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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ
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µέσω ψηφιακής µακέτας, η οποία 
δηµιουργήθηκε µε χρηµατοδότηση 
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & ∆ιά 
Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

To πλαίσιο αυξοµειώνεται

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

ΙΤΥΕ - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρµογών και  
η επιστηµονική επιµέλεια  
του προσαρµοσµένου βιβλίου 
πραγµατοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρµογή του βιβλίου  
για µαθητές µε µειωµένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγµατοποιείται µε βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γεώργιος Βούτσινος
Γεώργιος Καλκάνης 

Κωνσταντίνος Κοσμάς 
Κωνσταντίνος Σούτσας

Η  συγγραφή και η επιστημονική 
επιμέλεια του βιβλίου

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεωλογία & Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Tόμος 8ος
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Εξώφυλλο: 

Claude Monet: Ανατολή ηλίου, 
1873

(Παρίσι, Μουσείο Marmottan)
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«Ἣλιος γαρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· 
εἰ δε μή, Ἐρινύες μιν Δίκης 
ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν»

Ηράκλειτος. - Η. Diels, Fragmente 
der Vorsokratiker, Berlin 1903, 
απόσπ. αρ. 94 

Ούτε αυτός ο Ήλιος δεν μπορεί να 
υπερβεί τους νόμους της φύσης· 
αλλιώς οι Ερινύες, οι βοηθοί της 
Δικαιοσύνης, θα τον κυνηγήσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

10.1. Υγρά απόβλητα
Τα απόβλητα των πόλεων και 

των βιομηχανιών είναι στερεά, 
υγρά και αέρια. Τα υγρά απόβλη-
τα έχουν μεγάλη ποσότητα νερού. 
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Για μια πόλη ενός εκατομμυρίου 
κατοίκων χρειάζονται άνω των 10 
εκατομμυρίων λίτρων νερού κάθε 
μέρα. Έτσι τα απόβλητα της πόλης 
αυτής είναι άνω των 10 εκατομμυ-
ρίων λίτρων την ημέρα, αφού όσο 
νερό καταναλώνεται τόσο αποβάλ-
λεται, εκτός από το βρόχινο.

Στη βιομηχανία το νερό χρησι-
μοποιείται πολύ και παντού. Βα-
φεία υφασμάτων, βυρσοδεψεία, 
χαρτοποιεία, θερμοηλεκτρικοί σταθ-
μοί κ.λπ. χρησιμοποιούν πολύ 
νερό. Μόνο το χαρτί που γίνεται 
με καθίζηση ινών του ξύλου πάνω 
σε δίκτυ που αιωρείται σε νερό σε 
αναλογία 1%, χρειάζεται για φιλτρά-
ρισμα ενός τόνου, 100 τόνους νε-
ρού, που ένα μόνο μέρος τους ανα-
κυκλώνεται στο εργοστάσιο.
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Κάθε βιομηχανία χρησιμοποι-
εί δική της μέθοδο εργασίας και 
ρυπαίνει με διαφορετικό τρόπο το 
νερό. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη μέ-
θοδος κατεργασίας των αποβλή-
των, ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί 
το νερό ή να απορριφθεί χωρίς να 
βλάψει το περιβάλλον.

Τα αστικά λύματα είναι αυτά 
που προέρχονται από κατοικίες, 
υπηρεσίες, ξενοδοχεία κ.ά. Πολλά 
μεγάλα ξενοδοχεία διαθέτουν δικό 
τους σύστημα επεξεργασίας λυμά-
των και χρησιμοποιούν το νερό για 
ύδρευση καλλωπιστικών φυτών. 
Αυτό κάνουν και μερικά εργοστά-
σια. Τα λύματα από κατοικίες δεν 
μπορούν να υποστούν καμία επε-
ξεργασία από την κάθε οικογένεια. 
Απορρίπτονται στον υπόνομο και 
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συγκεντρώνονται σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, όπου εκεί 
διαχωρίζεται το νερό από τα στερεά 
και επιπλέον καθαρίζεται, απολυ-
μαίνεται και μπορεί να επαναχρη-
σιμοποιηθεί. Τα στερεά μπορεί να 
διαχωριστούν και να πάρουμε από 
αυτά λίπος για σαπωνοποιία, να 
χρησιμοποιηθούν σαν οργανικό και 
ανόργανο λίπασμα, να ζυμωθούν 
προς βιαέριο (μεθάνιο και διοξεί-
διο του άνθρακα σε αναλογία 50:50, 
αν προέρχεται από υδατάνθρακες, 
70:30 αν προέρχεται από λευκώμα-
τα ή λίπη) ή ακόμη να καούν μετά 
από ξήρανση μετατρέποντας την 
ενέργειά τους σε ηλεκτρική.

22-0113_l_a_geol_bm_0239-0256_28B.indd   8 1/9/17   2:43:05 PM



9 / 240

10.1.1  Προέλευση και χαρα-
κτηρισμός αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα μπορεί να 
προέρχονται:

α.  Από κατοικίες, ξενοδοχεία, 
σχολεία, γραφεία.

β.  Από βιομηχανίες, βιοτεχνί-
ες που περιέχουν λιγότερα 
λύματα κατοικίας, αλλά πε-
ρισσότερα λύματα από επε-
ξεργασία δέρματος, μετάλ-
λου, χαρτοπολτού, υφασμά-
των κ.λπ. Και αυτά ρίπτονται 
στους υπονόμους συνήθως 
χωρίς προηγούμενη επεξερ-
γασία.

γ.  Από τους δρόμους. Οι δρόμοι 
μαζεύουν το νερό της βροχής 
και το διοχετεύουν συνήθως 

22-0113_l_a_geol_bm_0239-0256_28B.indd   9 1/9/17   2:43:05 PM



10 / 240

σε ιδιαίτερο δίκτυο.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων είναι η περιεκτικότητα 
σε στερεά, το χρώμα, η οσμή και η 
θερμοκρασία τους. Τα στερεά μπο-
ρεί να αιωρούνται ή να είναι διαλυ-
μένα, ή να είναι σε κολλοειδή δια-
σπορά.

Το χρώμα των λυμάτων εξαρ-
τάται από το χρόνο επώασής τους. 
Σκουραίνουν όταν υποστούν σήψη, 
ενώ έχουν διάφορα χρώματα ανά-
λογα με την προέλευσή τους.

Η οσμή γίνεται πιο δυσάρεστη 
με την επώαση και οφείλεται στην 
έκλυση αμμωνίας και κυρίως υδρο-
θείου. Η δυσάρεστη οσμή δεν ση-
μαίνει και κίνδυνο μόλυνσης, εκτός 
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αν πρόκειται για βιομηχανικά από-
βλητα, οπότε ο κίνδυνος δεν προ-
έρχεται από μικρόβια, αλλά από το-
ξικές ουσίες, διαλυτικά, οξέα κ.ά.

Η θερμοκρασία τέλος παίζει 
σπουδαίο ρόλο. Τα απόβλητα των 
κατοικιών έχουν υψηλότερη θερ-
μοκρασία από το περιβάλλον, έτσι 
ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανι-
σμών. Αν τα λύματα εργοστασίου 
είναι θερμά (νερά ψύξης μηχανών, 
λουτρά βαφής υφασμάτων) το φαι-
νόμενο είναι πιο έντονο. Επιπλέ-
ον η διαλυτότητα του οξυγόνου και 
των άλλων αερίων ελαττώνονται με 
αποτέλεσμα την αλλαγή της ισορ-
ροπίας των μικροοργανισμών.
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Τα διαλυμένα στερεά μπορεί 
να είναι ανόργανα ή οργανικά:

Τα ανόργανα είναι ενώσεις του 
αζώτου όπως αμμωνία, νιτρώδη και 
νιτρικά ανιόντα.

Στα ανόργανα διαλυμένα στε-
ρεά υπάγονται και οι ενώσεις του 
φωσφόρου, φωσφορικά και όξι-
να φωσφορικά άλατα. Αποτελούν 
εξαιρετικό λίπασμα για τα φυτά και 
μαζί με τις ενώσεις του αζώτου αυ-
ξάνουν το φαινόμενο του ευτροφι-
σμού.

Τα χλωριούχα προέρχονται από 
τα αστικά απόβλητα. Η αλκαλικό-
τητα του νερού οφείλεται σε διαλυ-
μένα άλατα ασβεστίου, μαγνησίου 
και κυρίως νατρίου. Η κύρια δρά-
ση τους είναι η αύξηση του pΗ που 
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επιδρά στην παραπέρα επεξεργα-
σία, χημική και βιολογική, των λυ-
μάτων. Στα ανόργανα άλατα συμπε-
ριλαμβάνονται τα διαβρωτικά άλατα 
του θειικού οξέος, που προέρχονται 
από την οξείδωση του υδροθείου, 
που είναι προϊόν αποικοδόμησης 
λευκωμάτων. Το υδρόθειο μολύνει 
το παραγόμενο βιαέριο από την 
αναερόβια σήψη. Στα απόβλητα το 
υδρόθειο δίνει μαύρο χρώμα, όταν 
υπάρχουν μέταλλα όπως ο σίδη-
ρος, ο χαλκός κ.λπ.

Στα ανόργανα συστατικά τέλος 
υπάγονται και τα βαρέα μέταλλα 
που προέρχονται από βαφεία, βυρ-
σοδεψεία, εγκαταστάσεις επιμετάλ-
λωσης, εργοστάσια συσσωρευτών 
μολύβδου κ.λπ. Αυτά είναι επικίν-
δυνα σε μεγάλες ποσότητες, επει-
δή δηλητηριάζουν το όλο σύστημα 
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και θανατώνουν τους μικροοργανι-
σμούς.

 Στα οργανικά συστατικά ανή-
κουν:

*  Πρωτεΐνες που είναι πολυπε-
πτίδια, δηλαδή προϊόντα συ-
μπύκνωσης αμινοξέων.

*  Σάκχαρα που περιέχουν C, Η 
και Ο.

*  Λίπη και έλαια που αποτελού-
νται από C, Η και Ο και είναι 
το 10% περίπου των στερεών 
των αστικών λυμάτων.

Εκτός από τα πιο πάνω στε-
ρεά οργανικά, υπάρχουν και άλλα 
πολλά που είναι δύσκολο να τα με-
τρήσουμε, αλλά είναι και πρακτικά 
χωρίς σημασία ο ακριβής προσδιο-
ρισμός τους. Σημασία έχει το πόσο 
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οξυγόνο χρειάζονται για να αποι-
κοδομηθούν με τη βοήθεια ή όχι μι-
κροοργανισμών. Έτσι μετρούμε το 
οξυγόνο που χρειάζονται οι μικρο-
οργανισμοί του λύματος για 5 ημέ-
ρες, 21 ημέρες κ.λπ.

Ανάλογα με την πόλη, το μέγε-
θός της, το είδος της ρύπανσης και 
το μέγεθος ρύπανσης, τα απόβλητα 
πρέπει να τύχουν κατεργασίας με 
διαφορετικό τρόπο και οι εγκατα-
στάσεις να διαθέτουν τον κατάλλη-
λο εξοπλισμό και την κατάλληλη δυ-
ναμικότητα. Γι αυτό γίνεται μια ανά-
λυση των αποβλήτων, ώστε και αν 
ακόμη η σύστασή τους αλλάξει, οι 
εγκαταστάσεις να τροφοδοτούνται 
με λύματα σταθερού ρυπαντικού 
φορτίου.
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Βιολογικά χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά αυτά αφο-
ρούν τους μικροοργανισμούς που 
υπάρχουν στα λύματα. Ο ρόλος 
των μικροοργανισμών είναι σπου-
δαίος, επειδή σ’ αυτούς ανατίθεται 
το έργο της αποικοδόμησης των 
οργανικών συστατικών των λυ-
μάτων. Ο υγιεινολόγος μηχανικός 
πρέπει να τους χειριστεί κατάλληλα 
βοηθώντας τη δράση τους και την 
παραγωγικότητά τους για καλύτερη 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων 
και ακόμη πρέπει να καταστρέφει 
τους παθογόνους με άλλους μικρο-
οργανισμούς ή χημικά μέσα, πριν 
το νερό φύγει από το κέντρο επε-
ξεργασίας αποβλήτων.
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Ανάλογα με τον τρόπο που 
τρέφονται οι μικροοργανισμοί δι-
αχωρίζονται σε αυτότροφους 
(autotrophic), αν αφομοιώνουν 
CΟ2 και συνθέτουν όπως όλα 
τα φυτά, και σε ετερότροφους 
(heterotrophic), αν καταναλίσκουν 
οργανικές ενώσεις. Οι αυτότρο-
φοι μπορεί να συνθέτουν με φως 
(φωτοσυνθετικοί) ή όχι (χημειο-
συνθετικοί). Ανάλογα με τη θερ-
μοκρασία που ευνοεί την ανάπτυ-
ξή τους χωρίζονται σε ψυχρόφι-
λους (psychrophilic), μεσόφιλους 
(mesophilic) και θερμόφιλους 
(thermophilic). Ανάλογα με την ανά-
γκη που έχουν σε οξυγόνο οι μι-
κροοργανισμοί χωρίζονται σε αε-
ρόβιους (aerobic) ή αφρού, που 
επικρατούν στην επιφάνεια υγρών 
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όπου υπάρχει οξυγόνο, σε αναερό-
βιους (anaerobic) ή πυθμένος. Οι 
αναερόβιοι όχι απλά δεν μπορούν 
να ζήσουν χωρίς οξυγόνο, αλλά 
μπορεί να θανατωθούν αν βρεθούν 
σε ατμόσφαιρα οξυγόνου. Υπάρ-
χουν και μικροοργανισμοί που η 
ανάπτυξή τους δεν εξαρτάται από 
την παρουσία ή απουσία οξυγόνου.

Τα είδη των μικροοργανισμών 
που απαντούν στα λύματα είναι 
κυρίως βακτήρια, άλγη και πρωτό-
ζωα.

Βακτήρια (bacteria) ή βακτη-
ρίδια. Είναι ραβδόμορφα μήκους 
1-5 μm. Είναι αυτοτροφικοί και ετε-
ροτροφικοί, αερόβιοι ή αναερόβιοι. 
Υπάρχουν στον αέρα, στο νερό και 
στο έδαφος και μπορούν να επιζή-
σουν σε διάφορες συνθήκες.
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Άλγη (algae). Είναι αυτοτρο-
φικοί μικροοργανισμοί που επειδή 
αναπτύσσονται με φωτοσύνθεση 
δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα 
και εκλύουν οξυγόνο χρήσιμο για 
την ανάπτυξη άλλων μικροοργανι-
σμών.

Πρωτόζωα (protozoa). Είναι 
μονοκύτταροι, υδρόβιοι μικροοργα-
νισμοί που καταναλίσκουν σαν τρο-
φή κολλοειδή αιωρήματα, άλγη, βα-
κτήρια καθαρίζοντας έτσι τα λύματα 
απ’ αυτούς.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί. 
Είναι αυτοί που προκαλούν ασθέ-
νειες, όπως τύφο, χολέρα, φυμα-
τίωση, άνθρακα. Ο υγιεινολόγος 
μπορεί και τους ανιχνεύει, μπορεί 
να τους εξουδετερώνει με άλλους 
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ακίνδυνους και με μέσα απολύ-
μανσης. Το φορτίο μικροβίων στα 
λύματα ή στις ακτές κολύμβησης 
εκφράζουμε συνήθως σε κολοβα-
κτηριοειδή που κάθε άνθρωπος 
έχει στα έντερά του, περίπου 1011. 
Έτσι παίρνουμε μια ιδέα για το 
πόσο μολυσμένο είναι ένα δείγμα 
από λύματα. Μερικά απ’ αυτά ζουν 
στο έδαφος, ενώ άλλα προέρχονται 
από κόπρανα.

Οι μικροοργανισμοί, πριν τρο-
φοδοτηθούν τα λύματα στο ΚΕΑ 
(Κέντρο Επεξεργασίας Αποβλή-
των), δεν βρίσκονται σε ιδανικές 
για την ανάπτυξή τους συνθήκες. 
Όταν τα λύματα εισέλθουν σε δεξα-
μενές καλλιέργειας των μικροοργα-
νισμών, δηλαδή αποικοδόμησης 
των οργανικών υλών των λυμάτων, 
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δημιουργούνται συνθήκες που ευ-
νοούν την ανάπτυξή τους και τον 
πολλαπλασιασμό τους. Κατά το 
πρώτο στάδιο η παρουσία τους 
δεν γίνεται αντιληπτή. Σ’ αυτό το 
στάδιο οι μικροοργανισμοί επωά-
ζονται, προσαρμόζονται, απλά επι-
βιώνουν. Όταν προσαρμοστούν 
αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται 
γρήγορα, λογαριθμικά, καταναλώ-
νοντας συγχρόνως και πολλά ορ-
γανικά υλικά. Όμως σε κάποια στιγ-
μή παρατηρείται μια στασιμότητα 
στην αντίδραση αποικοδόμησης, 
επικρατούν οι ισχυρότεροι μέχρι 
που τα θρεπτικά συστατικά λιγο-
στεύουν. Τότε αρχίζει η δράση να 
ελαττώνεται, ελαττώνεται και ο ρυθ-
μός πολλαπλασιασμού τους και αρ-
χίζουν να αποθνήσκουν μετατρεπό-
μενοι σε τροφή άλλων.
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Εικόνα 10-1. Εγκαταστάσεις καθα-
ρισμού αποβλήτων βιομηχανίας στο 
Bitterfeld (Γερμανία).

Προκαταρκτική επεξεργασία 
των λυμάτων

Σαν προκαταρκτική επεξεργα-
σία είναι η τροφοδοσία των λυμά-
των σε λίμνες εξισορρόπησης, διότι 
ανάλογα με τις ώρες και τις ημέρες 
η σύσταση των λυμάτων αλλάζει. 
Έτσι, αν τροφοδοτηθούν αυτά σε 

22-0113_l_a_geol_bm_0239-0256_28B.indd   22 1/9/17   2:43:07 PM



23 / 242

λίμνη προς ανάμειξη, θα είναι σχε-
δόν σταθερής σύνθεσης η παρα-
λαβή λυμάτων απ’ αυτή. Αυτό εί-
ναι σπουδαίο, διότι η εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουρ-
γεί πιο αποδοτικά με λύματα σταθε-
ρότερης σύστασης.

Τα λύματα από τη λίμνη ανάμει-
ξης και εξισορρόπησης περνούν 
από σκάρες μεταλλικές για να συ-
γκρατηθούν ογκώδη αντικείμενα, 
κιβώτια, πλαστικά, κλαδιά κ.ά. Η 
εργασία λέγεται εσχάρωση, ένα χο-
ντρό κοσκίνισμα. Τα αντικείμενα 
που συλλέγονται συχνά είναι δύ-
σκολο να μεταφερθούν και να τα-
φούν. Συχνά τα αλέθουν σε μύλους 
και τα ξαναρίχνουν στα λύματα για 
επεξεργασία. Άλλοτε τα καίνε, π.χ. 
ξύλα, χαρτοκιβώτια.
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Μετά τις σκάρες τα λύματα περ-
νούν σε δεξαμενές καθίζησης, όπου 
με αργή κίνηση χωρίς στροβιλι-
σμούς, αποτίθενται στον πυθμένα 
τα χώματα που μεταφέρουν. Αυτά 
πρέπει να φεύγουν ώστε να μη 
φθείρονται σωληνώσεις (ή φράσ-
σουν), δεξαμενές κ.λπ. Στην επι-
φάνεια των λυμάτων, όπως αυτά 
κινούνται, υπάρχουν φράγματα 
(κόφτρες) που σταματούν και συλ-
λέγουν λίπη και επιπλέοντα σκου-
πίδια, κυρίως φύλλα δέντρων. Η 
συγκράτηση των χωμάτων μπορεί 
να γίνει και με φίλτρα κινητά και αυ-
τοκαθαριζόμενα.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας 
τροφοδοτείται με σταθερή (όσο γί-
νεται) σύσταση λυμάτων. Αυτό επι-
τυγχάνεται με χρήση δεξαμενής με-
γάλης χωρητικότητας. Σ’ αυτές τις 
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δεξαμενές μπορεί να γίνει η πρώτη 
καθίζηση στερεών. Αν αυτό δεν εί-
ναι επιθυμητό, με φύσημα αέρα τα 
λεπτά σωματίδια παραμένουν μέσα 
στα λύματα σαν αιώρημα.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία
Κατ’ αυτήν την επεξεργασία 

απομακρύνονται όλα τα αιωρούμε-
να σωματίδια ακόμη και τα κολλο-
ειδή. Συμφέρει ο διαχωρισμός των 
λυμάτων σε σχεδόν διαυγή και σε 
λάσπη που καταλαμβάνει μικρό 
όγκο. Αυτός ο διαχωρισμός των 
σωματιδίων υποβοηθείται τελικά με 
χημικές ουσίες που κροκιδώνουν 
τα κολλοειδή αιωρήματα. Ακολού-
θως τα λύματα προωθούνται σε 
δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας 
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όπου εξετάζονται ως προς την οξύ-
τητα όπου και γίνεται ρύθμιση με 
προσθήκη οξέων υδροχλωρικού ή 
θειικού οξέος ή βάσης ασβέστη.
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Εικόνα 10-2. Εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας οικιακών λυμάτων και 
αποβλήτων της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας Daimler Benz στη πόλη 
Sindelfimgen (Γερμανία).
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Το ομογενοποιημένο μείγμα 
επιθυμητού pΗ μεταφέρεται σε δε-
ξαμενές για ανάμειξη, που μπορεί 
να γίνει καλύτερα με στρόβιλο με 
σύγχρονη παροχή αέρα. Ακόμη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό 
στο οποίο έχουμε διαλύσει αέρα με 
πίεση. Το νερό αναμειγνύεται με τα 
λύματα, τα αιωρούμενα σωματίδια 
παίζουν το ρόλο ενεργών κέντρων, 
εκλύεται ο αέρας αδιάλυτος από το 
μείγμα και προσκολλάται επάνω 
στα σωματίδια που τα κάνει ελα-
φρύτερα του νερού και τα ανεβάζει 
στην επιφάνεια. Τότε απομακρύνο-
νται τα σωματίδια σαν αφρός.

Ο διαχωρισμός των στερεών 
μπορεί να γίνει και σε κυκλικούς 
παχυντές. Είναι αβαθείς λεκάνες 
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κωνικές που το κέντρο είναι βαθύ-
τερο από την περιφέρεια. Τα υγρά 
τροφοδοτούν τη δεξαμενή στο μέ-
σον, υψηλά.  Έχει μεγάλη διάμετρο 
και μικρό βάθος, έτσι που τα στερεά 
που καθιζάνουν φτάνουν γρήγορα 
στον πυθμένα. Στον πυθμένα φτά-
νει ένας βραχίονας που περιστρέ-
φεται και φέρει λοξά ξέστρα που 
σπρώχνουν τη λάσπη συνέχεια 
προς το βαθύτερο κέντρο. Το διαυ-
γές υγρό υπερχειλίζει στην περι-
φέρεια της δεξαμενής όπου υπάρ-
χουν και φράγματα σαν σέσουλες 
που συγκρατούν τον αφρό. Η λά-
σπη από τον πυθμένα του κέντρου 
αντλείται με αντλία για παραπέρα 
επεξεργασία.
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Δευτεροβάθμια επεξεργασία
Η δευτεροβάθμια επεξεργα-

σία είναι βιολογική και έχει σκοπό 
να απαλλάξει τα λύματα από δια-
λυμένα κυρίως οργανικά που δεν 
μπορούν να φύγουν με μηχανικές 
ή χημικές επεξεργασίες, που ήδη 
έχουν γίνει. Τις οργανικές ύλες θα 
καταναλώσουν κατάλληλοι μικρο-
οργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί 
υπάρχουν στα λύματα ή έχουν 
εγκατασταθεί στις σωληνώσεις και 
τοιχώματα δεξαμενών ή επάνω στα 
φίλτρα, τους βιοδίσκους.

Όπως γνωρίζουμε η ζύμωση 
μπορεί να γίνει από αερόβιους ή 
από αναερόβιους μικροοργανι-
σμούς. Τα πειράματα δείχνουν ότι η 
αποτελεσματικότητα των αερόβιων 
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είναι τετραπλάσια απ’ αυτήν των 
αναερόβιων μικροοργανισμών. Γι 
αυτό και στις μικρές μονάδες (ξενο-
δοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια) 
προτιμούν την αερόβια επεξερ-
γασία που χρειάζεται μικρότερες 
εγκαταστάσεις.

Τα συστήματα που εφαρμόζονται 
είναι τα εξής:

*  Σύστημα ενεργού λάσπης. 
Κατά το σύστημα αυτό το 
νερό μολύνεται με λάσπη από 
προηγούμενη επεξεργασία 
και με αερισμό οι μικροοργα-
νισμοί καταναλίσκουν τα ορ-
γανικά υλικά. Ακολούθως κα-
θιζάνουν και η λάσπη με τους 
μικροοργανισμούς υφίσταται 
κατεργασία λάσπης εκτός 
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από ένα μέρος της που ανα-
κυκλοφορεί για να εμβολιάσει 
άλλη παρτίδα νερών.

*  Σύστημα αερισμού. Κατ’ αυτό 
το σύστημα το νερό αερίζεται 
με επιφανειακά συστήματα ή 
με φύσημα αέρα στον πυθμέ-
να των δεξαμενών, οπότε το 
οξυγόνο ανέρχεται στην επι-
φάνεια σε μικρές φυσαλίδες.

*  Λίμνες καθίζησης. Αφήνεται 
το νερό να καθαρίσει μόνο 
του. Στην επιφάνεια της λί-
μνης το νερό οξυγονώνεται 
και επικρατούν οι αερόβιοι, 
ενώ στον πυθμένα δρουν οι 
αναερόβιοι μικροοργανισμοί. 
Η λάσπη που παράγεται κα-
θιζάνει στη λίμνη ή σε άλλες 
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αβαθείς λίμνες ή δεξαμενές. 
Εφαρμόζονται συστήματα στα 
οποία τα υγρά αναγκάζονται 
να περάσουν μέσα από φίλ-
τρα ή να έλθουν σε επαφή με 
επιφάνειες, όπου υπάρχουν 
μικροοργανισμοί που κατανα-
λώνουν όλα τα οργανικά που 
φέρει το νερό και τους μικρο-
οργανισμούς ακόμη.

1. Κατά το σύστημα της ενερ-
γού λάσπης τα λύματα μετά τη χη-
μική κατεργασία στην πρωτοβάθ-
μια επεξεργασία, εμβολιάζονται με 
μικροοργανισμούς από τη λάσπη 
προηγούμενης βιολογικής επεξερ-
γασίας ζύμωσης. Για την αερόβια 
ζύμωση ενισχύονται οι αερόβιοι μι-
κροοργανισμοί που βρίσκονται στο 
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στάδιο επώασης μέχρι να εγκλιμα-
τισθούν στο νέο περιβάλλον. Έπει-
τα αρχίζει η λογαριθμική αύξησή 
τους μέχρι κάποιο μέγιστο. Στο με-
ταξύ έχουν καταναλώσει το περισ-
σότερο φορτίο οργανικής ύλης του 
νερού και συνεχώς ελαττώνεται ο 
αριθμός τους, ενώ όταν τελειώσει η 
οργανική ύλη οι μικροοργανισμοί 
καταναλίσκουν άλλους, τους ασθε-
νέστερους από τους ίδιους.

Όταν ελαττωθεί αρκετά ο αριθ-
μός των μικροοργανισμών παύει 
η ανάδευση και ο αερισμός και το 
φορτίο μεταφέρεται σε δεξαμενή δι-
αχωρισμού λάσπης, τη δεξαμενή 
δευτεροβάθμιας καθίζησης. Αυτή 
έχει σχεδόν επίπεδο πυθμένα. Έχει 
περιστρεφόμενο βραχίονα με ξέ-
στρα. Τροφοδοτείται από κάτω ή 
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από επάνω και στο κέντρο. Η λά-
σπη εξάγεται από το κέντρο του 
πυθμένα, ενώ το νερό εξάγεται πε-
ριφερειακά με υπερχείλιση. Μέρος 
της λάσπης επιστρέφει στη δεξαμε-
νή για εμβολιασμό νέας παρτίδας.

2. Κατά το σύστημα αερισμού 
στον πυθμένα των δεξαμενών στε-
ρεώνονται σωληνώσεις που κα-
ταλήγουν σε διάτρητους σωλήνες 
από τους οποίους εκλύεται αέρας 
σε μικρές φυσαλίδες. Όπως ανέρ-
χονται οι φυσαλίδες αναμειγνύεται 
το περιεχόμενο της δεξαμενής που 
προηγουμένως εμβολιάστηκε με 
λάσπη από διαχωριστήρα. Ο αε-
ρισμός μπορεί να γίνεται και στην 
επιφάνεια της δεξαμενής με προπέ-
λα, χωρίς μεσολάβηση αεροσυμπι-
εστή. Η προπέλα αναμειγνύει αέρα 
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με νερό και αναγκάζει το μείγμα να 
διαχυθεί μέσα στη μάζα όλου του 
φορτίου της δεξαμενής. Μια δεύ-
τερη προπέλα σε ένα κατακόρυφο 
σωλήνα κάνει την εγκατάσταση πιο 
αποτελεσματική. Μετά την κατεργα-
σία αυτή το φορτίο διοχετεύεται σε 
δεξαμενή διαχωρισμού λάσπης.
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Εικόνα 10-3. Εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας οικιακών λυμάτων στη 
πόλη Wendlingen (Γερμανία).
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3. Η μέθοδος επεξεργασίας σε 
λίμνες είναι πιο απλή. Αν δεν αερί-
ζεται το φορτίο, η ζύμωση είναι αε-
ρόβια στην επιφάνεια όπου υπάρ-
χει αέρας και αναερόβια στον πυθ-
μένα. Η ζύμωση μπορεί να διαρκέ-
σει 20 μέρες. Αν το φορτίο της λί-
μνης αναμειγνύεται και αερίζεται με 
συστήματα αερισμού επιφανειακά 
ή στον πυθμένα, η ζύμωση μπορεί 
να τελειώσει σε 3-4 μέρες. Τα λύμα-
τα υφίστανται τη βιοχημική επεξερ-
γασία και η λάσπη καθιζάνει στον 
πυθμένα.

Η λίμνη έχει πυθμένα επίπεδο 
και πλευρές με μικρή κλίση, ώστε 
να μην καταστρέφονται από τους 
κυματισμούς που προκαλούν οι 
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προπέλες. Οι πλευρές μπορεί να εί-
ναι επιστρωμένες. Οι προπέλες εί-
ναι επάνω σε σχεδίες που επιπλέ-
ουν στο νερό και αλλάζουν θέση, 
επειδή είναι δύσκολο ο αερισμός 
να επιτευχθεί με ακίνητη προπέλα. 
Η στάθμη του νερού κυμαίνεται με-
ταξύ ενός και δύο μέτρων. Αν ο και-
ρός είναι ζεστός και η στάθμη χα-
μηλή παρατηρείται δυσοσμία από 
την αναερόβια σήψη του πυθμένα. 
Η επεξεργασία σταματά, όταν αρχί-
σουν να εμφανίζονται “άλγη”. Όταν 
όλοι οι άλλοι μικροοργανισμοί αυ-
τοκαταστραφούν επικρατούν τα 
“άλγη” που αν αναπτυχθούν πολύ 
δημιουργούν πρόβλημα στις εγκα-
ταστάσεις της παραπέρα επεξεργα-
σίας.
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4. Βιολογικά φίλτρα. Αυτά είναι 
επιφάνειες πορώδεις επάνω στις 
οποίες υπάρχει ισορροπία μικρο-
βιακού φορτίου από μύκητες, βα-
κτήρια, πρωτόζωα, άλγη κ.λπ. Τα 
άλγη με τη φωτοσύνθεση την ημέ-
ρα παράγουν οξυγόνο που μ’ αυτό 
αναπτύσσονται τα βακτήρια. Τα 
πρωτόζωα καταναλίσκουν οργανι-
κές ενώσεις από τα απόβλητα αλλά 
και βακτήρια. Έτσι όλοι οι μικροορ-
γανισμοί τρέφονται από τις οργανι-
κές ουσίες που έχουν τα απόβλητα 
και από τους άλλους μικροοργανι-
σμούς. Σε βιομηχανικά απόβλητα 
με χαμηλό pΗ επικρατούν μύκητες 
που η ταχύτητα δράσης τους είναι 
μικρότερη, μπορεί όμως να ρυθμι-
στεί το pΗ. Επάνω στο βιολογικό 
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φίλτρο κροκιδώνονται και τα κολ-
λοειδή που και αυτά καταναλίσκο-
νται κυρίως από τα πρωτόζωα. 
Έτσι το φίλτρο δεν φράσσει αλλά 
αφήνει να περάσει μόνο το νερό.

Τα άλγη παράγουν οξυγόνο 
που διαλύεται στο νερό. Το νερό με 
το οξυγόνο και τις οργανικές ύλες 
τροφοδοτούν την άνω στρώση 
των βιολογικών φίλτρων και επι-
κρατούν οι αερόβιοι μικροοργανι-
σμοί. Πιο κάτω από τους αερόβιους 
ζουν οι αναερόβιοι, επειδή εκεί δεν 
υπάρχει οξυγόνο. Υπάρχουν όμως 
οργανικές ενώσεις για να τραφούν. 
Στα πιο κάτω στρώματα οι μικροορ-
γανισμοί δεν βρίσκουν τροφή, άρα 
δεν αναπτύσσονται και αποθνή-
σκουν.
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Εκτός απ’ αυτή την εγκατάστα-
ση υπάρχουν και άλλες που είναι 
πιο πολύπλοκες και άλλες ακόμη 
πιο απλές όπως είναι οι βιολογικοί 
πύργοι ύψους άνω των 5μ. γεμάτοι 
με πορώδες υλικό στους πόρους 
του οποίου γίνονται οι βιολογικές 
αντιδράσεις.

Τριτοβάθμια επεξεργασία
Η τριτοβάθμια επεξεργασία εί-

ναι και αυτή χημική επεξεργασία 
αλλά ειδική για κάθε διαφορετική 
ρύπανση από διάφορα εργοστά-
σια. Σε γενικές γραμμές απομακρύ-
νεται το άζωτο και ο φώσφορος, 
ενώ με οξείδωση μικροοργανισμών 
γίνεται η απολύμανση, ώστε το 
νερό να αποδοθεί για ανακυκλοφο-
ρία, για άρδευση ή σε ποταμό.
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Η οξείδωση μικροοργανισμών 
μπορεί να γίνει με όζον που δια-
σπάται σε μοριακό οξυγόνο και 
οξυγόνο “εν τω γεννάσθαι”, πολύ 
δραστικό. Η χλωρίωση του νερού 
είναι μια κοινή μέθοδος απολύ-
μανσής του. Για λόγους ασφαλείας 
προστίθεται περισσότερο από το 
απαιτούμενο. Την περίσσεια συχνά 
την εξουδετερώνουν με διοξείδιο 
του θείου που μετατρέπεται σε θειι-
κό οξύ. Σε μικρές μονάδες χλωρίω-
σης δεν διοχετεύουν χλώριο, αλλά 
προσθέτουν χλωράσβεστο που 
δρα με τον ίδιο τρόπο. Στο νερό του 
δικτύου της πόλης υπάρχει χλώριο 
για να φονευθούν μικροοργανισμοί 
που μπορούν να περάσουν μέσα 
στις σωλήνες του νερού μετά από 
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βλάβη ή θραύση των σωλήνων. Τέ-
λος, απολύμανση μπορεί να γίνει 
με φωτισμό του νερού με υπεριώδη 
ακτινοβολία που έχει μεγάλη διεισ-
δυτικότητα.

Επεξεργασία λάσπης
Η επεξεργασία της λάσπης έχει 

σκοπό τη μείωση του όγκου της, 
την εύκολη σταθεροποίηση και 
απολύμανση και τελική αφυδάτωση 
για να χρησιμοποιηθεί σαν λίπα-
σμα ή να απορριφθεί ακίνδυνα.

Α) Πάχυνση. Σαν πρώτη επε-
ξεργασία είναι η πάχυνση με τη βα-
ρύτητα σε κυκλική, αβαθή δεξαμενή 
(παχυντή) ή με τη μέθοδο της επί-
πλευσης, όπου τα στερεά επιπλέ-
ουν επειδή φυσαλίδες αέρα προ-
σκολλώνται σε αυτά και τα φέρνουν 
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στην επιφάνεια, όπως είδαμε. Χρη-
σιμοποιείται ακόμη και το φυγοκε-
ντρικό τύμπανο κατακόρυφου άξο-
να. Με τη φυγοκέντριση αυξάνει η 
επιτάχυνση και η λάσπη που είναι 
πολύ πιο βαρύτερη συγκρατείται 
μέσα σε περιστρεφόμενο υποδο-
χέα, ενώ τα υγρά υπερχειλίζουν και 
απομακρύνονται.

Μόλις γεμίσει ο υποδοχέας στα-
ματά η τροφοδοσία σε λάσπη και 
ένα ξέστρο αφαιρεί την αφυδατω-
μένη σχεδόν λάσπη και ξαναρχίζει 
η περιστροφή του φίλτρου και η 
τροφοδοσία του με λάσπη. Σε άλλη 
συσκευή φυγοκέντρισης συνεχούς 
λειτουργίας η λάσπη τροφοδοτεί-
ται από επάνω και πυκνή λάσπη 
βγαίνει συνεχώς από πλευρική πε-
ριφερειακή σωλήνα. Το νερό χωρίς 
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λάσπη εξέρχεται από στόμιο πιο 
κάτω από το στόμιο εισαγωγής. Με 
την πύκνωση της λάσπης απομα-
κρύνεται περίπου το 30-50% του νε-
ρού.

Β) Σταθεροποίηση. Μετά την 
πύκνωση η λάσπη υφίσταται κα-
τεργασία σταθεροποίησης δηλαδή 
κατεργασία για μείωση του μικροβι-
ακού φορτίου. Αυτή η μείωση μπο-
ρεί να γίνει με δημιουργία συνθη-
κών κατάλληλων για ανάπτυξη των 
μικροβίων που περιέχει και αλλη-
λοκατανάλωση μεταξύ τους, αλλά 
και κατανάλωση του οργανικού βιο-
αποικοδομήσιμου φορτίου.

Γ) Αφυδάτωση. Ο πιο απλός 
τρόπος αφυδάτωσης είναι η από-
θεση της λάσπης σε κεκλιμένο ή 
οριζόντιο επίπεδο στρωμένο με 
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χαλίκη και σκεπασμένο με άμμο. Η 
λάσπη διηθείται αργά και τα υγρά 
περνούν και απομακρύνονται από 
τα χαλίκια, ενώ η λάσπη στεγνώνει 
σε πλάκες. Όμως η λειτουργία είναι 
αργή, εξαρτάται από τις καιρικές 
συνθήκες αλλά και τη σύσταση της 
λάσπης. Ανεξάρτητοι από καιρικές 
συνθήκες και μεγάλης απόδοσης 
είναι οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές 
με το περιστρεφόμενο τύμπανο.

Κατ’ άλλη μέθοδο η λάσπη αφυ-
δατώνεται, όπως οι οινολάσπες 
των οινοποιείων. Πιέζεται η λάσπη 
σε φιλτροπρέσσες που αφήνουν 
τα στερεά ανάμεσα από διηθητικά 
στοιχεία της φιλτροπρέσσας, ενώ 
τα υγρά εξέρχονται διαυγή. Όταν 
ελαττωθεί η παροχή των υγρών ή 
αυξηθεί η πίεση λειτουργίας της 
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αντλίας, σημαίνει πλήρωση των δι-
ακένων με στεγνή λάσπη. Σταματά 
η παροχή και λύνονται τα διηθητικά 
στοιχεία για να πέσει η λάσπη με 
τη βαρύτητα.

Αξιοποίηση αποβλήτων
Με την ανάπτυξη της χημείας 

και της τεχνολογίας, συνεχώς βρί-
σκονται τρόποι για εκμετάλλευση 
των αποβλήτων. Για παράδειγμα 
στην Κίνα υπάρχουν άνω του ενός 
εκατομμυρίου σπιτικοί βόθροι που 
παράγουν βιαέριο για οικιακή χρή-
ση. Αυτό προέρχεται από αναερό-
βια σήψη των οικιακών λυμάτων 
και των λυμάτων του χοιροστασίου 
του χωριού.
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Τα απόβλητα των δεξαμενό-
πλοιων έχουν μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε πετρελαιοειδή. Προέρχονται 
από κροκίδωση αργού πετρελαί-
ου (που είναι κολλοειδές αιώρημα) 
και από πετρέλαιο προηγούμενου 
φορτίου επάνω στα τοιχώματα των 
δεξαμενών. Αν το επόμενο φορτίο 
πετρελαίου έχει κολλοειδές αντιθέ-
του φορτίου από τα κολλοειδή του 
προηγούμενου φορτίου, παρατη-
ρείται κροκίδωση στην επιφάνεια 
των δεξαμενών. Αυτά τα ιζήματα τα 
κατεργάζονται και τα αξιοποιούν.

Στη βιομηχανία εκρηκτικών 
υλών τα οξέα της νίτρωσης (θειικό 
και νιτρικό) εξουδετερώνονται με 
απορρίμματα σιδήρου προς παρα-
γωγή αλάτων για τη γεωργία.

Στα εργοστάσια χαρτοπολτού τα 
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απόνερα περιέχουν λιγνίνη, που εί-
ναι τροφή για καλλιέργειες ζυμών, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην κτηνοτροφία.

10.2. Στερεά απορρίμματα

Διάθεση απορριμμάτων
Τα οικιακά απορρίμματα χαρα-

κτηρίζονται από τη μεγάλη ποικιλία 
των υλικών που τα αποτελούν. Η 
απομάκρυνσή τους και η εναπόθε-
σή τους σε ειδικούς χώρους πρέ-
πει να γίνεται γρήγορα για λόγους 
αισθητικούς, δυσοσμίας, αλλά και 
για τον κίνδυνο ανάπτυξης παθο-
γόνων μικροοργανισμών στα οργα-
νικά υποστρώματα που περιέχουν. 
Οι μικροοργανισμοί αυτοί απειλούν 
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την υγεία του ανθρώπου, γιατί με-
ταφέρονται από τα απορρίμματα 
στον άνθρωπο με τα κουνούπια, τις 
μύγες, τα ποντίκια κ.λπ. Έτσι πρέ-
πει να καταβάλλεται προσπάθεια, 
ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξη 
των εντόμων και των τρωκτικών. 
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως εμποδί-
ζοντας την ανεξέλεγκτη πρόσβασή 
τους στα απορρίμματα με την κάλυ-
ψή τους, την ελάττωση του όγκου 
τους με συμπίεση ή την ταφή τους.
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Εικόνα 10-4. Ζοφερή εικόνα χωμα-
τερής.

Κατά την ταφή των απορριμμά-
των οι οργανικές ουσίες διασπώ-
νται και οξειδώνονται με αποτέλε-
σμα τη δημιουργία πολλών απλού-
στερων ενώσεων. Η οξείδωση ανά-
λογα με το μηχανισμό της μπορεί 
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να φτάσει μέχρι το διοξείδιο του άν-
θρακα, δηλαδή την πλήρη οξείδω-
ση.

Εικόνα 10-5. Γενική άποψη εγκα-
τάστασης υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στο Lancaster της 
Pennsylvania.
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Η ταφή των απορριμμάτων απο-
τελεί ένα σύνθετο πρόβλημα που 
έχει σχέση με την επιλογή του χώ-
ρου και με τον τρόπο εναπόθεσης. 
Ο χώρος εναπόθεσης πρέπει να 
πληρεί ορισμένους όρους ως προς 
το έδαφος, το περιβάλλον αλλά και 
το υπέδαφος. Πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για να μην καταστρέφεται 
το φυσικό περιβάλλον, να μην υπο-
βαθμίζεται αισθητικά το τοπίο, να 
μην καταστρέφεται το δάσος και να 
μη χρησιμοποιείται μεγάλη έκταση. 
Δεν πρέπει να επιλέγεται περιοχή 
κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ούτε σε περιοχές που δέχονται πολ-
λούς επισκέπτες. Πέραν των προϋ-
ποθέσεων αυτών, πρέπει να υπάρ-
χει ενδελεχής μελέτη των πετρωμά-
των του υπεδάφους σε συνάρτηση 
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με τους υδροφόρους ορίζοντες. 
Κύρια μέριμνα είναι η αποφυγή ρύ-
πανσης των υπόγειων υδάτων. Η 
ποιότητα του υπεδάφους, η σταθε-
ρότητά του ως προς τη διάβρωση 
και ειδικότερα η υδατοπερατότητά 
του είναι οι παράγοντες που πρέ-
πει να εξετασθούν, πριν την τελική 
επιλογή της περιοχής.

Το μεγάλο πρόβλημα στην ενα-
πόθεση των απορριμμάτων είναι η 
συνεχής βιολογική μεταβολή των 
οργανικών ουσιών με τη δημιουρ-
γία απλούστερων ενώσεων, οι 
οποίες με την υγρασία αποτελούν 
τα λεγόμενα στραγγίσματα που ρέ-
ουν προς τα κάτω και έρχονται σε 
επαφή με το έδαφος. Είναι φανερό 
ότι όταν η στρώση των απορριμ-
μάτων δεν είναι μονωμένη, η ροή 
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αυτή γίνεται έντονη, διότι προστί-
θεται και το νερό της βροχής. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η πλευ-
ρική και στο κάτω μέρος της ενα-
πόθεσης μόνωση. Η μόνωση αυτή 
γίνεται με διάφορους τρόπους. Το-
ποθετούνται φύλλα πλαστικού και 
ορυκτής μόνωσης με δημιουργία 
στρώσης μέχρι 70cm από άργιλο, 
θηραϊκή γη, άσφαλτο και άλλες. Ο 
συνδυασμός αργίλου και υδρυάλου 
φαίνεται να δημιουργεί την καλύ-
τερη μόνωση διότι αντέχει στους 
οργανικούς διαλύτες. Μετά τη συ-
μπλήρωση της εναπόθεσης πρέπει 
να γίνει και ανάλογη μόνωση της 
επιφάνειας.

Κατά τη βιολογική διεργασία 
των στραγγισμάτων και ειδικότερα 
κατά την αναερόβια αποικοδόμηση 
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οι διάφορες ουσίες, π.χ. σάκχαρα, 
μας δίνουν αιθυλική αλκοόλη, οξει-
κό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και 
υδρογόνο ή οξέα μεγαλύτερου μο-
ριακού βάρους τα οποία με τη σει-
ρά τους αποικοδομούνται με τελικά 
προϊόντα μεθάνιο, νερό και ρίζες.

Τα στραγγίσματα χαρακτηρίζο-
νται από μεγάλες περιεκτικότητες 
σε κάλιο, μαγγάνιο, νάτριο αλλά 
επίσης από συγκεντρώσεις ασβε-
στίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου, 
χλωρίου αλλά και βαρέων μετάλ-
λων, όπως νικέλιο, κάδμιο, κοβάλ-
τιο, χρώμιο και χαλκό.

Τα στραγγίσματα πρέπει να 
υποβληθούν σε ορισμένες κατερ-
γασίες για να μην επιβαρύνουν το 
έδαφος. Μετά τη βιολογική επε-
ξεργασία ακολουθεί προσρόφηση 
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με άνθρακα, τεχνικές καθίζησης με 
διάφορα άλατα και άλλες ενώσεις. 
Τέλος σε πολλές περιπτώσεις απαι-
τείται οξείδωση των τοξικών αερίων 
ουσιών.

Ο καθαρισμός των στραγγισμά-
των μπορεί να γίνει με τους εξής 
τρόπους: επίπλευση, καθίζηση, 
κροκκίδωση, φιλτράρισμα, προσ-
ρόφηση, οξείδωση, εξάτμιση και 
καύση, όπως και με αντίστροφη 
όσμωση.

Στα απορρίμματα παράγονται 
κατά την αερόβιο ή αναερόβιο δια-
δικασία, αέριες ενώσεις. Κατά την 
πρώτη διαδικασία παράγονται δι-
οξείδιο του άνθρακα και αμμωνία. 
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Γενικότερα σε εγκαταστάσεις ενα-
πόθεσης απορριμμάτων δημιουρ-
γούνται διοξείδιο του άνθρακα, μο-
νοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, αμ-
μωνία, άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, 
ακεταλδεΰδη, υδρόθειο, βενζόλιο, 
ακετόνη κ.ά. Σε μεγαλύτερη περιε-
κτικότητα βρίσκονται συνήθως το 
διοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο, το 
βενζόλιο και η ακετόνη. Η θερμο-
κρασία, η υγρασία και το οξυγόνο 
συνδυαζόμενα με την ύπαρξη πολ-
λών θρεπτικών ουσιών, καθώς και 
της κατάλληλης οξύτητας, είναι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την πα-
ραγωγή αερίων από τις μάζες των 
απορριμμάτων.
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Εικόνα 10-6. Εργοστάσιο επεξερ-
γασίας απορριμμάτων στο Lancaster 
της Pennsylvania.

Από τα παραγόμενα αέρια το 
μεθάνιο έχει μεγάλη σημασία για 
την παραγωγή ενέργειας. Υπολογί-
ζεται ότι για μια πόλη πενήντα χι-
λιάδων κατοίκων η παραγωγή με-
θανίου από τα απορρίμματα μπορεί 
να φτάσει και 2.500 χιλιάδες λίτρα 
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την ημέρα. Για το λόγο αυτό σε ορι-
σμένες χώρες έχουν αναπτυχθεί 
συστήματα συγκέντρωσης των καυ-
σίμων αερίων. Βέβαια τα συστή-
ματα αυτά, λόγω του τρόπου ενα-
πόθεσης των απορριμμάτων, της 
μεγάλης έκτασης και φυσικά επειδή 
δεν είναι δυνατή η τέλεια μόνωση 
από το περιβάλλον, δεν μπορούν 
να συγκεντρώσουν παρά μόνο ένα 
ποσοστό των αερίων αυτών χαμη-
λότερο του 50%.

Το παραγόμενο αέριο καθαρί-
ζεται με ενεργό άνθρακα, οπότε 
προσροφώνται σ’ αυτόν το υδρό-
θειο και οργανικές ενώσεις, και στη 
συνέχεια γίνεται κατεργασία του με 
φυσικές ή χημικές μεθόδους για τη 
δέσμευση του διοξειδίου του άν-
θρακα. Ακολουθεί κατεργασία για 
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να απαλλαγεί το αέριο από την 
υγρασία. Για την προστασία των 
εγκαταστάσεων πρέπει επίσης να 
απαλλαγεί το βιοαέριο και από δι-
αβρωτικά αέρια, όπως χλώριο και 
φθόριο.

Το αέριο μπορεί επίσης να καεί 
για την παραγωγή ατμού και στη 
συνέχεια μέσω τουρμπινών να δε-
χτεί ηλεκτρική ενέργεια. Είναι δυ-
νατή η καύση απ’ ευθείας σε μηχα-
νή εσωτερικής καύσης αερίου δι’ 
απ’ ευθείας παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις όμως η παραγόμενη ενέργεια 
επαρκεί μόνο για τις ανάγκες της 
εγκατάστασης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα υγρά απόβλητα προέρ-
χονται από τις πόλεις και τις βι-
ομηχανίες και αποτελούν λόγω 
του μεγάλου όγκου τους ένα 
από τα κύρια προβλήματα των 
σημερινών πόλεων. Αν σκεφτεί 
κανείς ότι ο κάθε άνθρωπος κα-
ταναλώνει για τις ανάγκες του 
δέκα λίτρα νερού την ημέρα, 
μπορεί να υπολογίσει κανείς 
τον όγκο των υγρών αποβλήτων 
για είκοσι τέσσερις ώρες σε μια 
πόλη ενός εκατομμυρίου. Επι-
πλέον οι βιομηχανίες καταναλώ-
νουν τεράστιες ποσότητες νερού 
και έτσι ο συνολικός όγκος των 
υγρών αποβλήτων που δέχονται 
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οι υπόνομοι είναι τεράστιος. Η 
κατεργασία των υγρών αποβλή-
των έχει σαν στόχο το διαχωρι-
σμό των αιωρούμενων και δια-
λυμένων μέσα στο νερό ουσιών, 
την απολύμανση του απομένο-
ντος νερού και την απόδοσή 
του καθαρού στη φύση. Οι δια-
λυμένες ουσίες είναι οργανικές 
ή ανόργανες και πρόκειται για 
πρωτεΐνες, σάκχαρα, λίπη και 
έλαια, άλατα, οξέα και μεταλλικά 
ιόντα γενικά και ειδικότερα με-
ταλλικά ιόντα βαρέων μετάλλων.

Τα υγρά απόβλητα χαρακτη-
ρίζονται και από μία μεγάλη συ-
γκέντρωση μικροοργανισμών, 
βακτηριδίων, παθογόνων ή μη, 
και μυκήτων.
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Στην επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων μεγάλο ρόλο 
παίζουν οι μικροοργανισμοί που 
καταναλώνουν τις οργανικές ου-
σίες των λυμάτων στην επιφά-
νεια, δηλαδή οι αερόβιοι και στο 
βάθος οι αναερόβιοι. Η διαδικα-
σία αυτή γίνεται σε ειδικές δεξα-
μενές.

Κατά την πρωτοβάθμια επε-
ξεργασία απομακρύνονται τα αι-
ωρούμενα σωματίδια και τα κολ-
λοειδή και επίσης ρυθμίζεται το 
pΗ του μείγματος.

Η δευτεροβάθμια επεξερ-
γασία αποτελεί μια βιολογική 
επεξεργασία κατά την οποία το 
μείγμα απαλλάσσεται από τα 
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οργανικά διαλυτά συστατικά με 
αερόβιο και αναερόβιο ζύμω-
ση. Η διαδικασία ακολουθεί τα 
στάδια της μόλυνσης με λάσπη 
προηγούμενης κατεργασίας, του 
αερισμού και τελικά της καθίζη-
σης. Κατά την επεξεργασία αυτή 
χρησιμοποιείται υψηλής στάθ-
μης μηχανολογικός εξοπλισμός 
και εγκαταστάσεις.

Κατά την τριτοβάθμια επε-
ξεργασία απολυμαίνεται το νερό 
με όζον ή χλώριο, οπότε αποδί-
δεται στη φύση απαλλαγμένο μι-
κροοργανισμών.

Η λάσπη που απομένει χρει-
άζεται ειδική επεξεργασία για 
την αρχική συμπύκνωσή της 
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και τελικά την αποξήρανσή της. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, συνή-
θως με ασβέστη, καταστρέφου-
με τους μικροοργανισμούς, έτσι 
ώστε η ξηρή λάσπη να μην μπο-
ρεί να μολύνει το περιβάλλον.

Τα στερεά απόβλητα αποτε-
λούν και αυτά ένα τεράστιο πρό-
βλημα, λόγω του μεγάλου όγκου 
τους. Σήμερα εφαρμόζονται διά-
φοροι μέθοδοι ταφής των σκου-
πιδιών με τις οποίες εξασφαλί-
ζεται η αποφυγή μόλυνσης του 
εδάφους, του υπεδάφους και 
των υπόγειων υδάτων από τα 
στραγγίσματα των σκουπιδιών. 
Επιπλέον η σημερινή τεχνολο-
γία επιτρέπει τη συλλογή με-
θανίου που παράγεται κατά τη 
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σήψη των σκουπιδιών και χρη-
σιμοποιείται για τις ανάγκες της 
εγκατάστασης.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)  Ποια η προέλευση των υγρών 
αποβλήτων;

2)  Ποια η φύση των διαλυμένων 
στερεών;

3)  Ποια είναι τα βιολογικά χαρα-
κτηριστικά;

4)  Τι γνωρίζετε για την προκα-
ταρκτική επεξεργασία των λυ-
μάτων;

5)  Τι γνωρίζετε για την πρωτο-
βάθμια επεξεργασία;

6)  Τι γνωρίζετε για το σύστημα 
ενεργού λάσπης;
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7)  Τι γνωρίζετε για το σύστημα 
αερισμού;

8)  Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο 
επεξεργασίας σε λίμνες;

9)  Τι είναι τα βιολογικά φίλτρα;

10)  Τι περιλαμβάνει η τριτοβάθ-
μια επεξεργασία;

11)  Τι είναι η πάχυνση;

12)  Τι γνωρίζετε για τη σταθερο-
ποίηση;

13) Πώς γίνετε η αφυδάτωση;

14)  Πώς μπορούμε να αξιοποιή-
σουμε τα απόβλητα;

15)  Πώς γίνεται η ταφή των 
απορριμμάτων;

16) Τι είναι τα στραγγίσματα;
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17)  Πώς πρέπει να επεξεργα-
στούμε τα στραγγίσματα;
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