργού άνθρακα και οι οποίοι

διαχωρίζονται βάση της κοκκομετρίας και της τεχνολογίας παρασκευής

του.

– Ενεργός άνθρακας σε μορφή σκόνης

– Κοκκώδης ενεργός άνθρακας και

– Συσσωματωμένος ενεργός άνθρακας

• Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη δραστικότητα του ενεργού

άνθρακα είναι η δομή του πορώδους και είναι αυτό το χαρακτηριστικό

που του προσδίδει τα απορρυπαντικές του ιδιότητες
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418 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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428 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θετικά της χρήσης του ενεργού άνθρακα για 

απορρύπανση 

• 1. Ιδιαιτερα αποτελεσματικός στην εξάλειψη μη πολικών οργανικών ενώσεων από το νερό 
(απομάκρυνση COD και BOD).

•
2. Εφαρμόσιμος σε μια ευρεία ποικιλία οργανικών ενώσεων

•
3. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην εξάλειψη των χρωστικών από απόβλητα

•
4. Αποτελεσματικός στην απομάκρυνση ρύπων σε επίπεδο ppb

• 5. Είναι δυνατή η θερμική αναγέννησή του 

•
6. Ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα επιτρέπει την ταχεία εκκίνηση του

• 7. Μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι φορητό

• 8. Μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορά για να εξαλείψει ρύπους που οφείλονται σε  αιφνίδιες 
διαρροές.
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438 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αρνητικά της μεθοδου

• 1. Η εφαρμοσιμότητα του περιορίζεται σε απόβλητα με συγκεντρώσεις 

οργανικών ενώσεων (<5%).

•

2. Η εφαρμοσιμότητα του περιορίζεται σε απόβλητα με πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις ανόργανων ρυπαντών   (<1%).

•

3. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση οργανικών με μικρό μοριακό βάρος.

•

4. Τα Συστήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αιωρούμενα στερεά στο 

εισρέον (προβλήματα απόφραξης).

•

5. Υψηλό κόστος λειτουργίας

• 6. Η διάθεση του ρυπασμένου άνθρακα μπορεί να είναι προβληματική, εάν η 

αναγέννηση του δεν είναι εφικτή 
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448 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διεργασίες προσρόφησης  

• Σε όλες της τεχνολογίες προσρόφησης που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση 
των αποβλήτων, τα λύματα έρχονται σε επαφή με το κοκκώδες του ενεργού 
άνθρακα σε μια διεργασία συνήθως ημισυνεχούς λειτουργίας

• Οι συνηθέστερες τεχνολογίες είναι 

– Σταθερής κλίνης

– Κινουμένης κλίνης

– Ρευστοποιημένης κλίνης
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458 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σταθερής κλίνης

• Η συνηθέστερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την απορρύπανση λυμάτων

• πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα απομάκρυνσης του χρησιμοποιημένου 

άνθρακα και επαναπλήρωσης της στήλης

• Καθότι λειτουργούν με καθοδική φορά οι στήλες του τύπου αυτού δρουν και ως 

σωματιδιακά φίλτρα για τα σωματίδια τα οποία περιέχονται στα λύματα

• Έτσι αυτές οι κλίνες πρέπει να έχουν και συστήματα αντίθετης ροής για τον 

καθαρισμό στην περίπτωση εμφράξεως
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468 – Τριτοβάθμια Επεξεργασία Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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19. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση υγρών αποβλήτων –
Αναερόβια χώνευση

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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29. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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39. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑναερόβια Χώνευση
Είναι μια βιολογική διεργασία κατά την οποία λαμβάνει χώρα 
μείωση του βιοαποδομήσιμου υλικού από μικροοργανισμούς, 

απουσία οξυγόνου.

Μείωση του εξερχομένου 
όγκου

Παραγωγή 
ανανεώσιμου 

καυσίμου

Μείωση της ανεξέλεγκτης 
έκλυσης μεθανίου και 

διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα

Παραγωγή 
γεωβελτιωτικού

υλικού

Προστασία φυσικών 
πόρων
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49. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΗ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ & 
ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑ

ΥΔΡΟΓΟΝΟ / ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ  / ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΜΕΘΑΝΙΟ  / ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

υδρόλυση

Οξεογένεση

Οξικογένεση

Μεθανογένεση
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59. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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69. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υδρόλυση 

• Κατά το στάδιο της υδρόλυσης το σύνθετο οργανικό υλικό μεταβολίζεται σε 

μικρότερα μόρια από τα μεταβολικά ένζυμα των μικροοργανισμών (τα οποία 

είναι κυρίως η κυτταρινάση, η αμυλάση και η πρωτεάση) σε αμινοξέα, σάκχαρα, 

πεπτίδια, αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα. 

– Οι πολυσακχαρίτες μεταβολίζονται σε μόρια γλυκόζης.

– Η κυτταρίνη διασπάται σε μόρια γλυκόζης από την κυτταρινάση. 

– Η ημικυτταρίνη μεταβολίζεται κυρίως σε γλυκόζη, γαλακτόζη και ξυλόζη

– Τα λιπίδια μεταβολίζονται από τη λιπάση και τη φωσφολιπάση σε λιπαρά 

οξέα μακράς και βραχείας αλυσίδας και γλυκερόλη.
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79. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Δράση ενζύμων

• Το ένζυμο παρέχει μια μήτρα επάνω στην οποία τα υποστρώματα έρχονται 

στην κατάλληλη θέση και με τον κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε να 

αντιδράσουν μεταξύ τους.
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89. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ενέργεια ενεργοποίησης

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η

αντίδραση, το S πρέπει να διέλθει από μια

μεταβατική κατάσταση υψηλής ενέργειας. Η

ενέργεια που απαιτείται για να φτάσει στη

μεταβατική κατάσταση συνιστά έναν

φραγμό στην εξέλιξη της αντίδρασης και

κατά συνέπεια καθορίζει την ταχύτητα με

την οποία διεξάγεται η αντίδραση.

Παρουσία ενός καταλύτη, η ενέργεια

ενεργοποίησης μειώνεται και η αντίδραση

πραγματοποιείται



Environmental

Engineering

Laboratory

99. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οξεογένεση

• Κατά την οξεογένεση τα σάκχαρα, τα μακράς αλυσίδας λιπαρά οξέα και τα αμινοξέα που 

παρήχθησαν κατά το στάδιο της υδρόλυσης χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα για τους 

ξυμωτικούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι παράγουν άλλα οργανικά οξέα όπως είναι το οξικό, 

το προπιονικό και το n-βουτυρικό οξύ, καθώς και αλκοόλες, υδρογόνο και διοξείδιο του 

άνθρακα 

• Κατά την αναερόβια χώνευση και το μεταβολισμό της γλυκόζης λαμβάνει χώρα παραγωγή 

πυροσταφυλικού οξέος, το οποίο στη συνέχεια μεταβολίζεται σε λιπαρά οξέα C1-C4, καθώς 

και αλκοόλες, κετόνες και αλδεύδες

• Η οξεογένεση αποτελεί την ταχύτερη αντίδραση κατά την αναερόβια χώνευση υγρής φάσης 

και έχει ως τελικά προϊόντα οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία 

μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν από τους μεθανιογόνους μικροοργανισμούς 

• Οι συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων εντός του χωνευτή είναι πολύ σημαντική 

παράμετρος για την ορθή λειτουργία του συστήματος καθώς, οι μεγάλες συγκεντρώσεις 

λιπαρών οξέων μπορούν να προκαλέσουν αναστολή των βιολογικών διεργασιών, αφού σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις είναι τοξικά προς τους μεθανιογόνους μικροοργανισμούς.
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109. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οξικογένεση

• Κατά την οξικογένεση οι οξικογόνοι μικροοργανισμοί αποδομούν περαιτέρω το 

προπιονικό, n-βουτυρικό και βαλερικό οξύ σε

– οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο

• Οι οξικογόνοι μικροοργανισμοί είναι αρκετά ευαίσθητοι στα υψηλά οργανικά 

φορτία και σε μεταβολές στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, λόγω της αργής 

ανάπτυξής τους και συνήθως απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής, όταν 

μεταβάλλεται το είδος του υποστρώματος, είτε κάποια άλλη περιβαλλοντική 

παράμετρος λειτουργίας του συστήματος. 

• Οι οξικογόνοι μικροοργανισμοί σχηματίζουν συντροφικές σχέσεις με τους 

μεθανιογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι καταναλώνουν υδρογόνο 

απομακρύνοντάς το από το σύστημα, επιτρέποντας έτσι στους οξικογόνους

μικροοργανισμούς να λειτουργήσουν. 
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119. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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129. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μεθανιογένεση

• Οι μεθανιογόνοι μικροοργανισμοί είναι αποκλειστικά αναερόβιοι και πολύ ευαίσθητοι 
στην παρουσία στοιχειακού οξυγόνου, καθώς και στις μεταβολές των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και διαχωρίζονται βάσει των διατροφικών τους συνθηκών 
σε: 

– i) αυτούς που μετατρέπουν το οξικό οξύ σε μεθάνιο (acetotrophic methanogens),

– ii) αυτούς που μετατρέπουν το υδρογόνο μαζί με διοξείδιο του άνθρακα σε 
μεθάνιο (hydrogenotrophic methanogens), 

– iii) και αυτους που καταναλώνουν ενώσεις, όπως η μεθανόλη και οι μεθυλαμίνες
προς μεθάνιο (methylotrophs). 

• Λόγω του ότι οι μεθανιογόνοι μικροοργανισμοί που καταναλώνουν το οξικό οξύ για την 
παραγωγή βιοαερίου είναι οι πιο ευαίσθητοι στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
αποτελούν και το ρυθμιστικό παράγοντα της ταχύτητας της αναερόβιας χώνευσης 
στην περίπτωση των εύκολα υδρολυόμενων αποβλητων. 
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139. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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149. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Δεν υπάρχει πλήρης διάσπαση των οργανικών

πρόσληψη τροφής

Μη θεμιτή τροφή

Αδρανή υλικά
- Δύσκολα βιοδιασπώμενη

- Πλαστικά , κλπ.

40 με 60 % των οργανικών τελικά βιοδιασπώνται
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159. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κυτταρικός μεταβολισμός
• Στο εσωτερικό των κυττάρων λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις με σκοπό

– Τη διάσπαση μορίων τα οποία χρησιμεύουν ως τροφή 

– Σύνθεση κυτταρικών συστατικών
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169. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Φυσικό-χημικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την αναερόβια χώνευση
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179. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θερμοκρασία
• Οι τρεις θερμοκρασιακές περιοχές που λαμβάνει χώρα η ΑΧ είναι

– Η ψυχρόφιλη με θερμοκρασίες κάτω των 20 oC,

– Η μεσόφιλη με θερμοκρασίες μεταξύ 25-45 oC και η

– θερμόφιλη περιοχή με θερμοκρασίες από 45 μέχρι και 65 oC

• Αν και στις τρεις θερμοκρασιακές περιοχές είναι δυνατή η επεξεργασία υποστρωμάτων συνήθως
επιλέγεται η μεσόφιλη ή η θερμόφιλη περιοχή για τη συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων, λόγω
προβλημάτων τα οποία έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν συνδεδεμένα με τις χαμηλές
θερμοκρασίες της ψυχρόφιλης περιοχής, που οφείλονται στη μειωμένη ύπαρξη εξειδικευμένων
μικροοργανισμών, στη χαμηλή ικανότητα απορρύπανσης και στη μικρή παραγωγή αερίου

• Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουν πλεονεκτήματα επειδή:

• α) το πρώτο στάδιο της χώνευσης που είναι η υδρόλυση, καθώς και οι βιοχημικές αντιδράσεις
γίνονται ταχύτερα σε θερμά περιβάλλοντα

• β) η ταχύτητα ανάπτυξης των μικροοργανισμών είναι μεγαλύτερη με αύξηση της
θερμοκρασίας

• γ) ιδιαίτερα στις θερμόφιλες συνθήκες υπάρχει καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών

• ε) η παραγωγή βιοαερίου και η μείωση του οργανικού φορτίου είναι αρκετά μεγαλύτερη όσο
αυξάνεται η θερμοκρασία.
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189. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

pH

• Το pH του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεργασία είναι ένας από τους

σπουδαιότερους παράγοντες. ο οποίος καθορίζει κατά πολύ την τελική έκβαση και την επιτυχή

διαχείριση των υποστωμάτων κυρίως λόγω της ανικανότητας και ευαισθησίας των μεθανιογόνων

βακτηρίων να αποδέχονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στο pH του περιβάλλοντος τους και στην

προτίμηση που δείχνουν στο ουδέτερο έως και ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον

• Το pH έχει άμεση σχέση με

– το είδος των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται,

– τη συγκέντρωσή τους,

– τη δομή της κοινωνίας διαφορετικών μικροοργανισμών που δρουν συμβιωτικά

– και την ικανότητά τους να αποδομούν συγκεκριμένες ενώσεις

• Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό πως τα οξεογόνα αναπτύσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από

ότι τα μεθανιογόνα βακτήρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα οξεογόνα βακτήρια να μπορούν να

παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες οξέων από αυτά που μπορούν να καταναλώσουν τα

μεθανιογόνα βακτήρια προκαλώντας αύξηση των συγκεντρώσεων των οξέων στο σύστημα και

μείωση του pH, που αν είναι μεγάλη μπορεί και να αναστείλει τις διεργασίες της χώνευσης. Για

αυτό είναι απαραίτητος ο σωστός υπολογισμός του είδους και της ποσότητας αποβλήτου που

εισάγεται στον αντιδραστήρα, ούτως ώστε να μην υπερφορτωθούν οι μεθανιογόνοι

μικροοργανισμοί
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199. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σχέση αλκαλικότητας και λιπαρών οξέων στο pH
Χρόνος

Αλκαλικότητα

Πτητικά λιπαρά οξέα

mg/L

2000

1000

600

200

A B C

Στο χρόνο Α μια ενέργεια προκάλεσε αύξηση της συγκέντρωσης των λιπαρών οξέων 

Με αποτέλεσμα την μείωση της αλκαλικότητας στο χρόνο Β

Στο χρόνο 3 ο αντιδραστήρας οξίνισε
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209. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Χρόνος

Αλκαλικότητα

Πτητικά λιπαρά οξέα

mg/L

2000

1000
600
200

A B C

B

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

CH4

CO2

Στο χρόνο Β δεν υπάρχει κάποια 

συνέπεια

Σχέση pH και ποιότητας παραγώμενου αερίου

Στο χρόνο C οι αντιδράσεις 

αναστέλλονται πλήρως, αρχικά με 

αναστολή της μεθανιογένεσης
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219. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θρεπτικά

• Για την ανάπτυξη των απαραίτητων για την αναερόβια χώνευση μικροοργανισμών είναι αναγκαία
η ύπαρξη, εντός της δεξαμενής επεξεργασίας, κάποιων θρεπτικών συστατικών τα οποία είναι
απαραίτητα για το μεταβολισμό των μικροοργανισμών.

• Αυτά χωρίζονται σε πρωτεύοντα, τα οποία τα έχουν άμεση ανάγκη οι μικροοργανισμοί για την
κατασκευή των κυτταρικών τους δομών ή για την άντληση της ενέργειας που απαιτούν για την
ανάπτυξη τους, και σε δευτερεύοντα συστατικά.

– Ονομαστικά στα πρωτεύοντα ανήκουν ο άνθρακας, το άζωτο, ο φωσφόρος και το κάλιο,

– ενώ στα δευτερεύοντα συστατικά είναι το κοβάλτιο, ο σίδηρος, το νικέλιο, το σελήνιο και ο
ψευδάργυρος.

• Ο πλέον συνήθης τρόπος ελέγχου των επιπέδων των θρεπτικών συστατικών στο σύστημα είναι
μέσω της αναλογίας άνθρακα/αζώτου η οποία πρέπει να είναι μεταξύ 20-30:1

• . Μικρή συγκέντρωση αζώτου είναι ένας δείκτης έλλειψης ενέργειας από το σύστημα, όπου η
ελλιπής ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται άμεσα από τους μικροοργανισμούς χωρίς να
μπορούν να καταναλώσουν τις πλεονασματικές συγκεντρώσεις άνθρακα.

• Αντίθετα μεγάλη συγκέντρωση αζώτου είναι ένας δείκτης ύπαρξης πλεονασματικής ποσότητας
ενέργειας, η οποία μπορεί να προκαλέσει αύξηση των συγκεντρώσεων αμμωνίας στο σύστημα, η
οποία είναι τοξική για τους μεθανιογόνους μικροοργανισμούς.
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Ολικά στερεά

• Οι αναερόβιοι χωνευτές μπορούν να σχεδιαστούν είτε ως συστήματα για την

επεξεργασία μεγάλων (high solids), είτε μικρών ποσοτήτων στερεών (low

solids).

• Οι αντιδραστήρες υψηλών στερεών εργάζονται με συγκεντρώσεις στερεών άνω

του 20% και οι χαμηλών κάτω του 15% στερεών. Οι υψηλών στερεών

εμφανίζουν τα θετικά του μικρού μεγέθους και του χαμηλού κόστους αρχικής

κατασκευής.

• Αντιθέτως οι χαμηλών στερεών εξασφαλίζουν τα θετικά της καλύτερης ποιότητας

του τελικού προϊόντος λόγω της αυξημένης κινητικότητας που επιτρέπει η μικρή

ύπαρξη στερεών στο σύστημα, της πιο σταθερής παραγωγής αερίου, του

μικρότερου κόστους συντήρησης λόγω χαμηλότερου κόστους μηχανισμών που

απαιτούνται για την ανάδευση, καθώς και την εισαγωγή και απόρριψη του

τελικού προϊόντος.
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Τοξικές ενώσεις

• Η αναερόβια χώνευση δεν έχει την ικανότητα, όπως και οι περισσότερες βιολογικές μέθοδοι
διαχείρισης αποβλήτων, να επεξεργάζεται απόβλητα τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες
αντιβιοτικών – αντιμυκητιακών ενώσεων, καθώς οι ενώσεις αυτές καταστρέφουν τις δομές των
μικροοργανισμών μειώνοντας την ικανότητα τους να απορρυπαίνουν, καθώς μειώνεται ο αριθμός
ενεργών μικροοργανισμών στο σύστημα.

• Άλλες ενώσεις που δρουν παρεμποδιστικά στις διεργασίες της αναερόβιας χώνευσης είναι η
αμμωνία, όταν οι συγκεντρώσεις της υπερβαίνουν τα 8g/l,

• Πέραν της αμμωνίας, άλλα ενδιάμεσα προϊόντα όπως είναι τα μακράς αλυσίδας λιπαρά οξέα σε
συγκεντρώσεις από 50 – 75 mg/l για μεμονωμένα οξέα και 1 g/l για ολικά μακράς αλυσίδας
λιπαρά οξέα, παρουσιάζουν παρεμποδιστικές ιδιότητες λόγω της ικανότητάς τους να
προσκολλώνται επάνω στους μικροοργανισμούς και να τους οδηγούν στην επίπλευση από όπου
και απομακρύνονται από το σύστημα

• Η παρουσία υδρόθειου εμφανίζει παρεμποδιστικές τάσεις, όταν η συγκέντρωσή του στο υδατικό
περιβάλλον υπερβαίνει το 1.5 g/l. Ο τρόπος με τον οποίο δρα το υδρόθειο αν και δεν είναι με
ακρίβεια γνωστός θεωρείται ότι περνάει στο κυτόπλασμα από όπου και καταστρέφει τις πρωτεΐνες
του κυττάρου με την παραγωγή σουλφιδίων. Η τοξικότητα των σουλφιδίων προς τα βακτηρία είναι
παρόμοια με την αμμωνία και αυξάνεται με αύξηση του pH
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Υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT)

• Γενικότερα όλα τα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να 
κατακρατούν τα υπό επεξεργασία απόβλητα εντός του συστήματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το οποίο έχει υπολογισθεί πως είναι ικανό να επιτρέψει την επαφή των 
μικροοργανισμών με το υπόστρωμα, ώστε να μειωθεί το ρυπαντικό του φορτίο στα επιθυμητά 
επίπεδα. 

• Αυτός ο χρόνος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το ρυπαντικό φορτίο του αποβλήτου, τη 
θερμοκρασία του αντιδραστήρα, το είδος του αποβλήτου, το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα επεξεργασίας. 

• Για την αναερόβια χώνευση σε συστήματα τύπου CSTR ο συνηθέστερος χρόνος κατακράτησης 
είναι αυτός των 21 ημερών, αν και μικρότεροι ή μεγαλύτεροι χρόνοι δεν είναι σπάνιοι και 
βασίζονται στην ταχύτητα με την οποία οι μικροοργανισμοί μπορούν να μειώσουν σε επιθυμητά 
επίπεδα διαφορετικά υποστρώματα. 

• Μικροί χρόνοι κατακράτησης 5-12 ημέρες εγκυμονούν κινδύνους έλλειψης σταθερότητας και 
πιθανότητας ολικής κατάρρευσης της διεργασίας. 

• Μεγαλύτερος χρόνος κατακράτησης (έως και 100 ημερών) είναι θεμιτοί μόνο στην περίπτωση 
όπου το οργανικό φορτίο ή το φορτίο τοξικών ενώσεων είναι τέτοιο που να επιβάλλει την αύξηση 
του χρόνου κατακράτησης. Παρότι αυτό κρίνεται ως αντιοικονομικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
είτε σε απόβλητα τα οποία δε μπορούν να επεξεργαστούν με κάποια άλλη μέθοδο, είτε όταν η 
παραγωγή μεθανίου είναι τέτοια που να το επιτρέπει. 
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Τύποι αντιδραστήρων

Συστήματα διαλείποντος έργου 

• Στα συστήματα διαλείποντος έργου ο όγκος των χωνευτών μπορεί να είναι από αναλυτικά  
σφραγισμένα φιαλίδια λίγων mL έως βιομηχανικά συστήματα πολλών m3. 

• Οι χωνευτές αυτοί γεμίζουν με την υπό επεξεργασία οργανική ύλη και αφήνονται για ένα χρονικό 
διάστημα έως ότου λάβουν χώρα με τη σειρά όλες οι βιολογικές διεργασίες.

• Το σύστημα μπορεί να εμβολιασθεί ή να μην εμβολιασθεί με αναερόβιους  μικροοργανισμούς 
πριν το κλείσιμό του. 

– Τα συστήματα διαλείποντος έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ανάλυση αποβλήτων και 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε εργαστηριακό επίπεδο για την αναγνώριση των ποσοτήτων 
βιοαερίου που μπορεί να παραχθεί από δεδομένη ποσότητα οργανικής ύλης, σε 
συγκεκριμένο χρόνο. 

– Η μεγάλη αποδοχή που έχουν από την ερευνητική κοινότητα είναι απόρροια της ευκολίας 
ελέγχου των διεργασιών και των ποσοτήτων θρεπτικών και παρεμποδιστικών ουσιών οι 
οποίες παράγονται και καταναλώνονται από τους μικροοργανισμούς.

• Πέραν της σημασίας αυτού του είδους χωνευτών σε ερευνητικό επίπεδο, λόγω του μικρού 
κόστους κατασκευής και συντήρησης, είναι ιδιαιτέρα ελκυστικοί για τις υποανάπτυκτες χώρες, 
όπου η ποιότητα του τελικού προϊόντος δεν αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής της μεθόδου 
διαχείρισης.
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Δεξαμενές πλήρους ανάμιξης

•

• Αυτό το είδος χωνευτών είναι το συνηθέστερο και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαχείριση
βιομηχανικών, αγροτικών και βιοτεχνικών αποβλήτων. Κατασκευαστικά είναι μια στεγανή
δεξαμενή, όπου το εισερχόμενο ρεύμα αποβλήτων αναμιγνύεται με απόβλητα προηγούμενων
ημερών εντός του χώρου του χωνευτή. Στα συστήματα αυτά θέρμανση και μίξη λαμβάνουν χώρα
ταυτόχρονα. Αυτό το σύστημα διαχείρισης πλεονεκτεί αναφορικά με το ότι :

– 1) απαιτείται μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης,

– 2) υπάρχει μεγάλη επιστημονική εμπειρία σχετικά με τη διαδικασία,

– 3) αποδέχεται μεγάλα φορτία οργανικών ενώσεων χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στην
ποιότητα του τελικού προϊόντος,

– 4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγχώνευση αποβλήτων χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και

– 5) υπάρχει ευκολία με την οποία μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί το παραγόμενο
βιοαέριο.

• Στα αρνητικά της μεθόδου είναι το κόστος μίξης και θέρμανσης, ιδίως αν χρησιμοποιούνται
θερμόφιλες συνθήκες εντός του συστήματος. Επιπρόσθετα η μέθοδος παρουσιάζει μεγάλες
δυσκολίες ακινητοποίησης και κατακράτησης των μικροοργανισμών εντός του συστήματος. Αυτή η
δυσκολία έχει ως αποτέλεσμα οι μικροοργανισμοί εύκολα να αποβάλλονται κατά τη διαδικασία
απομάκρυνσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, μειώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των
μικροοργανισμών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος
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Αναερόβιες λίμνες- Αναερόβιες λεκάνες

• Οι αναερόβιες λίμνες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση αποβλήτων από ένα
μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων στην Ελλάδα λόγω του μικρού κόστους
κατασκευής και της μικρής ανάγκης συντήρησης

• Οι αναερόβιες λίμνες είναι συνήθως ορθογώνιες χωμάτινες δεξαμενές
καλυμμένες με ένα υλικό κάλυψης που συνηθέστερα είναι μια πλαστική
μεμβράνη, η οποία πρωτίστως δεν επιτρέπει στο οξυγόνο να εισέλθει στη
δεξαμενή, ενώ παράλληλα συγκρατεί το βιοαέριο το οποίο μπορεί αργότερα να
χρησιμοποιηθεί για καύση και παραγωγή ενέργειας.

• Στις αναερόβιες λίμνες το απόβλητο εισρέει από τη μια πλευρά της δεξαμενής
και εκρέει από την απέναντι. Θέρμανση ή μίξη δε χρησιμοποιείται και έτσι η όλη
διαδικασία είναι ιδιαίτερα αργή αυξάνοντας έτσι το μέγεθος της δεξαμενής.

• Στις δεξαμενές αυτές μπορεί να χρησιμοποιείται ανακυκλοφορία της ιλύος που
περιέχει μικροοργανισμούς, συντηρώντας έτσι ένα θετικό ισοζύγιο για αυτούς.
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Χωνευτές ανοδικής ροής (UASB)

• Οι αντιδραστήρες αυτού του είδους βασίζονται στην εισαγωγή των προς επεξεργασία υγρών από
τα κατώτερα στρώματα της δεξαμενής και στην ώθησή τους προς τα επάνω μέσω των
ακινητοποιημένων μικροοργανισμών.

• Αυτό το είδος χωνευτών έχει τα θετικά της καλής μίξης και σωστής διάχυσης του εισερχόμενου
ρεύματος εντός της δεξαμενής.

• Οι χωνευτές αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως σε θερμόφιλες συνθήκες μειώνοντας έτσι τον
υδραυλικό χρόνο παραμονής.

• Άλλα θετικά στοιχεία των χωνευτών ανοδικής ροής είναι η μεγάλη σταθερότητα που
παρουσιάζουν και η απαίτηση για μικρό όγκο δεξαμενών, λόγω μειωμένου χρόνου παραμονής
των αποβλήτων σε αυτούς.

• Αρνητικά της μεθόδου είναι η ανικανότητα του συστήματος να ανταπεξέλθει σε συνθήκες
αυξημένων συγκεντρώσεων στερεών κάνοντας απαραίτητη την απομάκρυνσή τους πριν την
εισαγωγή τους στο σύστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δραματικά το κόστος επεξεργασίας και
συντήρησης. Πέραν αυτού οι χωνευτές UASB απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση
τους λόγω ανάγκης ρύθμισης αρκετών λειτουργικών παραμέτρων.
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Αντιδραστήρες εμβολικής ροής (plug 

flow)

• Οι αντιδραστήρες εμβολικής ροής αποτελούν ένα από τα απλούστερα

συστήματα χωνευτών. Τα υπό επεξεργασία υλικά εισέρχονται από τη μια πλευρά

του συστήματος και απορρίπτονται από την αντίθετη έχοντας διανύσει την

απόσταση σε επαφή με τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται. Θέρμανση

του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω θερμαινόμενων σωληνώσεων που

διαπερνούν τον αντιδραστήρα.

• Λόγω της έλλειψης ανάμειξης εμφανίζονται προβλήματα καθίζησης αδρανών

υλικών και για αυτό πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο είδος των προς

επεξεργασία αποβλήτων.
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Αναερόβια φίλτρα

• Στα αναερόβια φίλτρα τα προς επεξεργασία υλικά, είτε ανέρχονται, είτε κατέρχονται  μέσω μιας δεξαμενής 
πληρωμένης με κάποιο αδρανές πληρωτικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι πέτρωμα, πολυμερές ή γυαλί. 

• Το πληρωτικό υλικό είναι έτσι τοποθετημένο, ούτως ώστε να επιτρέπει την προσκόλληση, παραμονή και 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών επάνω σε αυτό.

• Με την εισαγωγή των προς επεξεργασία αποβλήτων, αυτά έρχονται σε επαφή με τους ακινητοποιημένους
μικροοργανισμούς, οι οποίοι καταναλώνουν το οργανικό φορτίο του εισερχόμενου ρεύματος. Πιο 
αποδοτικά είναι τα φίλτρα καθοδικής ροής γιατί μειώνουν την περίπτωση απομάκρυνσης της βιομάζας 
κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης του επεξεργασμένου ρεύματος.

• Συνήθεις υδραυλικοί χρόνοι παραμονής κυμαίνονται μεταξύ 0.5 και 1.5 ημερών με αποτέλεσμα την 
απομάκρυνση του 50-70% του οργανικού φορτίου.

• Τα θετικά της μεθόδου είναι η αποδοχή μεγάλων οργανικών φορτίων, η μη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, 
το μικρό κόστος συντήρησης και χρήσης, αλλά και η αρκετά μεγάλη απομάκρυνση του οργανικού 
φορτίου.

• Αρνητικά της μεθόδου είναι η ανάγκη αραίωσης με παράλληλη αύξηση του όγκου του αποβλήτου, η 
μικρή απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών, ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται για να επιτευχθεί η 
σταθεροποίηση του συστήματος και η συσσώρευση βιομάζας στα στελέχη του βιόφιλτρου, κάτι το οποίο 
έχει αρνητικές συνέπειες στο δυναμικό του.
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Αναερόβιοι χωνευτές πολλών σταδίων

• Κατά την αναερόβια χώνευση πολλών σταδίων οι φυσικές διεργασίες της χώνευσης διαχωρίζονται και λαμβάνουν χώρα σε 
διαφορετικές δεξαμενές όπου εξειδικευμένοι πλέον μικροοργανισμοί αναλαμβάνουν την αποδόμηση της οργανικής ύλης. 

• H χώνευση είναι απόρροια συμβιωτικών σχέσεων που σχηματίζονται μεταξύ των μικροοργανισμών όπου τα προϊόντα 
προηγούμενων φάσεων καταναλώνονται ως υπόστρωμα από τους μικροοργανισμούς επόμενων φάσεων, έως την 
παραγωγή των τελικών προϊόντων (CH4, CO2). 

• Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μεθανιογόνα βακτήρια είναι υπεύθυνα για τη μείωση παρεμποδιστικών προϊόντων, τα 
οποία παρεμποδίζουν τις διεργασίες των μικροοργανισμών στις πρώτες κυρίως φάσεις (Η2).

• Τα βακτήρια των πρώτων φάσεων είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία του τροφικού υποστρώματος για τα μεθανιογόνα
βακτήρια, τα οποία καθορίζουν την ταχύτητα της διεργασίας λόγω της ευπάθειας και του αργού χρόνου με τον οποίο 
μετατρέπουν το υπόστρωμα σε CH4 και CO2  

• Οι χωνευτές πολλών σταδίων καλύπτουν αυτήν την καθυστέρηση, καθώς επιτρέπουν την εξειδίκευση των 
μικροοργανισμών στις διάφορες φάσεις χωρίς να απαιτούν τη φυσική συνύπαρξη των διεργασιών 

• Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου παραμονής των αποβλήτων στις δεξαμενές, την επίτευξη καλύτερης 
ποιότητας τελικού προϊόντος και την αύξηση της ποιότητας στο παραγόμενο βιοαέριο 

• Πέραν των παραπάνω, η εξειδίκευση αυτή των μικροοργανισμών έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή σταθερότερων 
συστημάτων χώνευσης χωρίς τον κίνδυνο ολικής καταστροφής του συστήματος λόγω αργής απόκρισης των μεθανιογόνων
μικροοργανισμών

• Τα αρνητικά των συστημάτων πολλών φάσεων είναι κυρίως το υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης λόγω της 
ανάγκης εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης και της απώλειας της ικανότητας παραγωγής μεθανίου κατά τη διάρκεια 
των πρώτων φάσεων, λόγω μη ύπαρξης των κατάλληλων μικροοργανισμών
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389. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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399. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απόβλητα και αναερόβια χώνευση

• Σε αντίθεση με τον υποανάπτυκτο κόσμο, όπου η αναερόβια χώνευση
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενέργειας, στον ανεπτυγμένο κόσμο η μέθοδος
χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αποβλήτων. Η αναερόβια
χώνευση έχει μια πληθώρα θετικών στοιχείων σε σχέση με άλλες πιο συνήθεις
μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων καθώς:

• 1. Παράγεται αέριο καύσιμο,

• 2. Έχει την ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε μεγάλα οργανικά φορτία,

• 3. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε μη ομογενή απόβλητα

• 4. Υπάρχει εισροή εσόδων από την πώληση του αερίου υπό μορφή ενέργειας ή
καυσίμου

• 5. Επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων, όπου
συνήθως δεν απαιτείται αραίωση του εισερχόμενου ρεύματος αποβλήτων,
μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και την ποσότητα των τελικών παραγομένων
υγρών

• 6. Τα παραγόμενα στερεά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεωβελτιωτικά και

• 7. Επιτυγχάνεται καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών, κυρίως αν η αναερόβια
χώνευση λαμβάνει χώρα υπό θερμόφιλες συνθήκες.
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409. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κτηνοτροφικά απόβλητα

• Ίσως το συνηθέστερο είδος αποβλήτων στο οποίο χρησιμοποιείται η αναερόβια χώνευση, όχι μόνο λόγω 
των ικανοτήτων της να αποδέχεται μεγάλα οργανικά φορτία, αλλά και λόγω των άμεσων αναγκών σε 
ενέργεια που έχουν οι μονάδες παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων. 

• Αυτές οι ανάγκες δύναται να καλυφθούν από την επεξεργασία των αποβλήτων και την ανάκτηση “φτηνής” 
ενέργειας. Αυτή η παραγόμενη ενέργεια και η μείωση του κόστους συντήρησης έχει ωθήσει στην 
κατασκευή, από αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, συστημάτων επεξεργασίας τα οποία βασίζονται στην 
αναερόβια χώνευση. 

• Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα κτηνοτροφικών αποβλήτων με σημαντικότερα να είναι 
αυτά των χοίρων, των βοοειδών πάχυνσης και γαλακτοπαραγωγής, αλλά και στα απόβλητα που 
προκύπτουν από τις μονάδες πάχυνσης πουλερικών. Αν και τα απόβλητα πουλερικών πάχυνσης είναι 
μια πολύ καλή πηγή πρώτης ύλης για τις μονάδες επεξεργασίας, έχουν τα αρνητικά της ύπαρξης 
μεγάλων ποσοτήτων δύσκολα αποδομήσιμων υλικών, όπως είναι η λιγνίνη, καθώς και του φορτίου των 
αποβλήτων σε άζωτο

• Η παραγόμενη ποσότητα αερίου είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως είναι η διατροφή του 
ζώου, το πεπτικό του σύστημα, η θερμοκρασία του αντιδραστήρα και το είδος χωνευτή που θα επιλεγεί. 
Διαφορετικές μελέτες αποδεικνύουν πως η παραγόμενη ποσότητα από διαφορετικά κτηνοτροφικά 
απόβλητα κυμαίνεται 

– για τους χοίρους από 327-403 ml/gVS added, 

– για τα απόβλητα πουλερικών κυμαίνεται μεταξύ 100-440 ml/gVS added.

– για τα απόβλητα βοοειδών μελέτες αποδεικνύουν πως το παραγόμενο αέριο κυμαίνεται μεταξύ 196-
222 mlCH4/gVS added
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419. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απόβλητα γαλακτοφόρων αγελάδων

• pH 7-7.7

• TKN 2 -4 g/L

• COD 10-200 g/L

• TS 1 – 15% 

• VS 0.9 – 14% 
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429. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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439. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κοπριά χοίρων

• pH 7 - 8

• TKN 2- 6 g/L

• TOC 40- 100 g/L

• TS 1 – 12 %

• VS 0,9 – 11 %
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449. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απόβλητο σφαγείων

• pH 6,5 - 8

• TKN 15- 40 g/L

• COD 40 – 300 g/L

• TS 10 – 50 %

• VS 9 – 40 %

Ένα από τα δυσκολότερα απόβλητα 

λόγω υψηλού οργανικού φορτίου, 

αζωτούχων ενώσεων, λιπών, 

καθώς και λόγω δυσκολιών στην  

αποθήκευση
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459. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απόβλητο βρωσίμων ελιών

• pH 9 - 12
• TKN <1 g/L
• COD 2- 5 g/L
• TS 1 -2 %
• VS 1 – 2 %

Το υγρό απόβλητο που
παράγεται κατά την 
παραγωγή βρωσίμων 
ελιών
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469. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παραγωγή CH4 (m3 ανά m3/Τ αποβλήτου)
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479. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι γίνεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες;
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489. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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499. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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509. Αναερόβια χώνευση Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Λειτουργικοί παράμετροι

1.  Αναερόβιο

2.  Θερμοκρασια

3.  pH

4.  Πτητικά λιπαρά οξέα

Μεσόφιλη ή θερμόφιλη ± 2oC

6.8 to 7.7

Περιβάλλον χώνευσης

5.  Ρυθμιστική ικανότητα – Buffering capacity

Αρκετή για να μην επιτρέπει την 

απότομη αυξομείωση του pH

Απουσία οξυγόνου

<1 g/L
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Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση υγρών αποβλήτων –
Αναερόβια χώνευση / 2

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων ενός 

σταδίου
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαστασιολόγηση αντιδραστήρα



Environmental

Engineering

Laboratory

8

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παράδειγμα 
• Η πόλη της Αβωχαράς παράγει τα παρακάτω απορρίμματα - απόβλητα τα

οποία επιθυμεί να επεξεργαστεί με ένα σύστημα αναερόβιας χώνευσης τύπου

CSTR

Είδος Τροφικά Ιλύς ΜΕΛ Αγροτοβιομηχανικά Μίγμα 

Ολικά στερεά 

(%)

33,1 14,6 11,2 15,6

Πτητικά στερεά 

(% TS)

96,2 69,3 85,2 86,4

Άζωτο TKN 

(g/L)

7,12 2,2 3,5 4,11

pH 5,1 6,7 7,7 7,14

Λίπη (% TS) 22,8 3,9 6,3 9,3

Τόνοι ή m3 ανά 

ημέρα

12,3 3,6 48,6 64,5
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Για την οργανική φόρτιση και το HRT

• (%TS * %VS / 100) = 13,5% VS = 135 kg VS ανά m3

• Εισερχόμενη μάζα VS = 64,5 * 0,135 = 8,7 Τ VS.d

• Απαραίτητος όγκος αντιδραστήρα m3 = 

εισερχόμενος όγκος VS kg VS.d / επιλεγμένη οργανική φόρτιση kg VS.d. 

– Αρά για μεσόφιλη με φόρτιση 3 kg VS.d = 8700 / 3 = 2900 m3

– Για θερμόφιλη χώνευση με φόρτιση 5 kg VS.d = 8700 / 5 = 1740 m3

Οι παραπάνω τιμές πληρούν την παράμετρο της φόρτισης αλλά πρέπει να πληρούν 
και το χρόνο παραμονής (εκλαμβάνεται ότι το ειδικό βάρος ως 1). 

Έτσι για τη μεσόφιλη 2900/64,5 = 44,9 d

Για τα τη θερμόφιλη 1740/64,5 = 26,9 d
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• Μετά από πειραματική μελέτη βρέθηκε ότι η χημική σύσταση των υποστρωμάτων στην Αβωχαρά

είναι C22,7 H36,4 O13,6 N Να υπολογιστούν:

– Η θεωρητική παραγωγή αερίου ανά m3 εισερχόμενου υποστρώματος 

– Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα υποστρώματα της Αβωχαράς όταν η 

μετατροπή των VS= 61%

– Θεωρήστε ότι το CH4 περιέχει ενέργεια = 9.66 KWh

– Η απόδοση μετατροπής σε μια ΜΕΚ = 39%

C22,7 H36,4 O13,6 N  + 7,55 H2O 12,12 CH4 + 10,57 CO2 + NH3

CH4 (16 * 12,12/540) * 135 =48,48 kg CH4

Το CH4 = 16 g/mole  714 g/m3
 άρα 50,48/ 0,714 = 67,9 m3CH4

CO2 (44 * 10,77/540) *135 = 118,5 kg CO2

Tο CO2= 44 g/mole  1962 g/m3
 άρα 60,39 m3 CO2

Συνολική παραγωγή = 128,29 m3/m3

67,9/(60,39+67,9)  53% CH4

56,06/(70,70+56,06)  47% CO2
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• Συνολική ημερήσια παραγωγή μεθανίου = 67,9 * 64,5 m3/d = 4380 m3CH4/d

*0.61 = 2671

• Συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια/d = 10062 KWh

• Απαιτούμενο μέγεθος ΜΕΚ = 10477 / 24 * 1,20 λόγος ασφαλείας =  ~ 500 KWh 

~ 700 HP

– Υπολογισμός ειδικής θεωρητικής παραγωγής με χρήση της καταστατικής 

εξίσωσης των αερίων 

– Αριθμός mole CH4 = 12,12

– V=nRT/p = 12,12*0.082057*273,15/1=271,6 L

– Μοριακό βάρος της ένωσης = 540g/mole

– Παραγωγή μεθανίου 271,6 /540 = 0.502 m3 CH4/kgVS added

•p: η πίεση του αερίου.

•V: ο όγκος του αερίου.

•n: ο αριθμός των γραμμομορίων του αερίου.

•R: η παγκόσμια σταθερά των αερίων
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Τροφοδότηση 
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Περιγραφή βασικών μεθόδων ανάλυσης 
Προετοιμασία κάψας

Θέρμανση 

στους 105 oC

ψύξη

ζύγιση

ζύγιση
Εισαγωγή δείγματος

Ανάλυση ολικών στέρεων (TS)

ψύξη
ΖύγισηΘέρμανση 

στους 105 oC για 24 h

Πτητικά στερεά

Καύση στους 550 oC ψύξη
ζύγιση
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Τυπικό αποτέλεσμα αναερόβιας χώνευσης

Πριν τη χώνευση

100,000 kg. Ανάμικτα απόβλητα

75%

Πτητικά-

Οργανικά

στερεά

25%

Aδρανή

στερεά 

50% πτητικά

50%

αδρανή

75,000 kg.

25,000 kg.

25,000 kg.

50,000 kg.

H χώνευση μετατρέπει τα 

οργανικά σε 

CH4, CO2, AND H2O

Υπόλειμμα χώνευσης

25,000 kg.

Μετά τη χώνευση

CH4, CO2, H2O

(ξηρό βάρος)
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Θεωρητικός υπολογισμός παραγωγής 

βιοαερίου

• Στην περίπτωση που είναι γνωστή η περιεκτικότητα του υποστρώματος σε 

πρωτεΐνη, λίπη και υδατάνθρακες τότε η ειδική παραγωγή (1atm, 0oC) 

υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

• CH4-m
3/kgVS = (0.496X) + (1.014Y) + (0.415Z)

– Όπου X = το ποσοστό την πρωτεΐνης

Υ = το ποσοστό του λίπους 

Ζ = το ποσοστό των υδατανθράκων

• Έτσι για ένα υπόστρωμα που περιέχει, 15% πρωτεΐνη, 20% λίπη και 65% 

υδατάνθρακες η μέγιστη ειδική παραγωγή μεθανίου (kgVS) είναι 

– 0.546 m3 CH4/kgVSadded
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• Καθότι όμως η μεταβολή των οργανικών σε βιοαέριο σπάνια ξεπερνά το 70%

απαιτείται η μελέτη του υποστρώματος σε πραγματικές συνθήκες ούτως ώστε

να είναι δυνατός ο υπολογισμός της πραγματικής βιοαποδόμησης και

παραγωγής κάτι το οποίο θα επιτρέψει τη σωστή διαστασιολόγηση του

αντιδραστήρα.
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School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απομάκρυνση υγρασίας
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School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αποθείωση

• Θείο εμφανίζεται στον αντιδραστήρα από θειούχες ενώσεις οι οποίες
περιέχονται στα εισερχόμενα υποστρώματα.

• Κατά τη διαδικασία παράγεται υδρόθειο το οποίο μαζί με το βιοαέριο συνεχίζει
την πορεία και καίγεται στους κινητήρες συμπαραγωγής ενέργειας με
αποτέλεσμα την αύξηση της φθοράς των εμβόλων και των εδράνων κύλισης των
κινητήρων.

• Για τη μείωση της συγκέντρωσης του θείου συνήθως χρησιμοποιείται η μέθοδος
της βιολογικής αποθείωσης

• Τα θειοβακτήρια αποτελούνται από πολύ διαφορετικές βακτηριακές ομάδες που
μπορούν να οξειδώσουν το θείο (σουλφίδια, στοιχειακό θείο, θειοθειικό νάτριο, ή
οργανικό θείο) και να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας και να
υποστηρίξουν την αύξηση τους. Η πλειοψηφία των θειοβακτηρίων
χρησιμοποιούν οξυγόνο ως δέκτη ηλεκτρονίων (για αυτό λαμβάνει χώρα
προσθήκη μικροποσοτήτων οξυγόνου στον αντιδραστήρα), μερικά όμως
χρησιμοποιούν τα νιτρικά σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως
απονιτροποίησης.
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Παραγωγή ενέργειας
• Κινητήρες κατά θερμοδυναμικό

κύκλο Otto (εσωτερικής καύσης, 

τεσσάρων χρόνων με σπινθηριστές)

• Απόδοση 35-42%el

• 40-50%th

• Το ζεστό νερό από τον 

κορμό και την εξάτμιση 

ανακυκλοφορεί στον 

αντιδραστήρα και στον 

παστεριωτή της μονάδας
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Διαχωρισμός υγρών στερεών 
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Κομποστοποίηση στερεών  
• ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία της αερόβιας 

βιολογικής αποδόμησης των οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, με την 

παρέμβαση του ανθρώπου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες 

• Ως κομποστοποίηση ορίζεται η βιολογική , αερόβια, θερμόφιλη και ελεγχόμενη 

διεργασία μερικής αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων που οδηγεί στην 

παραγωγή κομπόστ, ενός δηλαδή εδαφοβελτιωτικού που προσομοιάζει στο 

‘’χούμους’’ τους εδάφους και προωθεί την ανάπτυξη των φυτών.
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Η κομποστοποίηση ως διεργασία
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Το διάγραμμα παρουσιάζει τις 
διαφορετικές φάσεις τις 
βιολογικής επεξεργασίας

Η φάση αυτή είναι όταν νέα 

τροφή παρέχεται σε μια νέα 

μονάδα επεξεργασίας

Υπερεπάρκεια τροφής

Λίγοι μικροοργανισμοί
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Φάση 

προσαρμογής

Οι οργανισμοί ξεκινούν να εγκλιματίζονται 

και να παράγουν νέα ένζυμα

Η τροφή ξεκινά να καταναλώνεται από τους μικροοργανισμούς

Οι πληθυσμοί τους αυξάνουν ταχύτατα

Το διάγραμμα παρουσιάζει τις 
διαφορετικές φάσεις τις 
βιολογικής επεξεργασίας
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Φάση 

προσαρμογής Εκθετική φάση

Η τροφή 

καταναλώνεται 

ταχύτατα

Οι οργανισμοί είναι 

εγκλιματισμένοι 

Οι πληθυσμοί τους

συνεχίζουν να αυξάνονται
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προσαρμογής 

Εκθετική φάση Φάση

στασιμότητας

Τροφή

Η ανάπτυξη των κυττάρων 

ελέγχεται από την επάρκεια 

τροφής
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Ενδογενής 

αναπνοή

Φάση 

προσαρμογής

Εκθετική φάση
Φάση 

στασιμότητας 

Τροφή

Η τροφή έχει καταναλωθεί 

οι μικροοργανισμοί πλέον 

καταναλώνουν 

ενδοκυτταρικά υλικά
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Ενδογενής 

αναπνοή

Φάση 

προσαρμογής 

Εκθετική 

φάση

Φάση 

στασιμότητας

Τροφή

Παραγωγή λάσπης

Κατανάλωση 

ενδοκυτταρικών υλικών 

ή κατανάλωση 

κυττάρων από 

διαφορετικούς 

μικροοργανισμούς
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Η αναερόβια χώνευση ως επένδυση

• Η ανάγκη επεξεργασίας των παραγομένων αστικών, κτηνοτροφικών και
αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων είναι δεδομένη, εντούτοις λόγω οικονομικών
και τεχνικών προβλημάτων ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών παραμένει
ανεπεξέργαστο προκαλώντας αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο νόμος
3468/06 προσφέρει κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων
πηγών, πρωτίστως για τη σύγκλιση της χώρας προς τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως για τη μείωση των εισαγωγών
καυσίμων και ενέργειας από το εξωτερικό.

• Ο κύριος όγκος των επενδυτών στην περίπτωση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στράφηκε στην παραγωγή μέσω των φωτοβολταϊκών
στοιχείων και μέσω των αιολικών γεννητριών με ελάχιστες μονάδες να
παράγουν ενέργεια μέσω της αναερόβιας χώνευσης βιομάζας.
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• Πλέον με το νόμο 3851/2010 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο

που προέρχεται από βιομάζα (κτηνοτροφικά υπολείμματα, αγροτικά

υπολείμματα και απόβλητα) επιδοτείται περαιτέρω και φθάνει από τα 80 € έως

τα 220 € ανά MWh, ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας και την περιοχή

λειτουργίας.

• Λόγω του ότι στην Ελλάδα οι πόλης οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι

κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν είναι μικρού δυναμικού, είναι αναγκαία η

σύγκλισή τους στη δημιουργία μικρών κοινοπραξιών οι οποίες θα είναι

υπεύθυνες για την επεξεργασία των αποβλήτων διαφορετικών

αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να αποφέρουν παράλληλα

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

• Είναι δεδομένο πως τα κτηνοτροφικά απόβλητα (βουστασίων και χοιροστασίων)

μπορούν να επεξεργάζονται ως αποκλειστικά υποστρώματα, εντούτοις λόγω

των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, μπορούν να παράγουν μικρές

ποσότητες μεθανίου ανά τόνο αποβλήτου. Για να ξεπερασθεί το πρόβλημα της

μικρής παραγωγής βιοαερίου μπορούν να προστεθούν στα κτηνοτροφικά, άλλα,

κυρίως βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία προσφέρουν αύξηση στην παραγωγή

μεθανίου, αλλά η χρήση τους ως αποκλειστικά υποστρώματα είναι αδύνατη.
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• Συνολικά έσοδα σε ευρώ

• (Έσοδα) 557.852 - ((λειτουργικά) 271.051,75+ (δανεισμός) 154.721,82+(ΦΠΑ) 

30.212,8) = 101.866,38 € καθαρά κέρδη προ φόρων εισοδήματος ανά έτος έως 

την αποπληρωμή του δανείου. Στα παραπάνω δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ πλην της 

περίπτωσης του gate fee καθώς μέρος θα παραμείνει ως ενεργητικό υπόλοιπο 

στην εταιρία και θα αποσβεστεί με την πάροδο των χρόνων.
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• Μεταβάλλοντας το παραπάνω σενάριο για ένα σύστημα ίδιου μεγέθους, αλλά με 

την προσθήκη μόνο αποβλήτου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, τότε έχουμε 

συνολικά έσοδα 279.648 € ανά έτος και τα έξοδα μεταβάλλονται σε 109.000 €

για μεταφορές, 105.000 € ως λειτουργικά και 30.000 € ως κόστος συντήρησης. 

Ο δανεισμός παραμένει στο 1.000.000 € με ετήσια δόση ίση με 154.721 €.

• Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος κατασκευής και λειτουργίας δεν γίνεται να 

καλυφθεί από τα έσοδα (διάγραμμα 41) και στα 20 χρόνια θα υπάρξει 

συσσώρευση χρεών της τάξης των 3.2 εκατομμυρίων €, χωρίς να 

συνυπολογίζεται η αύξηση των χρεολυσίων λόγω της μη καταβολής των δόσεων 

του δανείου. Η αποπληρωμή παραμένει αδύνατη έστω και αν αυξηθεί η διάρκεια 

αποπληρωμής του δανείου στα 40 έτη.
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Στερεά απόβλητα – απορρίμματα 

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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• Ο δυτικός τρόπος ζωής είναι βασισμένος στην υπερεκμετάλλευση

των φυσικών πόρων και στη μετατροπή τους σε απορρίμματα

• Κάθε ευρωπαίος πολίτης παράγει την ημέρα περίπου 1 – 1.5kg

απορρίμματα

• Η αδυναμία μας να διαχωρίσουμε χρήσιμα υλικά σχηματίζει τα

απόβλητα τα οποία απαιτούν διαχείριση

• Οποιοδήποτε υλικό απορρίπτετε χωρίς να έχει άμεση χρησιμότητα ή

να παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον αποτελεί απόρριμμα

• (Απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του

απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει)
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Η σημερινή κατάσταση
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων

• Διαχείριση αποβλήτων αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών, 

– συλλογής, 

– μεταφοράς,

– επεξεργασίας, 

– ανακύκλωσης, ανάκτησης και τελική διάθεση

που λαμβάνουν χώρα με σκοπό:

– την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου 

– και του περιβάλλοντος
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Πήγες στερεών απορριμμάτων
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• Χώρες με υψηλό επίπεδο διαβίωσης παράγουν περισσότερες ποσότητες 

απορριμμάτων σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες

• Οι μεγάλες αστικές περιοχές παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα αναφορικά 

με τη διαχείριση των απορριμμάτων

• Τα απορρίμματα των αστικών περιοχών διαφέρουν σε σχέση με αυτά των 

μικρών οικισμών – χωριών – νησιών 



Environmental

Engineering

Laboratory

8

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τι ορίζει η μονοθέσια 

• Οι Οδηγίες, 2006/12/EK

2008/98/EC, 2008/1/EC

– πρόληψη

– προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση·

– ανακύκλωση 

– άλλη ανάκτηση, ιδίως ενεργειακή·

– διάθεση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν νομοθεσία που θα ενισχύσει αυτή την 

ιεράρχηση κατά την επεξεργασία των αποβλήτων. Πρέπει ωστόσο να 

διασφαλίσουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θέτει σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία ούτε καταστρέφει το περιβάλλον.
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• Κάθε παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιούν οι ίδιοι την

επεξεργασία των αποβλήτων ή να την αναθέτουν σε έμπορο ή σε οργανισμό ή

σε επιχείρηση.

• Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν εάν αυτό είναι απαραίτητο, για να

δημιουργήσουν δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. Το δίκτυο πρέπει

να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της

επεξεργασίας αποβλήτων.

• Η αποθήκευση και η επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να

διεξάγεται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της

υγείας. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται σε καμία περίπτωση με άλλες κατηγορίες

επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ πρέπει να συσκευάζονται και να επισημαίνονται

σύμφωνα με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα.
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• Οδηγία 1999/21/ΕΚ για την ταφή των αποβλήτων

– Μείωση της ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των οικιακών 

απορριμμάτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή, σε σχέση με την 

ποσότητα που είχε παραχθεί το 1995

• 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας: 75%

• 8 έτη μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας: 50 %

• 15 έτη μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας: 35%

Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ από απόβλητα

Οδηγία 2000/76/ΕΚ σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων
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Ευρωπαϊκός Στόχος 20 – 20 – 20

 Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ, το 2020 το 20 

% της ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να προέρχεται 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

o Η θερμική επεξεργασία απορριμμάτων μπορεί να 

συνεισφέρει στο 7 % αυτού του στόχου

 Σύμφωνα με την απόφαση 406/2009/ΕΚ, το 2020 οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 20 % με 

βάση τις εκπομπές του έτους 1990

o Η θερμική επεξεργασία απορριμμάτων μπορεί να 

συνεισφέρει στο 14 % αυτού του στόχου
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Διαχείριση των απορριμμάτων το μεγάλο πρόβλημα για 

την κοινωνία

– Ανεξέλεγκτης αύξησης του παραγόμενου όγκου αποβλήτων σε διεθνές
επίπεδο, κάθε κάτοικος στην Ευρώπη παράγει πάνω από 1,3 κιλά
απορρίμματα την ημέρα

– Μείωσης των διαθέσιμων χώρων και αύξηση του κόστους διάθεσης

– Υπερεκμετάλλευσης και κατασπατάλησης των φυσικών πόρων

– Καταστροφής του περιβάλλοντος και της μείωσης της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων

• Κάθε χρόνο στην Ελλάδα παράγονται περίπου 5.2 εκ τόνοι οικιακών
απορριμμάτων,

– το 81 % των οποίων διατίθεται με εδαφικούς αποδέκτες χωρίς κάποια
προεπεξεργασία πλην της συμπίεσης, ενώ

– το υπόλοιπο 19% ανακατευθύνεται σε εναλλακτικούς τρόπους
επεξεργασίας όπως είναι η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η
αναερόβια χώνευση και η χρήση των αποβλήτων ως δευτερογενές
καύσιμο.
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Που καταλήγουν τα απορρίμματα 

σήμερα στην Ελλάδα;
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Που καταλήγουν τα απορρίμματα στις 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες;
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αστικά απορρίμματα στην Ελλάδα;
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Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

• Εδαφική διάθεση

– ΧΑΔΑ – Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

 Συνηθισμένος τρόπος διάθεσης αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων-

αποβλήτων μέχρι και το 2005.

 Στην Ελλάδα υπήρχαν άνω των 3000 τέτοιων χώρων

 Ο μόνος περιορισμός στην επιλογή του χώρου που λάμβανε χώρα ήταν η

απόσταση από κατοικημένες περιοχές

 Τα απορρίμματα αποτίθεντο στους χώρους αυτούς όπου λάμβανε χώρα η

φυσική αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων με

παράλληλη παραγωγή οσμών και διασταλαγμάτων

 Τους χώρους αυτούς αξιοποιούσαν οικόσιτα και άγρια ζώα για την εξεύρεση

τροφής

 Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ως εναρκτήρια περιοχή χώρους διάθεσης

αποβλήτων
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• Δεν υπήρχε καμία ανάκτηση πρώτων υλών ή ενέργειας

• Δεν λάμβανε χώρα καμία προετοιμασία του χώρου

• Υγρές ή αέριες εκροές και απορροές δεν διαχειρίζονταν 

• Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης

• Δεν υπήρχε φύλαξη, ζύγιση, προεπεξεργασία των αποβλήτων



Environmental

Engineering

Laboratory

22

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

23

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• ΧΥΤΑ Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

– Κατασκευάζονται συνήθως επάνω σε αδιαπέρατους γεωλογικούς

σχηματισμούς για τη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον αλλά και για

προστασία των υπογείων υδάτων .

– Στα κατώτατα στρώματα του χώρου τοποθετούνται ειδικά γεωυφάσματα και

μεμβράνες στεγανοποίησης για την αποφυγή μεταφοράς ρυπασμένων

υγρών προς τον υδροφορέα.

– Καθημερινά τα απόβλητα συμπιέζονται με χρήση βαρέων μηχανημάτων και

σκεπάζονται με κατάλληλα υλικά κάλυψης (αδρανή, κομπόστ) για να μειωθεί

ο κίνδυνος μεταφοράς των απορριμμάτων λόγο της κίνησης των αέριων

μαζών.

– Έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στο εξωτερικό για την διαχείριση αστικών

και βιομηχανικών αποβλήτων και απορριμμάτων

– Έχει τα θετικά της οικονομικής και εύκολης διαχείρισης.
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Επιλογή περιοχής κατασκευής

• Για της αποκτήσει άδειας κατασκευής χώρου ταφής πρέπει πρώτα 

να υπάρξει μια λεπτομερής μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι ο 

χώρος 

– βρίσκεται σε ένα γεωλογικά σταθερό χώρο

– δεν βρίσκεται επάνω σε ένα μεγάλο υδροφορέα

– Δεν βρίσκεται σε ευάλωτη περιοχή (Natura κλπ.)

– Ο σχεδιασμός του πληρεί τους όρους για τη μη ρύπανση του 

περιβάλλοντος αλλά και την προστασία της ανθρώπινης υγείας

– θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας και μετέπειτα θα παρασχεθεί η απαιτούμενη 

φροντίδα.
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Κατασκευή 

• Αρχικά λαμβάνουν χώρα οι εκχωματώσεις της περιοχής 

για την επίτευξη του κατάλληλου βάθους αλλά και για να 

προσδώσουν στο χώρο τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

• Τοποθέτηση των στεγανωτικών 

– Τα στεγανωτικά αποτελούνται συνήθως από 

αργιλούχα υλικά, μπετονίτη, γεωυφάσματα και 

γεωμεμβράνες και μπορούν να αποτελούνται και από 

ένα συνδυασμό των παραπάνω 
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Τοποθέτηση γεωμεμβρανών
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Τελικό σύστημα 
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Κατά τη λειτουργία 

• Τα απόβλητα τοποθετούνται σε στρώσεις περίπου 3 m πάχος

• Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας περίπου 0,3 m αργίλου τοποθετείται στην 

κορυφή των αποβλήτων σχηματίζοντας το ημερήσιο κάλυμμα

– Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της διείσδυσης υδάτων

– απομόνωση των αποβλήτων από τα πουλιά και 

– την μείωση των οσμών

– Για την αποφυγή σπατάλης η ημερήσια κάλυμμα επαναχρησιμοποιείται

– Τα διασταλλαγμάτα συλλέγονται στη βάση της μάζας των απορριμμάτων 

και ανακυκλώνεται καθημερινά εντός των απορριμμάτων. 

• Η ανακυκλοφορία αυτή αυξάνει το ρυθμό της αποσύνθεσης των 

αποβλήτων και, ως εκ τούτου, το ποσοστό των απορριμμάτων κάτι 

που μειώνει το κόστος διάθεσης.
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ΧΥΤΑ τύπου βιοαντιδραστήρα
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Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 

εντός του ΧΥΤΑ
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Φάσεις παραγωγής βιοαερίου 
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Χαρακτηριστικά διασταλλαγμάτων 
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Κινητική της παραγωγής αερίου ΧΥΤΑ
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Επίδραση της μείωσης της υγρασίας
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Οι ΧΥΤΑ ως πήγες εκπομπής αερίων 

του θερμοκηπίου
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Έλεγχος των αερίων στους ΧΥΤΑ

• Συστήματα διαχείρισης του βιοαερίου τοποθετούνται στου ΧΥΤΑ για 

έτσι ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η συσσώρευση μεγάλων 

ποσοτήτων αερίων στο εσωτερικό των απορριμμάτων κάτι που 

μπορεί να προκαλέσει εκρηκτικές συνθήκες

• Υπάρχουν 2 τρόποι ελέγχου.

– Παθητικός, το αέριο μεταφέρεται φυσικά στην επιφάνεια δια 

μέσω κάποιον σωληνώσεων

– Ενεργητικός, το βιοαέριο αντλείται από ειδικά συστήματα και 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας



Environmental

Engineering

Laboratory

42

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

43

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση διασταλλαγμάτων 
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Χαρακτηριστικά διασταλλαγμάτων 

βάση ηλικίας ΧΥΤΑ
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Διαχείριση διασταλλαγμάτων

• Σκοπός 

• είναι η μείωση του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου

• Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

• Μέθοδοι

– Ανακυκλοφορία εντός του ΧΥΤΑ

– Μεταφορά και διάθεση σε μονάδες επεξεργασίας 

υγρών αστικών αποβλήτων 

– Εντός της μονάδας διαχείριση και διάθεση σε κάποιον 

τελικό αποδέκτη 



Environmental

Engineering

Laboratory

46

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ικανότητα απορρύπανσης αερόβιες 

τεχνολογιών 
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Ικανότητα απορρύπανσης αναερόβιες 

τεχνολογιών 
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Πλεονεκτήματα των ΧΥΤΑ
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Μειονεκτήματα των ΧΥΤΑ
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Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών-

Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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Ολική σύνθεση απορριμμάτων στην 

Ελλάδα
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Σύνθεση οικιακών απορριμάτων (% 

κ.β.)
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Εποχική διακύμανση σύνθεσης ΑΣΑ 

στη Θεσ/νίκη
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Προγράμματα ανακύκλωσης

• Επιστροφή μπουκαλιών

• Κουτιά απόρριψης, κέντρα συλλογής ή επαναγοράς

• Συλλογή υλικών διαχωρισμένων από τα νοικοκυριά

• Διαχωρισμός σύμμεικτων ανακυκλώσιμων υλικών 

• Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών (ΚΔΑY-MRF) για το 

διαχωρισμό ανάμικτων ανακυκλώσιμων με διάφορα 

επίπεδα μηχανοποίησης της επεξεργασίας 

απορριμμάτων

• Χειρωνακτικός διαχωρισμός ανακυκλώσιμων με 

μηχανική υποβοήθηση

• Πλήρως αυτοματοποιημένος διαχωρισμός 

ανακυκλώσιμων
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Ανάκτηση ανακυκλώσιμων από ΑΣΑ

• Συλλογή υλικών διαχωρισμένων στην πηγή με ή χωρίς 

μετέπειτα επεξεργασία

– Απαιτεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής των νοικοκυριών 

– έχει υψηλά κόστη συλλογής και χαμηλό κόστος 

επεξεργασίας

• Συλλογή σύμμικτων ανακυκλώσιμων με επεξεργασία σε 

κεντρικές εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών (ΚΔΑΥ)

– Μέτρια συμμετοχή νοικοκυριών – μέτριο κόστος 

συλλογής – κόστος επεξεργασίας ανάμεσα στο 

διαχωρισμό στην πηγή και τη συλλογή & επεξεργασία 

ανάμικτων ΣΑ

• Συλλογή σύμμικτων ΑΣΑ με επεξεργασία για ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων υλικών από ρεύματα απορριμμάτων σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας ανάμικτων απορριμμάτων
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Αξιολόγηση ανακύκλωσης

1. Ρυθμός ανάκτησης στην πηγή

% κ.β. επιλέξιμων υλικών που ανακυκλώνονται από τα 

ΑΣΑ

2. Ρυθμός συμμετοχής

% νοικοκυριών που ανακυκλώνουν τακτικά

3. Ρυθμός ανάκτησης

Ποσότητα ανακυκλώσιμων που συλλέγονται ανά οικία 

και χρόνο

4. Ρυθμός εκτροπής

Ποσότητα ΑΣΑ που στέλνουμε σε ΧΥΤΑ/Υ

Τα 2 τελευταία κριτήρια μπορούν να αναφερθούν και ως 

ποσοστά
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Χαρακτηριστικά προγράμματος 

ανακύκλωσης

• Εβδομαδιαία συλλογή

• Διανομή δοχείων συλλογής οικιακών 

απορριμμάτων

• Αποκομιδή ανακυκλώσιμων την ίδια μέρα με τα 

υπόλοιπα απορρίμματα

• Ενεργός προώθηση και διαφήμιση του 

προγράμματος
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Συστήματα ανακύκλωσης

• Υποχρεωτική vs. Προαιρετική

• Συστήματα βασισμένα στην μοναδιαία τιμή (pay as you 

throw – variable rate)

• Προγράμματα ανακύκλωσης μπουκαλιών

• Προγράμματα αποκομιδής και επαναγοράς

– Κεντρικά σημεία συλλογής/αποκομιδής

– Εναλλακτικά: κεντρικά σημεία επαναγοράς
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Σχεδιασμός ΚΔΑΥ

• Ανάλυση βιωσιμότητας

– Λειτουργίες του ΚΔΑΥ

– Θεωρητικό σχέδιο

– Χωροθέτηση

– Οικονομικά

– Ιδιοκτησία και λειτουργία

– Προμήθεια

• Προκαταρκτικός σχεδιασμός

• Τελικός σχεδιασμός
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Σχεδιασμός ΚΔΑΥ

• Προκαταρκτικός σχεδιασμός

– Διαγράμματα ροής

– Πρόβλεψη ρυθμού ανάκτησης υλικών

– Ισοζύγια μάζας υλικών και ρυθμοί φόρτισης 

διεργασιών

– Επιλογή μηχανημάτων 

– Τοπογραφικός σχεδιασμός

– Απαιτήσεις σε προσωπικό

– Περιβαλλοντική απόδοση

– Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας
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Σχεδιασμός ΚΔΑΥ

• Τελικός σχεδιασμός

– Προετοιμασία τελικών σχεδίων για 

υλοποίηση

– Περιβαλλοντικός φάκελος

– Αναλυτική εκτίμηση κόστους

– Έγγραφα προμηθειών
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Λόγοι ανάκτησης για διαλογή στο 

σημείο συλλογής
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Ροή μάζας στο σύστημα
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Ισοζύγια μάζας
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Βασικές Μονάδες διεργασιών σε ΚΔΑΥ

• Χειρωνακτικού διαχωρισμού

• Μεταφορικά μέσα και συστήματα

• Συστήματα τεμαχισμού και έλεγχος μεγέθους

• Μηχανισμοί διαλογής διαφορετικών ειδών

• Μηχανισμοί συμπίεσης

• Μηχανήματα ανύψωσης

• Τροχοφόρα μηχανήματα

• Χώροι αποθήκευσης
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Χειρωνακτική Διαλογή

• Προδιαλογή

• Εμπρόσθιου Βήματος

– Τα υλικά ανασηκώνονται από ένα κινούμενο 

ταινιομεταφορέα και εκσφενδονίζονται ή ρίπτονται 

προς τα εμπρός σε ένα κάδο συλλογής. 

• Ανακοπής

– Ανασηκώνονται τα υλικά από ένα κινούμενο 

ταινιομεταφορέα και προωθούνται σε κάποιο διαλογέα 

και απορρίπτονται σε ένα κάδο συλλογής

• Υπερυψωμένες πλατφόρμες

• Θετικής διαλογής

• Αρνητικής διαλογής
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Μεταφορά υλικών
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Μείωση μεγέθους

• Εξοπλισμός Κρούσης Υψηλής Ταχύτητας

– σφυρόμυλοι, 

– μύλοι με πτερύγια, 

– περιστροφικοί τεμαχιστές και 

– κονιοποιητές (θραυστήρες γυαλιού). 

• Εξοπλισμός Διάτμησης Υψηλής Ροπής

– συστήματα άλεσης με λεπίδες( κοκκοποιητικές

συσκευές ), 

– τεμαχιστές περιστροφικής διάτμησης και 

– θραυστήρες
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Εξοπλισμός Κρούσης Υψηλής 

Ταχύτητας
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Εξοπλισμός Διάτμησης Υψηλής Ροπής
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Διαχωρισμός συστατικών

Κριτήρια/Ιδιότητες διαχωρισμού

•Μέγεθος

•Μαγνητισμός

•Πυκνότητα

•Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

•Χρώμα
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μηχανικός διαχωρισμός



Environmental

Engineering

Laboratory

32

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Περιστροφικός διαχωριστής



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

34

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχωριστής με Δίσκους



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μαγνητικοί διαχωριστές



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Μαγνητικοί διαχωριστές



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχωριστές με αέρα



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχωριστές με αέρα



Environmental

Engineering

Laboratory

39

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Είδος αισθητήρα Τύπος υλικού

Οπτικοί αισθητήρες Διαχωρίζουν υλικά βάση του 

χρώματος τους

Αισθητήρες εικόνας Διαχωρίζουν τα υλικά βάση 

σχήματος 

Χ-ray fluorescence & 

transmission

Διαχωρίζουν τα υλικά με βάση 

την περιεκτικότητα τους σε 

χλώριο

Υπεριώδες Διαχωρίζει τα διαφορετικά είδη 

πλαστικού 



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

41

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πάγιο κόστος ΚΔΑΥ

Σύστημα Κόστος κατα κεφαλήν 

(€)/τόννο•ημέρα

Ανάκτηση υλικού

Χαμηλή μηχανική ένταση (5-20 τόνους/ημέρα) 16,000-32,000

Μέτρια μηχανική ένταση (20-100 τόνους/ημέρα) 19,200-40,000

Υψηλή μηχανική ένταση (>100 τόνους/ημέρα) 32,000-64,000

Κομποστοποίηση

Σύστημα χαμηλής τεχνολογίας 16,000-32,000

Σύστημα υψηλής τεχνολογίας 40,000-80,000

Απορρίματα προς ενέργεια 120,000-200,000



Environmental

Engineering

Laboratory

42

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ασφάλεια & Υγιεινή Εργασίας



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παραδείγματα διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων 



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory
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Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

48

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

114. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ανάλυση κύκλου ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

214. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Συστήματα λήψης 

απόφασης

Μοντέλα βάσης

Βασικές 

παράμετροι 

Μοντέλα 

δεδομένων

Μοντέλα ελέγχου

 

Guariso, 1989



Environmental

Engineering

Laboratory

314. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η δομή των συστημάτων 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων

System engineering models 
• Ανάλυση κόστους οφέλους (cost-benefit analysis, CBA), 

• Μοντέλα πρόβλεψης (forecasting models, FM), 

• Μοντέλα προσομοίωσης (simulation models, SM),

• Μοντέλα βελτιστοποίησης (optimization models, OM) ,

• Ολοκληρωμένη μοντελοποίηση συστημάτων (integrated modeling system (IMS),

• Γραμμικός Προγραμματισμός και  μη (LP, mixed-integer programming and non, NLP),

System assessment tools 
• Συστήματα διαχείρισης πληροφορίας (management information system, MIS), 

• Συστήματα επιλογής απόφασης (decision support system, DSS), 

• Εμπειρικά συστήματα (expert system, ES),

• Ανάπτυξη σεναρίων (scenario development, SD),

• Ανάλυση ροής ύλης, (material flow analysis, MFA), 

• Ανάλυση κύκλου ζωής (life cycle assessment or life cycle inventory, LCA or LCI),

• Εκτίμηση ρίσκου  (risk assessment, RA), 

• Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (environmental impact assessment, EIA), 

• Σχεδίαση περιβαλλοντικής στρατηγικής (strategic environmental assessment, SEA), 

• Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση (socioeconomic assessment, SoEA), 

• Αειφόρος αξιολόγηση (sustainable assessment, SA)

(Pires, et al., 2011)



Environmental

Engineering

Laboratory

414. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αειφορία

Περιβάλλον Κοινωνία

Οικονομία

Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

514. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

614. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

714. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Ανάλυση Κύκλου Ζωής

• Τοξικότητα για τον άνθρωπο

• Επιφανειακά νερά υδρόβια - οικοτοξικότητα.

• Οικοτοξικότητα θαλάσσιων υδρόβιων 

οργανισμών

• Επίγεια οικοτοξικότητα

• Φωτοχημική οξείδωση

• Παγκόσμια υπερθέρμανση

• οξύνιση

• Μείωση αβιωτικών

• Ευτροφισμός

• Ενέργεια

• Εξέργεια

• ...κ.λ.π



Environmental

Engineering

Laboratory

814. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Γιατί είναι απαραίτητη 

η Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

914. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Γιατί είναι απαραίτητη 

η Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

1014. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Σχεδιασμού
– Διάσπαση/ Διαχωρισμός λειτουργιών - κομματιών

• Επιδράσεις σχεδιασμού
– Ανάλυση κύκλου ζωής 

• Μείωση επιδράσεων σχεδιασμού
– Περιβαλλοντικός σχεδιασμός προϊόντος ή υπηρεσίας

Προσέγγιση με διάσπαση! (decomposition approach)

Κατανόηση - Αντίληψη

Ανάλυση Κύκλου Ζωής



Environmental

Engineering

Laboratory

1114. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Επιλογή τεχνολογίας 

• Σχεδιασμός νέου προϊόντος - υπηρεσίας

• Ανάλυση οικονομικών ωφελειών

• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

• Σύγκριση  

• Διάγνωση 

Πότε κάνω AKZ ?



Environmental

Engineering

Laboratory

1214. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Στόχος και ορισμός συστήματος

• Καταγραφή – Απογραφή 

• Ανάλυση επιπτώσεων 

• Ερμηνεία

Προσέγγιση 

προβλήματος 

Ποιό είναι το πιο σημαντικό ? 

Ερμηνεία

Στόχος 

ΔεδομέναΑξιολόγηση



Environmental

Engineering

Laboratory

1314. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Στόχος και ορισμός συστήματος

• Καταγραφή – Απογραφή 

• Ανάλυση επιπτώσεων 

• Ερμηνεία

Προσέγγιση 

προβλήματος 

Ποιό είναι το πιο σημαντικό ? 

YOU NEED TO KNOW EVERYTHING



Environmental

Engineering

Laboratory

1414. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΣτόχος και ορισμός 

συστήματος
• Function (Λειτουργία)

• Function unit (Μονάδα λειτουργία)

• Reference flow ( Ρεύμα αναφοράς της λειτουργίας)

LCA   Γραμμικό σύστημα

Λειτουργία -
Όρια 

συστήματος
Παραδοχές Περιορισμοί 



Environmental

Engineering

Laboratory

1514. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΣτόχος και ορισμός

συστήματος
• Όρια συστήματος

– Όρια συστήματος επιλογής

– Οριοθέτηση ρύπων 

• Απόρριψη – κριτήρια  αποκλεισμού 

– Καθορισμός

– Αναφορά

Όρια 
συστήματος

Παραδοχές Περιορισμοί 



Environmental

Engineering

Laboratory

1614. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ποιότητα δεδομένων 

• Χρόνος

• Τόπος

• Τεχνολογία

• Πηγή

• Υπολογισμοί/Μετρήσεις

• Ακρίβεια

• Κατανομή – επαναληψιμότητα

• Συνοχή

• Πληρότητα

• Δεδομένα  (προέλευση κατανομή)

Στόχος και ορισμός

συστήματος

Όρια 
συστήματος

Παραδοχές Περιορισμοί 



Environmental

Engineering

Laboratory

1714. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΟρισμός συστήματος

Ακατέργαστα υλικά

Επεξεργασία / Κατασκευή

Διανομή / Μεταφορά

Χρήση

Ανακύκλωση

Απόθεση

Υγρά λύματα

Προϊόντα

Άλλες εκροές

Στερεά απόβλητα

Εκπομπές αερίων

Ύλη

Ενέργεια

Ορισμός Συστήματος

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ



Environmental

Engineering

Laboratory

1814. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΚαταγραφή –

Απογραφή συστήματος  

Βάση δεδομένων όπου περιέχει ποσότητες και ροές 

ενέργειας και ύλης, ατμοσφαιρικούς ρύπους,  στερεά 

απόβλητα, υγρά απόβλητα καθώς διάφορες άλλες 

εκροές από τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της 

διαδικασίας ή  της δραστηριότητας . 



Environmental

Engineering

Laboratory

1914. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
Καταγραφή και ορισμός 

υποσυστημάτων

Ακατέργαστα υλικά

Επεξεργασία / Κατασκευή

Διανομή / Μεταφορά

Χρήση

Ανακύκλωση

Απόθεση

Υγρά λύματα

Προϊόντα

Άλλες εκροές

Στερεά απόβλητα

Εκπομπές αερίων

Ύλη

Ενέργεια

Ορισμός Συστήματος

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ



Environmental

Engineering

Laboratory

2014. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Είσοδοι

Λειτουργικές 
έξοδοι

Εκπομπές / 
απόβλητα

Περιβάλλον

Σύστημα

Υποσυστήματα

Καταγραφή και 

ορισμός 

υποσυστημάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

2114. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις ποσοτικοποιούνται στη συνέχεια για κάθε 

υποσύστημα σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου bcj,i είναι ο φόρτος j από τη δραστηριότητα i και xi είναι μια ροή μάζας ή 

ενέργειας που συνδέεται με την εν λόγω δραστηριότητα





i

i

iijj xbcB
1

,

Καταγραφή και 

ορισμός 

υποσυστημάτων



Environmental

Engineering

Laboratory

2214. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υπολογισμός περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης και επιπτώσεων στην ΑΚΖ

Το σύστημα σε αυτό το παράδειγμα έχει ένα λειτουργικό 

κόστος και κάθε δραστηριότητα i από την εξόρυξη των 

πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση δημιουργεί ένα 

ορισμένο ποσό CO2 και CH4.

Εξόρυξη Παραγωγή Χρήση Εναπόθεση

CO2 = 0.2 kg/t
CH4 = 0.1 kg/t
x1 = 2t/tFU

CO2 = 0.3 kg/t
CH4 = 0.1 kg/t
x2 = 1.5t/tFU

CO2 = 0.1kg/t
CH4 = 0.1kg/t
x3 = 1t/tFU

CO2 = 0.1kg/t
CH4 = 0.3kg/t
x4 = 0.5 t/tFU

x1 x2 x3 x4

FU



Environmental

Engineering

Laboratory

2314. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑνάλυση –

Εκτίμηση επιπτώσεων

Ποσοτική εκτίμηση «περιβαλλοντικών» επιπτώσεων που 

οφείλονται στις εισροές και στις εκροές όπως αυτές 

ορίστηκαν στο σύστημα μελέτης.

Στόχος  η κατανόηση κι η αξιολόγηση του μεγέθους των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

συστήματος - προϊόντος (ISO 14040).



Environmental

Engineering

Laboratory

2414. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki





j

j

jjkk BecE
1

,

Όπου το eck,j αντιπροσωπεύει τη σχετική επιβάρυνση Bj στην επίπτωση Ek

Ανάλυση –

Εκτίμηση επιπτώσεων



Environmental

Engineering

Laboratory

2514. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η διαδικασία στάθμισης παραμένει η πιο αμφίβολη και αμφιλεγόμενη 

διαδικασία σε κάθε ΑΚΖ, λόγω της υποκειμενικής εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Διαδικασία στάθμισης

WEQ Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στην ποιότητα του οικοσυστήματος

WHH Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στην ανθρώπινη υγεία

WR Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στις ενεργειακές πηγές

WEQ+WHH+WR = 100%



Environmental

Engineering

Laboratory

2614. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαφορετικά προϊόντα επιδρούν διαφορετικά 

στα επιμέρους στάδια της ΑΚΖ



Environmental

Engineering

Laboratory

2714. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ταξινόμηση των παραγόντων 

για επιλεγμένες επιβαρύνσεις



Environmental

Engineering

Laboratory

2814. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΕρμηνεία



Environmental

Engineering

Laboratory

2914. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΕμπορικά 

προγράμματα
• The Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) 

• U.S. Life Cycle Inventory Database 

• SimaPro

• Life Cycle Assessment Software Building for Environmental & 

Economic Sustainability (BEES) 

• Athena Institute Building 

• Life-Cycle Cost (BLCC) 

• The Boustead Model 5.0 

• CMLCA 

• Eco-Indicator 99 ECO-it 1.3 

• GaBi 4 Software System and Databases 

• WISARD™ 

• openLCA

http://www.buildingecology.com/sustainability



Environmental

Engineering

Laboratory

3014. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΕίδη Διαδικασιών: 

Διαδικασίες συστημάτων και μονάδων

• Μια διαδικασία τύπου συστημάτων περιλαμβάνει μόνο εισροές από 
τη φύση (το πιο απομακρυσμένο σημείο ανάντη) και τις εκπομπές. 
Ένα "μαύρο κουτί" δημιουργείται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
διαφάνεια των υπολογισμών

• Μια διαδικασία τύπου μονάδας επεξεργασίας προσδιορίζει όλες τις 
διεργασίες υπο χρησιμοποιούνται, η καθεμία από τις οποίες έχει 
εισόδους από τη φύση και τις εκπομπές. Επιμέρους διαδικασίες 
μπορούν να τροποποιηθούν με ενημερωμένα δεδομένα ή δεδομένα 
από μια νέα γεωγραφική περιοχή.

1 point (Pt) is Equivalent to 1/1000 of Average European’s 
Environmental Impact in One Year



Environmental

Engineering

Laboratory

3114. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Εφαρμογή στη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων
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3214. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΑΚΖ ΑΣΑ
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3314. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Για να διασφαλιστεί η οικολογική ισορροπία και να

μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα υγείας

• Για να επιλεγούν σενάρια διαχείρισης των αποβλήτων που

θα βασίζονται σε μια «ιεράρχηση αποβλήτων» με στόχο τα

μηδενικά απόβλητα

• Είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή και την εθνική

νομοθεσία για τα απόβλητα

• Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της

βιομηχανικής συμβίωσης

• Για να στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

στην πηγή

Γιατί να αξιολογηθούν οι 

περιβαλλοντικές επιδόσεις στην 

Ελλάδα?

Περιορισμός

κάποιων υλικών

Μείωση ποσότητας

υλικού συσκευασίας

Επαναχρησιμοποίηση

συσκευασιών

Ανάκτηση

Μέσω κομποστοποίησης ή 

παραγωγής ενέργειας

από απόβλητα

Εναπόθεση

Μέσω αποτέφρωσης ή 

υγειονομικής ταφής
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3414. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κύκλος ζωής

Μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία

Ανάλυσης της διαχείρισης 

των αποβλήτων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

πολλαπλής κλίμακας

- Ερμηνεία των

Αποτελεσμάτων

- Αξιολόγηση των 

επιπτώσεων στο 

περιβάλλον και την 

υγεία σύμφωνα με τα 

διάφορα σενάρια 

διαχείρισης αποβλήτων

Φάση απογραφής

Φάση αποτίμησης 

επιπτώσεων

Στόχος & Αντικείμενο/

Λειτουργική μονάδα

Διαδικασία για την 

ανάπτυξη και τη 

βελτίωση
- Της δημόσιας πολιτικής

- Του στρατηγικού σχεδιασμού
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3514. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

 Αθήνα (1350 ktn/yr), καλυπτει την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή

 Θεσσαλονίκη (600 ktn/yr)

Σύνθεση αποβλήτων

Στοιχεία των ΑΣΑ Αθήναα Θεσσαλονίκηβ

Οργανικά 42% 36%

Χαρτί 29% 26%

Πλαστικά 14% 20%

Μέταλλα 3% 3%

Γυαλί 3% 4%

Άλλα 6% 11%
aHSWMA, 2012 b Chatziangelou, 2007

Η σύνθεση των αποβλήτων 

στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη
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3614. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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3714. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης

• Υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες

• Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή

• Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες
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3814. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης

• Υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες

• Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή

• Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες
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3914. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης

• Υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες

• Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή

• Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες
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4014. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης

• Υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες

• Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή

• Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες
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4114. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή

• Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες

• Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή

• Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης
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4214. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Fuels

Water Materials Chemicals

MachineryElectricity Labor

 
Treatment 

cost

Integrated municipal waste management treatmentMSW Market

Fuels

Water Materials Chemicals

MachineryElectricity

Integrated municipal waste management treatmentMSW Market

• Ανάλυση της ροής των υλικών και της ακαθάριστης απαίτησης σε ενέργεια

• Ανάλυση Ηλιακής Emergy

Αστικά απορρίμματα

Επιλογές διαχείρισης
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4314. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κατηγορίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την Αθήνα
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4414. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κατηγορίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τη Θεσσαλονίκη
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4514. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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4614. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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Αποτίμηση επιπτώσεων 

στην υγεία

Υγειονομική ταφή Αποτέφρωση
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4714. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab – Aristotle University of Thessaloniki Enve-Lab, 2015

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of ThessalonikiΣυμπεράσματα από την 

ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων και μεθόδων

• Εκπονήθηκε Ανάλυση Κύκλου Ζωής των 5 διαφορετικών επιλογών 
διαχείρισης αποβλήτων για την Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη

Επιλεγμένοι Δείκτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: 
• Μείωση αβιωτικών

- Η ανακύκλωση & οι βιολογικές επεξεργασίες φαίνεται να μειώνουν σημαντικά την 
ανάγκη για υγειονομική ταφή

• Κατηγορίες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

- Η αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή είναι οι πλέον ρυπογόνες επιλογές 
διαχείρισης αποβλήτων

- Ανακύκλωσης & Βιολογικής Επεξεργασίας είναι η καλύτερη επιλογή από την 
άποψη της πλανητικής θέρμανσης και AP

• Cumulative energy and exergy requirement

- Incineration & Landfilling have the highest energy and exergy requirement

• Επιπτώσεις στην υγεία

- Οι αποτεφρωτήρες παρουσιάζουν τις περισσότερο δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία

- Τα χαμηλά ποοστά επιπτώσεων στην υγεία και από τους δύο χώρους υγειονομικής 
ταφής και αποτέφρωσης οφείλονται στη χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού 
στην περιοχή (έως τρία χιλιόμετρα)
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115. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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215. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

(ΕΠ.ΑΠ) είναι εκείνα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως

τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές

και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει

αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος.

Οι πλέον σημαντικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων είναι:

 Τα βιομηχανικά απόβλητα (κυρίως από τους κλάδους της μεταλλουργίας,

της διύλισης του αργού πετρελαίου και της παραγωγής χημικών

προϊόντων και λιπασμάτων)

 Τα νοσοκομειακά απόβλητα

 Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

 Τα πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια ( PCB / PCT )

 Οι συσσωρευτές μολύβδου και οι ηλεκτρικές στήλες

Ορισμοί
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315. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος

των ΗΠΑ τα επικίνδυνα απόβλητα

• Είναι δύσκολα ή καθόλου αποικοδομήσημα στη φύση

• Δύναται να συσσωρεύονται βιολογικά

• Μπορούν να αποβούν θανατηφόρα

• Επιφέρουν επιζήμια συσσωρευτικά αποτελέσματα (μετάλλαξη,

τερατογένεση, καρκινογένεση)
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415. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πολλές χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες λόγω της
αντιδραστικότητας, της αναφλεκτηκότητας, της τοξικότητας και
λοιπών τυπικών χαρακτηριστικών τους

• Εκρηκτικές ύλες (explosives), Δυναμίτης
• Συμπιεσμένα αέρια (compressed gases), διοξείδιο του θείου
• Εύφλεκτα υγρά (flammable liquids), καύσιμα
• Εύφλεκτα στερεά ( flammable solids), καρβίδιο του ασβεστίου
• Οξειδωτικά υλικά (oxidizing materials), υπεροξείδιο του λιθίου
• Διαβρωτικά υλικά (corrosive materials), καυστική σόδα
• Δηλητηριώδη υλικά (poisonous materials), υδροκυανικό οξύ
• Ραδιενεργά υλικά (radioactive material), πλουτώνιο
• Καρκινογόνα υλικά ( Carcinogens)

Ταξινόμηση των ΕΠ.ΑΠ
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515. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οι βασικές αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά

τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι :

 η αρχή της προφύλαξης

 η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

 η αρχή της πρόληψης

 η αρχή της εγγύτητας –τα απόβλητα θα πρέπει να διατίθενται κοντά στο

σημείο παραγωγής

ΕΕ και επικίνδυνα απόβλητα
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615. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπισθεί νομοθεσία (Κανονισμοί,

Οδηγίες, Αποφάσεις) η οποία καλύπτει όλο το φάσμα διαχείρισης των ΕΠ.ΑΠ

(από ταυτοποίηση έως ασφαλή τελική διάθεση) και περιλαμβάνουν τους

τομείς:

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

 Χαρακτηρισμός και διαχείριση ΕΠ.ΑΠ

 Ταξινόμηση, συσκευασία, επισήμανση ΕΠ.ΑΠ

 Μεταφορά αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) εντός και εκτός της χώρας

 Διαχείριση ειδικών τύπων ΕΠ.ΑΠ

 PCBs,

 Αμίαντος

 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

 Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 Νοσοκομειακά απόβλητα

 Αποτέφρωση αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)

 Τρόπος εφαρμογής ολοκληρωμένου ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης

 Συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και απονομής οικολογικού

σήματος
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715. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τη διαχείριση των ΕΠ.ΑΠ είναι η ΟΔΗΓΙΑ 91 / 689

/ ΕΟΚ για «Επικίνδυνα Απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 377 / 20 / 31.12.91).

 Οι κυριότερες ΚΥΑ για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας είναι οι:

72751 / 3054 / 1985 (ΦΕΚ 665 Β) «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη των

πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB / PCT)»

19396 / 1546 / 1977 (ΦΕΚ 604 Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων

αποβλήτων»

7589 / 731 / 2000 (ΦΕΚ 514 Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των

πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB / PCT)»

18083 / 1098 Ε.103 / 2003 (ΦΕΚ 606 Β) « Σχέδια διάθεσης / απολύμανσης συσκευών

που περιέχουν PCB κλπ.»

Για τη συμπλήρωση των διατάξεων της ΚΥΑ 19396/1546/1977 έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 2487 /

455 / 1999 (ΦΕΚ 196 Β) « Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της

ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων».

Νομοθετικό πλαίσιο
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815. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Λευκή Βίβλο 

• Χαράσσει τη στρατηγική µιας µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής για τα χηµικά
προϊόντα. 

• Εξασφαλίζει υψηλή προστασία για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
• Εξασφάλιση την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τονώνει 

την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στη χημική βιομηχανία.

• Η Λευκή Βίβλος λαµβάνει υπόψη την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας µέσω της 
βελτίωσης της πρόσβασης στην πληροφόρηση σχετικά µε τα χηµικά προϊόντα και 
µέσω της αύξησης της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

• Βασική αρχή της λευκής βίβλου είναι η Αρχή της Προφύλαξης και ένας σηµαντικός
στόχος είναι να ενθαρρύνεται η υποκατάσταση µιας επικίνδυνης ουσίας από µια
λιγότερο επικίνδυνη, εκεί όπου υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις

Λευκή βίβλος
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915. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τα κεντρικά σημεία της νέας στρατηγικής είναι: 

• Ενιαίο, αποτελεσµατικό και συνεκτικό ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει 
ισοδύναµη γνώση για τους κινδύνους ουσιών, που εισήχθησαν στην αγορά προ και µετά τον 
Σεπτέµβριο του 1981 («υφιστάµενες» και «νέες» ουσίες) και για τις χρήσεις τους, ώστε να 
υπάρξει συνοχή σε επίπεδο προστασίας. 

• Αναστροφή της ευθύνης, από τις αρχές προς τη βιοµηχανία, για τις δοκιµασίες και 
την εκτίµηση του κινδύνου των χηµικών προϊόντων.

• Προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να διακυβευθεί το 
υψηλό επίπεδο προστασίας. 

• Εισαγωγή ενός ειδικά προσαρµοσµένου συστήµατος χορήγησης άδειας, όπου 
διασφαλίζεται η διεξαγωγή αυστηρού ελέγχου για τις πιο επικίνδυνες ουσίες. 

• Αυξηµένη διαφάνεια και πληροφόρηση σχετικά µε τα χηµικά προϊόντα

Λευκή βίβλος
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1015. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Νέο σύστημα για την αξιολόγηση τόσο των υφιστάµενων, όσο και των νέων χηµικών προϊόντων REACH 
(Καταχώρηση, Αξιολόγηση και Αδειοδότηση των χηµικών ουσιών - Registration, Evaluation, Authorisation of 
Chemicals). 

• Ο κανονισµός REACH είναι ουσιαστικά ένα προσχέδιο νόµου που θα οδηγήσει στον προσδιορισµό και τη 
σταδιακή απόσυρση των πλέον βλαβερών χηµικών ουσιών. Έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιουνίου του 
2007 και ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει :

• Καταχώρηση βασικών πληροφοριών για 30.000 περίπου ουσίες (όλες τις υφιστάµενες και νέες ουσίες 
που υπερβαίνουν σε όγκο παραγωγής τον 1t), που θα υποβάλλονται από τις εταιρείες σε µια κεντρική βάση 
δεδοµένων. Εκτιµάται ότι καταχώρηση θα χρειαστεί µόνο για το 80% περίπου των ουσιών αυτών. 

• Αξιολόγηση των καταχωρηµένων πληροφοριών για όλες τις ουσίες που υπερβαίνουν σε όγκο 
παραγωγής τους 100t ή σε περίπτωση ιδιαίτερων ανησυχιών και για ουσίες µε χαµηλότερη παραγωγή. H
αξιολόγηση θα διεξάγεται από τις αρχές και θα περιλαµβάνει την ανάπτυξη προσαρµοσµένων κατ’ ουσία 
προγραµµάτων δοκιµών, µε επικέντρωση στις επιδράσεις της µακροχρόνιας έκθεσης. 

• Χορήγηση άδειας σε ουσίες µε ορισµένες επικίνδυνες ιδιότητες που εµπνέουν πολύ µεγάλη
ανησυχία. Για την έγκριση απαιτείται η παροχή ειδικής άδειας από τις αρχές προτού µια ουσία 
χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένους, αποδεδειγµένα ασφαλείς, σκοπούς. Ο αριθµός των ουσιών που 
υπόκεινται σε έγκριση εκτιµάται σε 1.400 (5% των καταχωρηµένων ουσιών). 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH
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1115. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

1215. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η διαχείριση των ΕΠ.ΑΠ αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα

μας αφενός λόγω της επικίνδυνης φύσης τους και αφετέρου λόγω της

ανεπάρκειας υποδομών ασφαλούς διαχείρισης τους.

• Η παραγόμενη ποσότητα στερεών ΕΠ.ΑΠ και ιλύων στο σύνολο της χώρας

έχει σταθεροποιηθεί στους 287000 τον/ετος περίπου, παρουσιάζοντας

μείωση της τάξης του 33% σε σχέση με το 1988.

• Tο 85 – 90% της ετήσιας παραγωγής ΕΠ.ΑΠ προέρχεται από ένα μικρό

σχετικά αριθμό μονάδων (20 έως 25) σχετικά μεγάλης δυναμικότητας

• κλάδους

• της μεταλλουργίας,

• της διύλισης του αργού πετρελαίου και της

• παραγωγής χημικών προϊόντων και λιπασμάτων.

Επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα
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1315. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η πυραμίδα της διαχείρισης των ΕΠ.ΑΠ
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1415. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Στόχοι και τρόποι διαχείρισης των ΕΠ. ΑΠ.

Ο στόχος των μεθόδων διαχείρισης Επ. ΑΠ. είναι να μειώσει τον όγκο τους

και να εξαλείψει ή τουλάχιστον μειώσει τα τοξικά τους χαρακτηριστικά.

• Αυτοί οι στόχοι, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, μπορούν να

επιτευχθούν με φυσικούς, χημικούς, και βιολογικούς τρόπους

Παρόλο το μεγάλο αριθμό διαθέσιμων μεθόδων επεξεργασίας τα

περισσότερα απόβλητα στην Ελλάδα διαχειρίζονται με χρήση φυσικοχημικών

μεθόδων απορρύπανσης. Με ένα μικρότερο ποσοστό να περνά από στάδια

βιολογικής επεξεργασίας.

• Φυσικοχημική διαχείριση ~85%

• Εδαφική διάθεση σε κατάλληλο χώρο απόθεσης ~12%

• Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση ~3%
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1515. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Φυσικές μέθοδοι επεξεργασίας

Φυσικές μέθοδοι αξιοποιούνται όταν είναι θεμιτή η μεταβολή της κατάστασης

των αποβλήτων, κάτι που θα επιτρέψει σε επόμενη φάση να λάβει χώρα η

απορρύπανση τους.

• Διαχωριστές βαρύτητας/επίπλευσης

• Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη
• σημαντική διαφορά πυκνότητας μεταξύ του νερού και των ελαιωδών

ουσιών.

• Με τη βοήθεια της άνωσης οι σταγόνες λαδιού ανεβαίνουν στην
ελεύθερη επιφάνεια της δεξαµενής απ΄ όπου αποµακρύνονται µε
κατάλληλες τεχνικές διατάξεις επιφανειακής συλλογής.

• Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαχωριστών βαρύτητας: - ∆ιαχωριστές ΑΡΙS
(American Petroleum Institute Separator) και - ∆ιαχωριστές παραλλήλων
πλακών
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1615. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ο σχεδιασμός των δεξαμενών αυτών βασίζεται στην ταχύτητα ανόδου

του λαδιού προς την επιφάνεια της δεξαμενής σύμφωνα με το νομό του

Stokes

Ένα σταγονίδιο λαδιού, σε µία δεξαµενή οριζόντιας ροής, κινείται µε τη
συνισταµένη δύο ταχυτήτων: την ταχύτητα ροής του υγρού (Vο) και την
οριακή ταχύτητα ανόδου του σταγονιδίου (us). Αν Q= η παροχή του
αποβλήτου και οι διαστάσεις της δεξαµενής είναι: W = πλάτος, Η = µήκος
και L = πλάτος τότε η ταχύτητα ροής V του εισερχόµενου αποβλήτου δίνεται
από τη σχέση

Και για να είναι δε θέση να ανεβεί η σταγόνα στην επιφάνεια με ταχύτητα
Us πρέπει να ισχύει η σχέση
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1715. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Επίπλευση DAF

• Η διεργασία DAF (dissolved air flotation) είναι μια φυσική διεργασία

διαχωρισμού που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση σωματιδιακών

ρύπων οι οποίοι είναι αδύνατα να διαχωρίσουν από κοινά συστήματα

καθίζησης ή επίπλευσης.

• Η διαδικασία επίπλευσης αξιοποιεί αέρα υπό πίεση ο οποίος απελευθερώνεται

στο εσωτερικό της δεξαμενής επίπλευσης με αποτέλεσμα την παραγωγή

μικροφυσαλίδων. Οι φυσαλίδες αυτές κατά την ανύψωσή τους προ της επιφάνεια

παρασύρουν και τους ρύπους από όπου και απομακρύνονται με κατάλληλο

ξύστρο.
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1815. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων από 
συστήματα DAF
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1915. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η µέθοδος εφαρµόζεται κύρια για την απορρύπανση από επιπλέοντες πτητικούς 
ρυπαντές (βενζίνη, πτητικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.). Στον αεροδιαχωριστή
προκαλείται εξάτµιση των πτητικών ουσιών σύµφωνα µε τον νόµο Henry, λόγω 
διαβίβασης αέρα από φυσητήρα. Μειονέκτημα της µεθόδου είναι η µεταφορά της 
ρύπανσης στην ατµόσφαιρα. 

Αεροδιαχωρισµός (air stripping)

Διάφοροι όγκοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται 
στα ισοζύγια μάζας  σε αεροδιαχωριστές
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2015. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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2115. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Με το ισοζύγιο να παίρνει τη μορφή 

όπου Α είναι η εγκάρσιας διατομής του όγκου ελέγχου (m2) Δζ το πάχος του 
όγκου ελέγχου (m), C1 η συγκέντρωση του ρυπαντή στον όγκο ελέγχου (Μ), t 
χρόνος (h), L ο ρυθμός φόρτισης (m3 m-2h-1), C1,ζ η συγκέντρωση του ρυπαντή 
στην έξοδο (M), kgl συντελεστής μεταφοράς μάζας μεταξύ των φάσεων (m/h-1), 
α είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ των δυο φάσεων (m2m-3)
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2215. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αν θεωρηθεί ότι η στήλη λειτουργεί σε σταθερή κατάσταση και άρα δεν 
υπάρχει συσσώρευση ρυπαντή στο σύστημα τότε: 

Και άρα: 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Henry και να γίνει αντικατάσταση, 
αντικαθιστώντας την υδατική ισορροπίας με έναν όρο που εξαρτάται από τη 
συγκέντρωση στην αέρια φάση

Όπου Cg είναι η συγκέντρωση του ρυπαντή στην αέρια φάση (mol/L), R είναι η σταθερά 
των αερίων (0.0821 atm L mol-1 K-1) T είναι η θερμοκρασία και Hg είναι η σταθερά του 
ρυπαντή κατά Henry (atm M-1)
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2315. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Παράγοντας ένα ισοζύγιο μάζας  έχουμε

Όπου G είναι η φόρτιση της στήλης σε αέριο (m3 m-2 h-1) και Cj,e είναι η συγκέντρωση 
του ρυπαντή στην υγρή έξοδο της στήλης. Θεωρώντας ότι ο αέρας που εισέρχεται δεν 
περιέχει των ρυπαντή (Cg,I =0) μπορεί να γραφεί η παρακάτω εξίσωση. 

Τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής απομάκρυνσης S
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2415. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τελικά αντικαθιστώντας και ολοκληρώνοντας 

Όπου 

επίδραση του παράγοντα (S) για την 
απομάκρυνση των ρυπαντών μέσα σε στήλη 
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2515. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Η χηµική κατακρήµνιση (κροκίδωση) σε συνδυασµό µε την καθίζηση, αποτελεί
βασική δευτεροβάθµια ε̟πεξεργασία καθαρισµού.

• Αποβλέπει στην «αποσταθεροποίηση» των κολλοειδών
διαλυµάτων και στη συνένωση λεπτών µορίων, ώστε να σχηµατισθούν
µεγαλύτερα τεµάχια (κροκίδες) που διευκολύνουν και επιταχύνουν την
καθίζηση τους

Μια αντίδραση καταβύθισης αποσκοπεί στη συνένωση ιόντων από
διαφορετικά διαλύματα για να σχηματίσουν μία αδιάλυτη ένωση η οποία
κατακάθεται ως ίζημα και με τον τρόπο αυτό μπορεί να απομακρυνθεί

χΑ+yB<=>AxBy

Ως Α και Β παρουσιάζονται κάποια ανιόντα και κατιόντα διαλυμένα σε κάποιο
υδατικό διάλυμα. Αχ και Βy είναι το προϊόν σε στερεή μορφή.

Χημική κατακρήµνιση
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2615. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κατακρήμνιση μετάλλων 

Συνήθως επιτυγχάνεται με:

Ρύθμιση του pH

χημικής πήξης

Κροκίδωσης

Διαχωρισμός

Τα περισσότερα μέταλλα κατακρημνίζονται ως 

υδροξείδια στο κατάλληλο pH
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2715. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Σε απόβλητα τα οποία περιέχουν πληθώρα διαφορετικών μετάλλων 
η ορθή χρήση της μεθόδου είναι πολύ δύσκολη, Καθότι το pH
κατακρήμνισης είναι διαφορικό για τα διαφορετικά μέταλλα. 

Συνήθως το pH στόχος είναι μεταξύ 9-11 και η μέθοδος είναι σε θέση 
να επιτύχει συγκεντρώσεις μετάλλων στην έξοδο χαμηλότερη από 
1mg/L.
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2815. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το πρόβλημα των χηλικών

• Χηλικά είναι παράγοντες που σχηματίζουν ενώσεις με 
μεταλλικά ιόντα με σκοπό την διατήρηση του μετάλλου στο 
διάλυμα. 

• Αναγκαία για τη βιομηχανία
• Τεράστιο πρόβλημα στα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων

• Κοινοί τέτοιοι παράγοντες είναι :
Ammonia, NH3

Phosphate

EDTA

Citrate

Cyanide
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2915. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Το πρόβλημα των χηλικών

• Κατακρημνίζονται σε υψηλό pH
pH>10

• Χρήση υλικών που τα χηλικά προτιμούν στο να 
σχηματίζουν σύμπλοκα

Θειικό σίδηρο

• Χρήση ενός αναγωγικού παράγοντα για να την 
μετατροπή από ιόντα σε μέταλλα. Νατριούχο
βοριοϋδρίδιο

• Χρήση χημικών που διασπούν τα χηλικά σύμπλοκα και 
επιτρέπουν την κατακρήμνιση. Θειικά
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3015. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Καταβύθιση των ιόντων ως σουλφίδια

Εξαιρετική ικανότητα καταβύθισης

Μπορεί να μεταβάλει το εξασθενές χρώμιο σε τρισθενές και να το 
κατακρημνίσει σε μόνο ένα στάδιο. 

Cr2O7
2-+2FeS+7H2O=> 2Fe(OH)3(s)+2S(s)+2OH-

Μεγαλύτερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος
Μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος
Μπορεί να απελευθερώσει H2S σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 
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3115. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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3215. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Precip + Precip +

Settling + Settling +

Filtration Filtration

Cr 0.05 to 0.5 0.01 to 0.20
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Cd 0.05 to 1.0 0.01 to 0.25

Zn 0.05 to 1.0 0.01 to 0.25
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3315. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Κατακρήμνιση ανθρακικών

• Λόγο του μικρότερου pH που είναι απαραίτητο η 
κατακρήμνιση ανθρακικών κάποιες φορές προτιμάται 
σε σχέση με την κατακρήμνιση υδροξειδίων. (Cd, Ni, 
Pb)

• Η κατακρήμνιση του Cd και Pb απαιτούν pH 10 για την 
κατακρήμνιση υδροξειδίων, αντίθετα  η κατακρήμνιση ως 
ανθρακικά λαμβάνει χώρα σε pH 8.

Μ2+ + Νa2CO3MCO2(s) + 2Na+
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116. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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216. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Ακινητοποίηση και στερεοποίηση 
επικίνδυνων αποβλήτων

• Η ακινητοποίηση είναι ένας συλλογικός όρος για μια σειρά από διαδικασίες 
επεξεργασίας που αποσκοπούν κυρίως να κάνουν επικίνδυνα απόβλητα 
ασφαλή για διάθεση μειώνοντας την πιθανότητα έκλυσης συστατικών 
του αποβλήτου

• Σταθεροποίηση: τεχνικές με τις οποίες επικίνδυνα απόβλητα μετατρέπονται 
σε συμπαγή μάζα. Αυτή η μαζα μπορει να είναι είτε:

• του αρχικού αποβλήτων ή 
• αποβλήτων που έχουν προηγούμενος επεξεργαστεί ή
• του υπολείμματος κάποιας άλλης επεξεργασίας



Environmental

Engineering

Laboratory

316. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Σκοπός της μεθόδου

• Μείωση του δυναμικού έκλυσης των επικίνδυνων αποβλήτων

• Μετατροπή των ρύπων σε λιγότερο τοξικές μορφές

• Μείωση την επιφάνειας των αποβλήτων

• Μείωσης της κινητικότητας των ρύπων

• Σχηματισμός συμπαγούς μάζας χωρίς την παρουσία υγρού

• Βελτίωση στο χειρισμό και στα φυσικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων

• Εντούτοις θα πρέπει να θεωρείται ως μια διαδικασία προ-επεξεργασίας 
πριν την ταφή
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416. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Προεπεξεργασία των αποβλήτων

• Προσαρμογή των φυσικών χαρακτηριστικών
• το μέγεθος των σωματιδίων, το σχήμα και η κατανομή μεγέθους με 

διαλογή ή / και μείωση
• περιεκτικότητα σε υγρασία
• ομοιογένεια
• Ιξώδες

• Προσαρμογή των χημικών χαρακτηριστικών
• pH
• τοξικότητα
• απομάκρυνση των τοξικών συστατικών
• καταστροφή της τοξικότητας
• μείωση της τοξικότητας
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516. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Σταθεροποίηση των αποβλήτων 

• Χημική αντίδραση

• Εξουδετέρωση οξέων / βάσεων

• Αποσιδήρωση

• Συμπλοκοποίηση

• Οξείδωση / μείωση

• Κατακρήμνιση, υδροξειδίων, θειικών

• Ιοντοανταλλαγή
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616. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Σταθεροποίηση

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία υπολειμμάτων 
από φυσικοχημικές επεξεργασίες

• Τύποι σταθεροποιητικών που χρησιμοποιήθηκαν:

• Τσιμέντο
• σκόνη τσιμεντοκλιβάνου
• Ασβέστη / ασβεστόλιθο 
• Τέφρα, 
• Τα θερμοπλαστικά υλικά
• Άσφαλτο (πίσσα), παραφίνη, πολυαιθυλένιο
• πολυμερή θερμοσκληρυνόμενα
• Πολυβουταδιένιο, (πολυ) ουρία-φορμαλδεΰδη, 
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716. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Σχηματική απεικόνιση συστήματος σταθεροποίησης

5000 tonnes
Αλκαλικά 
απόβλητα
pH > 12

9000 tonnes
Ουδέτερα &
όξινα pH > 7

Ανόργανα στερεά,
Και άλλα υγρά
TOC < 1000 mg/L

Δεξαμενή 
ανάμιξης
pH 8.5-9.5
20-30% 
στερεά

Φιλτράρισμα
για την
παραγωγή 
στερεού 
αποβλήτου

Εισερχόμενο ρεύμα Δεξαμενές         Ανάμιξη   Σταθεροποίηση 
αποβλήτων αποθήκευσης

Υγρό προς διάθεση
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816. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Μέρος 2 σταθεροποίηση

Στερεό 
απόβλητο 
από φίλτρο

Output ~ 6T
per hour

15% OPC + 15% PFA
+ 70% υλικό από πρέσα
(~ 50% στερεά)

Εδαφική 
διάθεση σε 
μονωμένο και 
Αδιαπέρατο
χώρο ταφής

Σταθεροποιημένο Αναμίκτης εδαφική διάθεση
απόβλητο

OPC: ordinary Portland cement

PFA: pulverised fuel ash
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916. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Μονάδες Φυσικοχημικής επεξεργασίας

Τα συστήματα αυτά είναι σειριακές διατάξεις που χρησιμοποιούνται ευρύτατα 
στη βιομηχανία. Η σειριακή αυτή διεργασία αποτελείται από τέσσερα κύρια 
στάδια,

Α) μεταβολή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές το οποίο είναι λιγότερο 
επικίνδυνο

Β) Οξείδωση και απομάκρυνση του κυανίου και των κυανιούχων ενώσεων

Γ) Απομάκρυνση των μετάλλων μέσω κατακρήμνισης τους

Δ) αφυδάτωση και διαχείριση της παραγόμενης ιλύος

Σκοπός της μεθόδου είναι η απορρύπανση των εκροών και η ασφαλής διάθεση 
τους προς τον τελικό αποδεκτή, είτε αυτός είναι μια αερόβια μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας, είτε ο τελικός υδάτινος αποδέκτης. 
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1016. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Απομάκρυνση CN και Cr6+

Ο καθαρισμός εξαρτημάτων και επιφανειών είναι απαραίτητος στη βιομηχανία πριν την επεξεργασία.

• Ιδιαίτερα η επιγαλβάνωση είναι ευαίσθητη στην ύπαρξη μοριακών στρωμάτων πετρελαιοειδών και η

ύπαρξη τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην τελική ποιότητα των προϊόντων.

• Ο καθαρισμός των επιφανειών αυτών αποτελείται από πολλά στάδια περιλαμβάνοντας καθαρισμούς με

διαλύτες, πλύση με αλκαλικά καθαριστικά διαλύματα, ανοδικός η καθοδικός ηλεκτροκαθαρισμός και

χρήση οξέων

• Ο συνηθέστερος τρόπος επεξεργασίας των υγρών αυτών αποβλήτων είναι δια μέσω της μεταβολής τους

εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές, την απομάκρυνση του κυανίου ακολουθούμενη από τη ρύθμιση του

pH, την εισαγωγή κροκιδωτικών και τέλος την καταβύθιση των μετάλλων είτε ως υδροξείδια ή

παρασυρόμενα. Το συνηθέστερο κροκιδωτικό, λόγο του μικρού του κόστους, είναι ο υδράσβεστος.

Δυστυχώς ο μεγάλος όγκος παραγόμενης ιλύος που προκαλεί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση

του κόστους διαχείρισης της ιλύος αυτής.
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1116. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Απομάκρυνση CN

Σχεδόν όλα τα εργοστάσια επιγαλβανωσης παράγουν αραιά κυανιούχα διαλύματα με το πλέον

συνηθισμένο τρόπο διαχείρισης να είναι η αλκαλική χλωρίωση.

Η διαδικασία αυτή, είναι κατάλληλη για την καταστροφή του υδροκυανίου και για την

οξείδωση όλων των απλών και πολύπλοκων ανόργανων κυανιούχων ενώσεων που βρίσκονται σε υδατικά

διαλύματα.

Εάν η μονάδα σχεδιαστεί σωστά, η διαδικασία είναι δε θέση να επεξεργαστεί κυανιούχα, τα

οποία επιδέχονται χλωρίωση, με τις εκροές να φτάνουν έως και τα 1.0mg/L CN.

Εντούτοις κυανιούχα σύμπλοκα με χαλκό, νικέλιο και πολύτιμα μέταλλα απαιτούν αρκετά

μεγάλη προσθήκη χλωρίου λόγο της αρχής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα.

Συμπυκνωμένα απόβλητα κυανιούχων, δεν πρέπει να επεξεργάζονται με την προσθήκη

υποχλωριωδών λόγο της βίαιας αντίδρασης που λαμβάνει χώρα και τις εκπομπές αέριου χλωρίου το οποίο

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στο προσωπικό.

Στη δεύτερη περίπτωση είναι πλέον αποδεκτός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων η ηλεκτρολυτική

οξείδωση και η θερμική καταστροφή.
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1216. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Τις περισσότερες φορές η μέθοδος πραγματοποιείται σε δύο στάδια, με αποκλειστικές

δεξαμενές για κάθε στάδιο εκτός την περίπτωση των μη συνεχών συστημάτων (batch),

όπου μόνο μία δεξαμενή είναι απαραίτητη.

Η καταστροφή αραιών διαλυμάτων κυανιούχων με χρήση της μεθόδου της

χλωρίωσης μπορεί να επιτευχθεί απευθείας με την προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου

(NaOCl), ή με την προσθήκη αερίου χλωρίου μαζί με καυστικό νάτριο (NaOH).

Με την προσθήκη του αερίου χλωρίου το καυστικό νάτριο αντιδρά με το

χλώριο προς το σχηματισμό υποχλωριώδους νατρίου. Η επιλογή της μεθόδου όμως

είναι αποτέλεσμα οικονομικών και λόγων ασφάλειας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το κόστος των χημικών στην περίπτωση

προσθήκης αέριου χλωρίου είναι σχεδόν το μισό σε σχέση με την προσθήκη

υποχλωριώδους νατρίου. Εντούτοις όμως η χρήση αέριου χλωρίου απαιτεί μεγάλο

κόστος διαχείρισης.
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1316. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας το υποχλωριώδες νάτριο οξειδώνει τα

κυανιούχα προς το ιόν του κυανίου.

Αυτή η αντίδραση επιτυγχάνεται πλήρως με υψηλό ρυθμό υπό

αλκαλικές συνθήκες και σε ρΗ 10 ή υψηλότερο με την οξείδωση να

επιτυγχάνεται σε 10 έως 15 λεπτά.

Εντούτοις χρόνοι κατακράτησης έως και 60 λεπτά είναι συνήθης

στη διεργασία. Για να αποφευχθεί η παραγωγή στερεών ιζημάτων κυανίου,

τα οποία είναι σε θέση να αντιστέκονται στη χλωρίωση, η αντίδραση

λαμβάνει χώρα υπό συνεχή και έντονη ανάδευση.

NaCN + NaOCl - -> NaCNO + NaCl
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1416. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Στη δεύτερη φάση το ιόν του κυανίου οξειδώνεται σε διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο.

Σε αυτό το στάδιο, το ρΗ μειώνεται σε περίπου 8,5 και γίνετε προσθήκη πλεονάζουσας

συγκέντρωσης υποχλωριώδους νατρίου.

2NaCNO + 3NaOCl + H2O - -> 3NaCl + N2 + 2NaHCO3

Η κατανάλωση υποχλωριώδες νάτριο υπολογίζεται σε 25 έως 100% μεγαλύτερη από

την στοιχειομετρική απαίτηση (περίπου 7 kg Cl2 ή 7,5 kg NaOCl ανά kg CN) όπου η

περίσσεια καταναλώνεται από την οξείδωση των οργανικών και αυξάνοντας τα σθένη

των μετάλλων στα λύματα.
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1516. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Μεταβολή του χρωμίου σε τρισθενές

Διάφορες διεργασίες μεταλλικού φινιρίσματος με χρήση χρωμίου συμβάλλουν

στην εμφάνιση του στα λύματα.

Τέτοιες διεργασίες είναι η επιχρωμίωση, η εμβάπτιση σε χρώμιο, και η

ανοδίωση με χρωμικό οξύ.

Παρά το γεγονός ότι το χρώμιο εμφανίζεται τόσο ως τρισθενές (Cr3+)

αλλά και (Cr6+) στα απόβλητα κυριαρχεί το Cr6+.

Αντίθετα με τα περισσότερες βαρέα μέταλλα που καθιζάνουν εύκολα

ως αδιάλυτα υδροξείδια με ρύθμιση του ρΗ, το Cr6+ πρέπει πρώτα να μειωθεί

στην τρισθενή του μορφή. Αυτό συμβαίνει καθότι σχηματίζει σύμπλοκα χρωμικών

τα οποία συμπεριφέρονται ως ανιόντα και δεν μπορούν να σχηματίσουν αδιάλυτα

υδροξείδια.
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1616. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Η συμβατική αναγωγή του χρωμίου επιτυγχάνεται με αντίδραση του Cr6+ με τη χρήση

ενός αναγωγικού μέσου. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα αναγωγικά μέσα είναι το

• διοξείδιο του θείου και το

• μεταδιθειώδες νάτριο

Εναλλακτικά αναγωγικά μέσα περιλαμβάνουν:

• το υδροθειώδες νάτριο,

• το θειικό σίδηρο και ο

• χυτοσίδηρος.

2CrO3 Cr2(SO4)3

4CrO3+6NaHSO3+3H2SO42Cr2(SO4)3+3Na2SO4+6H2O

2CrO3+6FeSO4+6H2SO4Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3+6H2O

Οι συμβατική διεργασία αναγωγής του χρωμίου είναι ικανή να παράγει εκροής

με λιγότερο από 0,1 mg /L Cr6+

Η θεωρητική ποσότητα του θειώδους νατρίου ή το διοξείδιο του θείου που απαιτούνται

για να μειωθεί ένα κιλό εξασθενούς χρωμίου είναι περίπου 3 κιλά και 2 κιλά,

αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα οι λειτουργικές δοσολογίες είναι πέντε έως δέκα

φορές μεγαλύτερες από τη θεωρητική δοσολογία.
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1716. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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1816. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Οι τεχνολογίες Χημικής οξείδωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά 
χρόνια για να επεξεργαστούν ένα ευρύ φάσμα ρύπων σε λύματα και το 
πόσιμο νερό. 

Η χημική οξείδωση τυπικά περιλαμβάνει την χρήση χημικών 
οξειδωτικών (π.χ. όζον ή υπεροξείδιο του υδρογόνου) για να 
δημιουργήσει ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ), ένα από τα ισχυρότερα γνωστά 
οξειδωτικά. Οι ρίζες υδροξυλίων είναι ικανά να ανοικοδομούν έναν 
μεγάλο αριθμό οργανικών ενώσεων.

Tεχνολογίες Χημικής οξείδωση
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1916. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016
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Δεδιαλυμένο οξυγόνο και την έννοια της οξείδωσης

Τα προϊόντα σήψης είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες τάξεις ρύπων στα υδάτινα
περιβάλλοντα. Αυτές οι ουσίες έχουν μια σημαντική επίδραση στην ποιότητα του νερού
καθότι προκαλούν εξάντληση του διαλυμένου οξυγόνου.

Το διαλυμένο οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ύπαρξη των ανώτερου τροφικών υδρόβιων
οργανισμών και είναι ευρέως αποδεκτό ως σημαντικότερος δείκτης ποιότητας ενός
υδάτινου οικοσυστήματος.

Η μεταφορά οξυγόνου από την ατμόσφαιρα αποτελεί συνήθως τη σημαντικότερη πηγή
οξυγόνου, ενώ η κατανάλωση λόγο της ύπαρξης της ρύπανσης είναι οι μεγαλύτεροι
καταναλωτές.

Χημικές αντιδράσεις που δημιουργούν τέτοια κατανάλωση οξυγόνου είναι
γνωστές ως διαδικασίες οξείδωσης

Η πραγματική κατανάλωση του μοριακό οξυγόνο ονομάζεται ως αναγωγή, ενώ η
αποικοδόμηση των ρύπων ορίζεται ως οξείδωση. Με άλλα λόγια, η οξείδωση και η
αναγωγή είναι αλληλένδετες διαδικασίες.
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2016. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ένας πιο λειτουργικός ορισμός της οξειδοαναγωγής δίνεται από την άποψη της 
μεταφοράς ηλεκτρονίων μεταξύ αντιδρώντων. Κάθε συνολική αντίδραση οξείδωσης-
αναγωγής μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο ημιαντιδράσεις, κάθε μια από 
τις οποίες μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα. 

Μία από τις ημι-αντιδράσεις εμπλέκει μια απώλεια ηλεκτρονίων, και ορίζεται ως 
οξείδωση. 

Η υπόλοιπη αντίδραση που αξιοποιεί τα ηλεκτρόνια, ορίζεται ως αναγωγή. Χημικά είδη 
που αποτελούν δυνητικά δέκτες ηλεκτρονίων θεωρούνται ως οξειδωτικά. Και εκείνοι 
που λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων είναι γνωστοί ως αναγωγικά. 

Μια απεικόνιση δίνεται από την αντίδραση μεταξύ του ασβεστίου και χλώριο για να 
δώσει το χλωριούχο ασβέστιο ως εξής:



Environmental

Engineering

Laboratory

2116. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζετε το 
πραγματικό φορτίο του ιόντος, 

Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια ομοιοπολική ένωση ονομάζετε το 
φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο όταν το κοινό ή τα κοινά 
ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο πιο ηλεκτραρνητικό άτομο της ένωσης.

Οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί οξείδωσης στοιχείων στις ενώσεις είναι οι εξής:

Αριθμός Οξείδωσης
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2216. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki



Environmental

Engineering

Laboratory

2316. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τα κυριώτερα οξειδωτικά μέσα

Στα αντιδρώντα
Στα 
προϊόντα

Ημιαντίδραση

Αλογόνα(Χ2) ΗΧ ή X- Χ2 + 2e → 2Χ-

Οξυγόνο (Ο2) Οξείδια Ο2 + 4e → 2O2-

Όζον (Ο3) Ο2 + Ο2- O3 + 2 H+ + 2 e → O2 + H2O

Υπεροξείδιο υδρογόνου 
(Η2Ο2)

Η2Ο + Ο2- H2O2 + 2 H+ + 2 e → 2 H2O

Διοξείδιο του θείου (SO2) S SO2 + 4H+ + 4e → S + 2H2O

Οξείδιο αργύρου (Ag2O) 2Ag Ag2O + 2 H+ + 2 e → 2 Ag + H2O

Οξείδιο υδραργύρου (HgO) Hg HgO + H2O + 2 e → Hg + 2 OH−

Οξείδιο μαγγανίου (MnO2) Mn2+ MnO2 + 4H+ + 2e → Mn2+ + 2H2O

Οξείδιο μολύβδου (PbO2) Pb2+ PbO2 + 4H+ + 2e → Pb2+ + 2H2O
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2416. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Τα κυριώτερα αναγωγικά μέσα

Στα αντιδρώντα
Στα 
προϊόντα

Ημιαντίδραση

Υδρογόνο (Η2) Η+ Η2 → 2Η+ + 2e

Αναγωγικά μέταλλα (Μ) (π.χ
Na,Li,K,Ca,Al κ.ά.)

Άλατα Μx+ M → Mx+ + xe

Μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) CΟ2 CO + H2O → CO2 + 2H+ + 2e

Οξείδιο του αρσενικού (ΙΙΙ) 
(As2Ο3)

As2Ο5 As2O3 + H2O → As2O5 + 2H+ + 2e

Υπεροξείδιο υδρογόνου 
(Η2Ο2)

Ο2 Η2Ο2 → Ο2 + 2H+ + 2e

Διοξείδιο θείου (SO2) H2SO4 SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2H+ + 2e

Υδραλογόνα (ΗΧ) Χ2 2ΗΧ → Χ2 + 2Η+ + 2e

Υδρόθειο (H2S) S H2S → S + 2H+ + 2e

Θειώδες οξύ (H2SO3) H2SO4 H2SO3 + H2O → H2SO4 + 2H+ + 2e
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2516. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Κοινό χαρακτηριστικό των μεθόδων 

οξείδωσης

• Διαμεσολάβηση ισχυρών οξυγονούχων οξειδωτικών 
χημικών ειδών (Reactive Oxygen Species, ROS) στο 
μηχανισμό οξείδωσης.

• Ελεύθερες ρίζες:

– υδροξυλίου (hydroxyl radicals), ΗΟ•

– υπεροξειδίου (superoxide) O2
•-

– υπερυδροξυλίου (perhydroxyl radicals) HO2
•

7
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2616. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Ελεύθερες ρίζες

• Προκύπτουν συνήθως από την ομολυτική σχάση ενός ομοιοπολικού 

δεσμού

H

O

H

H2O HO + H

H2O2

O O

HH

HO2 + H

O2 + e- O2

8
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2716. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης

Προηγμένες
Διεργασίες
Οξείδωσης

Ακτινοβολία UV

UV/H2O2 και UV/H2O2/O3

Fenton και φωτο-Fenton

Φωτοκατάλυση

Σονόλυση

Υγρή Οξείδωση

Ηλεκτροχημική
Οξείδωση

Οζονόλυση

13
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117. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αναπλ. Καθηγητής 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης
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217. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οξειδώσεις

• Οι αντιδράσεις οξείδωσης είναι κινητικά περιορισμένες
ακόμα και όταν ευνοούνται θερμοδυναμικά και
επηρεάζονται από παράγοντες όπως

– Θερμοκρασία

– pH

– Επιμολύνσεις

– Συγκέντρωση αντιδρώντων

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η ανάδευση για να
υπάρξει επαφή μεταξύ των ρύπων και των οξειδωτικών
παραγόντων

7
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317. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οξειδωτικοί παράγοντες και ικανότητα 

οξείδωσης
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417. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Οζονόλυση

• Το όζον ως ένα ασταθές, ελαφρός υδατοδιαλυτό αέριο, είναι ένας κύριος

οξειδωτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε βιομηχανικές

διεργασίες για την οξείδωση

– Κυάνιο

– Σουλφίδια

– Σίδηρο

– Μαγνήσιο

Λόγο των ασταθών χαρακτηριστικών του απαιτεί την παραγωγή του στον

χώρο χρήσης κάτι που λαμβάνει χώρα με την εισαγωγή υψηλής τάσης

ηλεκτρικού ρεύματος σε ρεύματα ξηρού αέρα ή οξυγόνου με αποτέλεσμα

τη διάσπαση των μορίων οξυγόνου τα οποία επανασυνδέονται ως όζον
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517. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

• Το όζον μπορεί να δράσει απευθείας για την οξείδωση ενός ρυπαντή ή με την
παραγωγή ελεύθερων ριζών, με τις ελεύθερες ρίζες να είναι αρκετά δραστικότερες σε
σχέση με το όζον. Υψηλό pH αυξάνει τη δραστικότητα, αντίθετα η ύπαρξη ανθρακικών
τη μειώνει δραματικά.

• Λόγο των διαφορετικών μονοπατιών με τα οποία μπορούν να εξελιχθούν διάφορες
αντιδράσεις οζονόλυσης η πρόβλεψη των κινητικών παραμέτρων και των τελικών
προϊόντων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

• Η οζονόλυση λαμβάνει χώρα σε κλειστές δεξαμενές με το όζον να εισέρχεται υπό
πίεση. Ο χρόνος παραμονής στις δεξαμενές αυτές κυμαίνεται μεταξύ 1 και 60 λεπτά
με την προσθήκη όζοντος στα 10 και 100 mg/L.

• Η οζονόλυση επιτρέπει επίσης οργανικά υλικά στο νερό να μεταβάλλονται σε πιο
υδατοδιαλυτές μορφές, λιγότερο πτητικές, ευκολότερα επεξεργάσιμες όπως τα
οργανικά οξέα, οι αλδεΰδες και οι κετόνες.

• Τα αρνητικά της μεθόδου είναι συνδυασμένα με το μεγάλο κατασκευαστικό κόστος και
την πιθανή παραγωγή τριαλομεθανίων.
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617. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki
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717. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Υπεροξείδιο του υδρογόνου και UV

ακτινοβολία
• Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένας υδατοδιαλυτός οξειδωτικός 

παράγοντας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικός 

παράγοντας ή σε συνδυασμό με υπεριώδη ακτινοβολία.

• Παρότι έχει ισχυρή οξειδωτική ικανότητα, η οξείδωση που μπορεί να 

προσφέρει είναι αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με το όζον και για το λόγο 

αυτό κάποιες φορές είναι αναγκαίος ο συνδυασμός του με άλλους 

παράγοντες οι οποίοι θα αυξήσουν την δραστικότητά του

• Τα κύρια θετικά της μεθόδου είναι:

– Ταχύτατη οξείδωση

– Ελάχιστοι χρόνοι παραμονής

– Ισχυρότατη οξείδωση
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817. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Με τα αρνητικά της μεθόδου να είναι συνδυασμένα με 

– το μεγάλο κόστος κατασκευής της μονάδας, 

– τη δραματική μείωση της ικανότητας απορρύπανσης σε περιβάλλοντα που 

περιέχουν ανθρακικά και 

– Το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας.

Εντούτοις η μέθοδος προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την 

οξείδωση 

– κυανιούχων ενώσεων, 

– αλδεϋδών, 

– σουλφιδίων, 

– φαινολών και 

– χλωριωμένων διαλυτών. 
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917. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Χημική αναγωγή

• Η χημική αναγωγή χρησιμοποιείται εκτεταμένα για τη μείωση της επικίνδυνης 

φύσης των αποβλήτων μέσω της εισαγωγής ηλεκτρονίων. 

• Η πλέον συνηθισμένη αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε βιομηχανικές εκροές 

είναι η αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου στην λιγότερο τοξική τρισθενή του 

μορφή με τη χρήση ενός από τους παρακάτω αναγωγικούς παράγοντες. 

•

• Ο θειικός σίδηρος αποτελεί τον λιγότερο χρησιμοποιούμενο παράγοντα, λόγο 

του μεγάλου όγκου λάσπης που προκύπτει. 

• Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε αντιδραστήρες πλήρους ανάμιξης με 

χρόνο αντίδραση μικρότερο της μιας ώρας

Παράγοντας                        Αντίδραση

Διοξείδιο του θείου (SO2) 2CrO3 + 3 SO2  Cr2(SO4)3

όξινο θειώδες νάτριο (ΝaHSO3) 4CrO3+6NaHSO3+3H2SO42Cr2(SO4)3+3Na2SO4+6H20

Θειικός σίδηρος ( FeSO4) 2CrO3+6FeSO4+6H2SO4Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3+6H2O
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1017. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θερμική επεξεργασία

• Η θερμική επεξεργασία χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες με σκοπό τη 

μετατροπή επικίνδυνων αποβλήτων σε μορφές μικρότερης τοξικότητας.  

Υπάρχουν δυο μορφών θερμικές επεξεργασίες.

– Καύση που με σκοπό την οξείδωση των αποβλήτων σε συνθήκες 

παρουσίας οξυγόνου με αποτέλεσμα την παραγωγή αέριων ρύπων και 

τέφρας

– Πυρόλυση ή διάσπαση που λαμβάνει χώρα σε συνθήκες απουσίας 

οξυγόνου και μπορεί, ανάλογα με το είδος του εισερχομένου αποβλήτου, να 

προσφέρει την παραγωγή  χρήσιμων και εμπορεύσιμων υλικών όπως είναι 

υγρά και στερεά καύσιμα και βιομηχανικές πρώτες ύλες. 
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1117. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Θερμική επεξεργασία

• Η θερμική επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

– Αέρια, 

– Υγρά και

– Στερεά απόβλητα

Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους επεξεργασίας οι χρήση θερμικών τεχνολογιών 
προσφέρει τη μεγαλύτερη μετατροπή με ικανότητα απομάκρυνση ρύπων έως και 
κατά 99.9999%.

Επίσης επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας όταν τα υπό επεξεργασία απόβλητα έχουν 
μεγάλη θερμογόνο ισχύ.

Αρνητικά των θερμικών μεθόδων είναι η απελευθέρωση αέριων ρύπων, η 
παραγωγή τοξικής τέφρας με αποτέλεσμα να απαιτείται απόθεση της σε χώρους 
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάγκη ύπαρξης κατάλληλου προσωπικού. 

Η αδειοδότηση είναι ίσως το ποιο δύσκολο σκέλος χρήσης τέτοιων μεθόδων στην 
Ελλάδα. 
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1217. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Αποτέφρωση -incineration 

• Ρεύματα αποβλήτων πλούσια σε οργανική ύλη είναι κατάλληλα για επεξεργασία

σε τέτοια συστήματα

– 25-60% του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων είναι κατάλληλα ως

πρώτη ύλη σε καυστήρες

– Απόβλητα που περιέχουν αλογονομένες ενώσεις και πτητικά μέταλλα

(υδράργυρο) δεν πρέπει να αποστέλλονται σε καυστήρες.

• Στον αποτεφρωτή, ο οποίος είναι ένας αντιδραστήρας, τα απόβλητα

θερμαίνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την μετατροπή

της οργανικής ύλης σε CO2 και νερό. Το άζωτο και το θείο μετατρέπονται σε

ανόργανα αέρια και τα μέταλλα οξειδώνονται και κατακρημνίζονται στον

πυθμένα του καυστήρα.
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1317. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Καύση-incineration 

• Η απομάκρυνση ρύπων σε έναν καυστήρα εξαρτάται από παράγοντες όπως

– Θερμοκρασία, χρειάζεται για να επιτρέψει τη μετατροπή των οργανικών σε 
αέρια

– Είδος ρύπου, η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας

– Παροχή οξυγόνου, το οξυγόνο είναι το κύριο αντιδρών το οποίο είναι 
αναγκαίο για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων οξείδωσης

– Χρόνος αντίδρασης,  επαρκής χρόνος είναι απαραίτητος για να επιτρέψει 
στις αντιδράσεις να ολοκληρωθούν

– Στροβιλισμός, είναι απαραίτητος για να επιτρέψει τη μεταφορά ενέργειας και 
να επιτρέψει την επαφή μεταξύ των αντιδρώντων
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1417. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Καύση-incineration 
• Για την πλήρη οξείδωση ενός υδρογονάνθρακα στον αέρα η αντίδραση μπορεί

να περιγραφεί ως

– CnHm + (n+m/4)(O2+3.78 N2)  nCO2 + (m/2) H2O + 3.78(n+m/4) N2

• Για να υπάρξει πλήρης οξείδωση σε πραγματικές συνθήκες λαμβάνει χώρα 5-

100% μεγαλύτερη παροχή οξυγόνου κάτι που έχει άμεση σχέση με τον

στροβιλισμό που επιτυγχάνεται στο εσωτερικό του καυστήρα.

• Η μεγαλύτερη παροχή οξυγόνου δεν είναι προς το συμφέρον λειτουργίας του

συστήματος καθότι επιβάλει τι μεγαλύτερη προσθήκη καυσίμου με αποτέλεσμα

την αύξηση του κόστους λειτουργίας.

• Στην περίπτωση των καυστήρων το θείο μετατρέπεται σε SO2. το άζωτο σε ΝΟ ή

σε N2, με τα Cl, F να λαμβάνουν όξινες μορφές όπως το (HCl). Με το φωσφόρο

να μετατρέπεται σε P2O5 και τα μέταλλα να μετατρέπονται σε οξείδια.
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• Στον καυστήρα η αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί ως αλυσιδωτή με τη

θερμοκρασία που παράγουν τα απόβλητα που καίγονται να θερμαίνουν τα

εισερχόμενα ρεύματα και να ξεπερνούν με τον τρόπο αυτό την αναγκαία

ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης.

– Αυτό ενισχύει στην περίπτωση οργανικών αποβλήτων που έχουν μεγάλη

θερμογόνο δύναμη

– Στην περίπτωση φτωχών σε οργανικά υλικά είναι απαραίτητη η προσθήκη

καυσίμου στη μορφή:

• Υδρογονανθράκων

• Οργανικής ύλης

• Μίξη με οργανικά απόβλητα και συναποτέφρωση (co-combustion)



Environmental

Engineering

Laboratory

1617. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Απόδοση καυστήρα

• Η απόδοση του καυστήρα εξαρτάται από τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ των 
καυσίμων και των τοιχωμάτων του. Υπάρχουν τρεις μηχανισμού που συμβάλουν 
στη μεταφορά ενέργειας.

– Αγωγή – ανταλλαγή ενέργειας μέσω σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή

– Συναγωγή – μεταφορά ενέργειας μέσω της κίνησης ενός ρευστού και της επαφής του με τα 
άλλα σώματα

– Ακτινοβολία – ανταλλαγή ενέργειας μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και απορρόφησης

– Χαμηλές θερμοκρασίες προωθούν την μεταφορά μέσω αγωγής και συναγωγής, μεγάλες 
θερμοκρασίες συγκλίνουν προς τη μεταφορά ενέργειας μέσω ακτινοβολίας
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Είδη καυστήρων

• Πριν την επιλογή του είδους του καυστηρά και την καύση των αποβλήτων είναι 
απαραίτητος ο χαρακτηρισμός τους ούτως ώστε να μελετηθούν τα οικονομικά 
δεδομένα που θα προκύψουν. 

• Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή πρέπει να είναι ικανά να 
προσφέρουν τα παρακάτω:

– Ανάγκη σε προσθήκη καυσίμου

– Ικανότητα μετατροπής και απορρύπανσης

– Παραγωγή τέφρας

– Τοξικότητα τέφρας

– Ποιότητα αερίων

– Ικανότητα ανάκτησης ενέργεια και υλικών από την τέφρα

– Παραγωγή υγρών καταλοίπων

Η μελέτες αυτές βασίζονται στα δεδομένα που προκύπτουν από δυο αναλυτικές 
μεθόδους.

– Χονδρική ανάλυση, υγρασία, οργανική ύλη, τέφρα, άνθρακας.

– Ολοκληρωμένη ανάλυση, στοιχειακή σύσταση, περιεκτικότητα σε μέταλλα, και ρύπους (PCBs, 
διοξίνες)
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Τυπική διεργασία καύσης
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Υγρού ψεκασμού

• Αυτοί οι καυστήρες αξιοποιούνται αποκλειστικά στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

περιέχουν ένα σύστημα ψεκασμού των υγρών σε μορφή μικροσταγονιδίων

επιτρέποντα έτσι την άμεση καταστροφή τους. Ο ψεκασμός μπορεί να λαμβάνει χώρα

μηχανικά ή με τη χρήση αέρα υπό πίεση κάτι που επιτρέπει την καλύτερη οξείδωσή

τους.
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Περιστρεφόμενου κλιβάνου

• Οι καυστήρες του τύπου αυτού είναι μεγάλου μήκους κυλινδρικού σχήματος μονωμένες δεξαμενές  

που περιστρέφονται με μικρή ταχύτητα προς τον οριζόντιο άξονά τους. Η ταχύτητα περιστροφής 

και η κλήση προς την έξοδο του συστήματος ελέγχουν το χρόνο κατακράτησης των υλικών στο 

εσωτερικό τους. Βασικό πρόβλημα των συστημάτων αυτών είναι η ανάγκη προθέρμανσης πριν 

την εισαγωγή των αποβλήτων. Ανάλογα συστήματα εμφανίζονται στα εργοστάσια παραγωγής 

τσιμέντου, ασβεστόλιθου, φωσφόρου και γαιάνθρακα.
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Ρευστοστερεάς κλίνης

• Οι καυστήρες ρευστοστερεής κλίνης αποτελούνται από μια μονωμένη δεξαμενή πληρωμένη με 

ένα αδρανές υλικό όπως άμμο. Το υλικό αυτό λόγο της εισαγωγής αέρα που λαμβάνει χώρα από 

κάτω προς τα πάνω εμφανίζει χαρακτηριστικά υγρού και επιτρέπει την καλύτερη μίξη των 

αντιδρώντων. Η τέφρα και τα αέρια απομακρύνονται από την πάνω πλευρά του καυστήρα με τα 

στερεά κατάλοιπα να απομακρύνονται μαζί με την αλλαγή του πληρωτικού υλικού. Απόβλητα που 

χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους συστήματα πρέπει να παρουσιάζουν κοκομετρία <1.3mm.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

• Οι µονάδες αποτέφρωσης λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει βαθµό
αποτέφρωσης τέτοιον ώστε η περιεκτικότητα των σκωριών και της τέφρας πυθµένα
σε ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) να είναι µικρότερη από 3 % ή οι απώλειες κατά την
έναυση να είναι µικρότερες από 5 % του βάρους του υλικού επί ξηρού.

• Όλες οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, και
λειτουργούν κατά τρόπον ώστε, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η
θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε
ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο και ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες,
στους 850 °C. Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από
1 % αλογονούχων οργανικών ουσιών, η θερµοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους
1100 °C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον

• Η θερµότητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
ανακτάται στο µέγιστο δυνατό βαθµό

• Τα µολυσµατικά κλινικά απόβλητα θα πρέπει να εισάγονται κατ’ ευθείαν στον κλίβανο,
χωρίς να αναµιγνύονται πρώτα µε άλλες κατηγορίες καυσίµων και χωρίς να
υποβάλλονται σε άµεσους χειρισµούς



Environmental

Engineering

Laboratory

2417. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Περιβαλλοντική μηχανική EnvE-Lab, 2016

Department of Chemical Engineering

School of Engineering

Aristotle University of Thessaloniki

Πυρόλυση

• Πυρόλυση είναι η θερμική αποικοδόμηση μακρομορίων σε συνθήκες απουσίας 
οξυγόνου. Αυτή η διεργασία ονομάζεται και διάσπαση λόγο του ότι μεταβάλει 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες σε μικρότερα μη κορεσμένα μόρια. Τα βασικά 
προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

– CO

– CH4

– H2

– Στερεό καύσιμο υπόλειμμα

– Υγρό καύσιμο υπόλειμμα

Τα προϊόντα της μεθόδου μπορούν είτε να αξιοποιηθούν απευθείας για την 
ανάκτηση ενέργειας στον χώρο επεξεργασίας ή να μεταφερθούν και να 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο όπου αυτό είναι απαραίτητο
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Πυρόλυση

• Το αρχικό στάδιο της μεθόδου (διάσπαση των μακρομορίων) είναι ενδόθερμο

και απαιτεί την προσθήκη ενέργειας.

• Το δεύτερο στάδιο, της καύσης, είναι ιδιαίτερα εξώθερμο και επιτρέπει την

ανάκτηση μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας από αυτή που δαπανάτε αρχικά.

• Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την πυρόλυση είναι οι ακόλουθες.

• C8H18 (οκτάνιο) C4H12 (βουτάνιο) + C4H8 (βουτένιο)

• C12H7Cl3 (PCBs)  12 C (απανθράκωμα) + 3 ΗCl + 2 H2
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Θέρμανση

Απόβλητα

Ατμοί
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Προϊόντα από την πυρόλυση αποβλήτων και βιομάζας

Μέθοδος Συνθήκες Υγρό Απανθράκωμα αέριο

Ταχεία πυρόλυση
Μέτρια θερμοκρασία,

Μικρός χρόνος παραμονής
75% 12% 13%

Βραδεία 

πυρόλυση

Χαμηλή θερμοκρασία, μεγάλοι 

χρόνοι παραμονής
30% 35% 35%

Αεριοποίηση
Υψηλή θερμοκρασία, μεγάλοι 

χρόνοι παραμονής
5% 10% 85%
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• Οι διεργασίες πυρόλυσης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αποβλήτων 

όταν οι κοινές μέθοδοι καύσης δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα απόβλητα 

αυτά λόγο:

– Μεγάλης περιεκτικότητας σε άλατα και μέταλλα τα οποία εξαερώνονται στις 

συνθήκες που επικρατούν σε κοινά συστήματα καύσης

– Απόβλητα σε δοχεία και δεξαμενές τα οποία είναι αδύνατο να αφαιρεθούν

– Μη ρευστά υλικά που είναι αδύνατο να εισαχθούν στους καυστήρες

– Πλαστικά των οποίων μεταβάλλεται η κατάσταση κατά την καύση

– Απόβλητα τα οποία προκαλούν μεγάλες εκπομπές αέριων ρύπων και για τις 

οποίες απαιτείται ιδιαίτερη και μεγάλου κόστους διαχείριση
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• Τυπικές θερμοκρασίες της διαδικασίας είναι της τάξης των 400-750 οC

• Οι χρόνοι παραμονής είναι αποτέλεσμα του είδους των αποβλήτων, της 
θερμοκρασίας της αντίδρασης και του επιθυμητού αποτελέσματος

• Οι αέριες εκπομπές της μεθόδου είναι γενικά αμελητέες, αντίθετα τα υγρά που 
παράγονται είναι επικίνδυνα. 

• Η πυρόλυση προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση όσων αφορά την ανάκτηση 
ενέργειας σε σχέση με τα συστήματα αποτέφρωσης. 

– Μικρότερες θερμοκρασίες λειτουργίας

– Μεγαλύτερη ικανότητα καταστροφής ρύπων

– Ανάκτηση μορφών ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακριά 
από το χώρο παραγωγής. 

– Τα αρνητικά της μεθόδου είναι οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής

– Η ανάγκη για ενέργεια κατά το στάδιο θέρμανσης και διάσπασης και η 

– Παραγωγή τοξικών υγρών
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