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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία είναι εκπονείται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πρόκειται για πτυχιακή εργασία η οποία είναι απαραίτητη για την λήψη 

πτυχίου. Η εργασία έχει τίτλο την διαχείριση υγρών αποβλήτων µονάδων διύλισης 
πετρελαίου.  

Αυτό που µας οδήγησε να επιλέξω αυτό το θέµα είναι ότι κατόπιν 

συνεννοήσεως µε την επιβλέπουσα καθηγήτρια θεωρήσαµε πολύ ενδιαφέρον να 

µπορέσουµε να έχουµε µία γενική εικόνα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε αυτό 

το σαφές και περιορισµένο κοµµάτι (µονάδες διύλισης πετρελαίου) και να 

συµπυκνωθεί η διασκορπισµένη γνώση σε ένα κείµενο. 

Η εργασία µας θα στηριχτεί εξ ’ολοκλήρου στο θεωρητικό πλαίσιο που 

υπάρχει για το λόγο αυτό, κρίνεται πολύ σηµαντική η αναζήτηση της απαιτούµενης 
βιβλιογραφίας, η οποία θεωρούµε ότι είναι επαρκής µε αρκετά σύγχρονες 
βιβλιογραφικές πηγές. 

Τέλος, η δοµή της εργασίας µας διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο µέρος θα 

ασχοληθούµε µε το πετρέλαιο, τα αποθέµατα, την ανάκτησή του, την επεξεργασία 

του, πως αυτό διυλίζεται και τις εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στο δεύτερο 

µέρος θα αναφερθούµε στα απόβλητα, εστιάζοντας στα υγρά απόβλητα και στη 

διαχείρισή τους. Στο τρίτο µέρος θα γίνει µια προσπάθεια διασύνδεσης των δύο 

προηγούµενων µερών ώστε να παρουσιαστούν οι πιο ικανοποιητικές µέθοδοι 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε µονάδες διύλισης πετρελαίου.  
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ABSTRACT 
 

This paper is prepared in the context of the educational process. This is a 

thesis which is required for obtaining a degree. The work is titled the wastewater 

management petroleum refining units. 

What led us to choose this topic is that following consultation with the 

supervising professor we thought it was very interesting to be able to have an overall 

picture of the wastewater management in this clear and limited piece (units petroleum 

refining)and condense the scattered knowledge into a text. 

Our work will rest entirely on theoretical framework that exists for this reason, 

it is very important to search the required literature, which we consider to be adequate 

with enough modern bibliographic sources. 

Finally, the structure of our work is structured as follows: the first part will 

deal with oil, stocks, retrieval, processing, that this refined and companies that exist in 

Greece. In the second part we will refer to this waste, focusing on liquid waste and 

how we can to manage them. The third part will be an effort to connect two previous 

parts in order to present the most satisfactory methods of wastewater management in 

oil refineries. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Το πετρέλαιο είναι ουσιαστικά ένα πολύπλοκο µίγµα αερίων, υγρών και 
στερεών υδρογονανθράκων (που περιέχουν όµως και µικρές ποσότητες οξυγόνου, 

θείου και αζώτου), το οποίο ανευρίσκεται σε πετρελαιοφόρα κοιτάσµατα σε διάφορα 

µέρη του πλανήτη και κυρίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα κοιτάσµατα 

αυτά έγιναν διαθέσιµα στον κόσµο σε χαµηλό κόστος µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο και διαφοροποίησαν τον τρόπο που ζούµε σήµερα. Συχνά αναφέρεται και ως 
«µαύρος χρυσός».  

Το αργό (ακατέργαστο) πετρέλαιο είναι υγρό πέτρωµα, µείγµα 

υδρογονανθράκων, δηλαδή ουσιών που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα 

µεγάλο µέρος της σειράς των αλκανίων, που όµως περιέχει και αρκετούς 
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις και το οποίο 

βρίσκεται µέσα σε πορώδη πετρώµατα στα ανώτερα στρώµατα µερικών περιοχών τού 

φλοιού της Γης. 
 Συµπληρωµατικά αξίζει να αναφέρουµε πως οι υδρογονάνθρακες στη 

σύνθεση του πετρελαίου µπορεί να είναι παρόντες σε τρεις τύπους µοριακών δοµών: 
ευθείας αλυσίδας, διακλαδωµένης αλυσίδας και δακτυλίου. Τα µεγαλύτερα και 
συνθετότερα µόρια υδρογονανθράκων αποτελούνται από συνδυασµούς αυτών των 
δοµών. Οι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως παραφίνες ή αλκάνια και 
κυκλοαλκάνια (που ονοµάζονται και ναφθένια). Ολεφίνες και αλκένια, δηλαδή 

ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, δεν περιλαµβάνονται κανονικά στο ακατέργαστο 

πετρέλαιο όµως διαµορφώνονται στις διεργασίες επεξεργασίας, όπως στην πυρόλυση 

και στην αφυδρογόνωση. Παρούσες στο ακατέργαστο πετρέλαιο είναι επίσης 
αρωµατικές ενώσεις σε µια ποικιλία συγκεντρώσεων, είτε απλές (πχ βενζόλιο), ή 

συµπυκνωµένες πολυπυρηνικές και συστήµατα αρωµατικών δακτυλίων µε πλευρικές 
παραφινικές ή ολεφινικές υποκαταστάσεις. 

 

1.2 Ανάκτηση πετρελαίου 
Το πετρέλαιο ανακτάται κυρίως µέσω γεωτρήσεων πετρελαίου (φυσικές 

πηγές πετρελαίου είναι σπάνιες) και ύστερα από τις µελέτες των γεωλόγων (στην 
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κλίµακα των αποθεµάτων), ανάλυση ιζηµατογενής λεκάνης, χαρακτηρισµός 
δεξαµενή (κυρίως από την άποψη του πορώδους και της διαπερατότητας του 

γεωλογικές δοµές της δεξαµενής). Είναι ραφιναρισµένο και διαχωρίζεται, πιο εύκολα 

µε την απόσταξη, σε ένα µεγάλο αριθµό καταναλωτικών προϊόντων, από βενζίνη , 

κηροζίνη, άσφαλτο µέχρι και χηµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για να 

δηµιουργηθούν τα πλαστικά και τα φαρµακευτικά προϊόντα.  

Το πετρέλαιο χρησιµοποιείται στην κατασκευή µιας ευρείας ποικιλίας 
υλικών, (εκτιµάται ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός καταναλώνει περίπου 90 

εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα). Η ανησυχία για την εξάντληση των αποθεµάτων 

πετρελαίου, καθώς και την επίδραση που θα έχει η εξάντληση των αποθεµάτων σε 
µια κοινωνία που εξαρτάται από αυτό, είναι µια έννοια που είναι γνωστή ως 
κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου. Η χρήση των ορυκτών καυσίµων, όπως το 

πετρέλαιο, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην βιόσφαιρα της Γης καταστρέφοντας το 

οικοσύστηµα µέσω διαφόρων γεγονότων, όπως οι πετρελαιοκηλίδες, η 

απελευθέρωση αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα καθώς όπως του όζοντος και το 

διοξείδιο του θείου από τις ακαθαρσίες του θείου στα ορυκτά καύσιµα. Η καύση 

ορυκτών καυσίµων απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, ένα ισχυρό αέριο του 

θερµοκηπίου που είναι η κύρια αιτία της υπερθέρµανσης του πλανήτη(Αργυρού Ε, 

2008). 

 

1.3 Αποθέµατα πετρελαίου 
 

Τα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου είναι άνισα κατανεµηµένα µεταξύ 

70.000 κοιτασµάτων (IEA, 2008). Σε συνολικά 507 κοιτάσµατα ταξινοµούνται ως 
«γιγάντια» και αντιπροσωπεύουν το 60% της παραγωγής του συµβατικού πετρελαίου. 

Τα 110 κορυφαία κοιτάσµατα αποτελούν πάνω από το 50% της παγκόσµιας 
προσφοράς, από αυτά τα 20 κορυφαία συµβάλλουν στο 27% και τα 10 πιο 

παραγωγικά πεδία συµβάλλουν 20%. 

Από τις 507 γιγάντιες πετρελαιοπηγές, 430 βρίσκονται στην παραγωγή, εκ 

των οποίων 261 βρίσκονται σε παρακµή. Το 2007, η παραγωγή 16 από τις 20 

κορυφαίες παραγωγικές πετρελαιοπηγές ήταν επίσης σε τελική παρακµή.  
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Οι 20 πιο παραγωγικοί τοµείς στον κόσµο ανακαλύφθηκαν το 1959 γεγονός 
που υποδηλώνει ότι η πιθανότητα εξεύρεσης πεδία παρόµοιου µεγέθους είναι 
αποµακρυσµένη. Η κορυφαία ανακάλυψη  συµβατικού πετρελαίου παρουσιάστηκε 
στις αρχές της δεκαετίας 1960. Το 1948 ήταν η πιο επιτυχηµένη χρονιά για 

ανακαλύψεις, µε ανακαλύψεις συνολικού ύψους 107 Gb συµπεριλαµβανοµένου του 

Ghawar (µεγαλύτερη στον κόσµο και πιο παραγωγικό τοµέα που έχει ανακαλυφθεί 
ποτέ) στη Σαουδική Αραβία. Πολύ λίγα γιγαντιαία κοιτάσµατα πετρελαίου έχουν 
βρεθεί από τις αρχές του 1980, και το τελευταίο βρέθηκε στη δεκαετία του 1960. 

 
Εικόνα 1: Κατανομή πετρελαϊκών αποθεμάτων 

(Πηγή: NickA. Owenetal, 2010) 

 

1.4 Χρήσεις πετρελαίου, εξόρυξη και µεταφορά 
 

Το πετρέλαιο χρησιµοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίµων 
(βενζίνη, ντίζελ) για µηχανές εσωτερικής καύσης και την δηµιουργία διάφορων 
λιπαντικών για βιοµηχανικές και όχι µόνο χρήσεις και για το λόγο αυτό είναι µια 

σηµαντική πηγή ενέργειας. Είναι, επίσης, η πρώτη ύλη για πολλά χηµικά προϊόντα, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαλυτών, των λιπασµάτων, των φυτοφαρµάκων, καθώς 
και στα συνθετικά προϊόντα όπως των πλαστικών και των απορρυπαντικών ακόµη 

και ορισµένων εκρηκτικών υλών. Τα προϊόντα που προέρχονται από το πετρέλαιο 
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λέγονται πετροχηµικά (petrochemicals) και ο κλάδος της Χηµείας που ασχολείται µε 
την ανάπτυξή τους Πετροχηµεία. 

Η ανάκτηση πετρελαίου ορίζεται ως η διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου που 

λαµβάνει χώρα στο πεδίο. Αρχικά, το πετρέλαιο φθάνει στην επιφάνεια λόγω της 
διαφοράς πίεσης µεταξύ της δεξαµενής (υψηλή πίεση) και την ατµόσφαιρα (1 atm). 

Σε αυτό το στάδιο, οι υποδοχές αντλίας ή άλλες τεχνητές συσκευές ανύψωσης µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν, για να σταθεροποιηθεί το σύστηµα και να διατηρηθεί µια 

σταθερή ανάκτηση πετρελαίου. Αυτό το στάδιο ονοµάζεται πρωτογενής ανάκτηση 

πετρελαίου και συνήθως ανακτάται µόνο το 5% έως 15% του πετρελαίου. 

Το επόµενο στάδιο ανάκτησης είναι η ∆ευτερογενής Ανάκτηση Πετρελαίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αέριο ή νερό εγχέεται, έτσι ώστε 
περισσότερο πετρέλαιο µετατοπίζεται και αναγκάζεται να ρέει µέσα από τις 
διατρήσεις. Συνήθως, µπορεί να παραχθεί επιπλέον 30% των αποθεµάτων 

πετρελαίου. 

 Για το λόγο αυτό υπήρχαν πολλές διαφορετικές τεχνικές αναπτύχθηκαν 

προκειµένου να αυξηθεί η ανάκαµψη πέρα από το δευτερεύον στάδιο. Αυτές οι 
µέθοδοι ονοµάζονται Τριτοβάθµια ανάκτηση πετρελαίου, γνωστή επίσης ως 
ενισχυµένη ανάκτηση πετρελαίου (EOR) µε σκοπό την ενίσχυση της ανάκτησης 
πετρελαίου.  

Οι τρεις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες τεχνικές είναι:  
� Θερµική ανάκτηση: Είναι µια τεχνική που αποσκοπεί στη µείωση του 

ιξώδους του πετρελαίου, συνήθως εισάγοντας ατµό µε αποτέλεσµα, να 

ενισχύεται η ικανότητα ροής του πετρελαίου. 

� Έγχυση αερίου: µε αυτή τη µέθοδο, φυσικό αέριο, άζωτο ή διοξείδιο 

του άνθρακα, εγχέεται. Τα αέρια µπορούν να διογκωθούν, µειώνοντας το 

ιξώδες του πετρελαίου και  ωθώντας το πετρέλαιο που θα παραχθεί. 
� Χηµικές πληµµύρες: πολλές χηµικές ουσίες έχουν βρεθεί ότι δρουν 
συµπληρωµατικά, όσον αφορά την ανάκτηση. Μερικά από αυτά είναι: 
πολυµερή, επιφανειοδραστικές ουσίες, αλκαλικές, µικκυλιακές, γαλακτώδες 
κλπ. Όλες αυτές οι χηµικές ουσίες στοχεύουν να αλλάξουν τις 
αλληλεπιδράσεις βράχου και υγρών και να αυξήσουν την ανάκτηση 

πετρελαίου. 



 

Εικόνα 

(Πηγή: Βήµα Press, 2019)

 

Σύµφωνα µε το Βλαχοµήτρο ∆ και τον Ζερελίδη Ε η αποµάκρυνση
των παραγωγικών περιοχών από τα µεγάλα καταναλωτικά κέντρα επέβαλε την
ανάπτυξη εξειδικευµένων υποδοµών και µεταφορικών µέσων στην
βιοµηχανία, όπως πετρελαιοφόρα πλοία τάνκε
σωληνογραµµή απαρτίζεται από αλληλουχία ηλεκτροκολληµένων σωλήνων η
διάµετρος των οποίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ και Η παροχή της
εξαρτάται από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά από την ποιότητα του µεταφερόµενου
πετρελαίου και από το πλήθος και την ισχύ των εγκατεστηµένων κατά µήκος του
αγωγού αντλιοστασίων και µπορεί να φτάσει µέχρι ετησίως

 
1.5 Επεξεργασία- ∆ιύλιση
 

Σύµφωνα µε την Αργυρού Ε ο
πετρελαίου είναι ισάριθµες προς τα διάφορα κοιτάσµατα και διαφέρουν µεταξύ τους

Εικόνα 2: Γεώτρηση στο oικόπεδο “Γλαύκος” (Εxxon Mobil) 

) 

Σύµφωνα µε το Βλαχοµήτρο ∆. και τον Ζερελίδη Ε. (2005), η αποµάκρυνση
των παραγωγικών περιοχών από τα µεγάλα καταναλωτικά κέντρα επέβαλε την
ανάπτυξη εξειδικευµένων υποδοµών και µεταφορικών µέσων στην
βιοµηχανία όπως πετρελαιοφόρα πλοία (τάνκερς) και σωληνογραµµές η
σωληνογραµµή απαρτίζεται από αλληλουχία ηλεκτροκολληµένων σωλήνων η
διάµετρος των οποίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 20 και 120 cm. Η παροχή της
εξαρτάται από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, από την ποιότητα του µεταφερόµενου

λαίου και από το πλήθος και την ισχύ των εγκατεστηµένων κατά µήκος του
και µπορεί να φτάσει µέχρι 100 Mtr ετησίως. 

∆ιύλιση 

Σύµφωνα µε την Αργυρού Ε. (2008) οι διατιθέµενες ποιότητες αργού
πετρελαίου είναι ισάριθµες προς τα διάφορα κοιτάσµατα, και διαφέρουν µεταξύ τους

9 

 

Σύµφωνα µε το Βλαχοµήτρο ∆ και τον Ζερελίδη Ε. (2005), η αποµάκρυνση 

των παραγωγικών περιοχών από τα µεγάλα καταναλωτικά κέντρα, επέβαλε την 
ανάπτυξη εξειδικευµένων υποδοµών και µεταφορικών µέσων στην πετρελαϊκή 

ωληνογραµµές. η 

σωληνογραµµή απαρτίζεται από αλληλουχία ηλεκτροκολληµένων σωλήνων, η 

διάµετρος των οποίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ και 120 cm. Η παροχή της 
εξαρτάται από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά από την ποιότητα του µεταφερόµενου 

λαίου και από το πλήθος και την ισχύ των εγκατεστηµένων κατά µήκος του 

ι διατιθέµενες ποιότητες αργού 

πετρελαίου είναι ισάριθµες προς τα διάφορα κοιτάσµατα και διαφέρουν µεταξύ τους 
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όχι µόνο κατά τις φυσικές τους ιδιότητες (πυκνότητα, ιξώδες κ.τ.λ.) αλλά κυρίως, 
κατά την χηµική τους σύνθεση. Εκτός από τους τέσσερις βασικούς τύπους 
υδρογονανθράκων  (παραφίνες, αλεφίνες, ναφθενικούς και αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες), που απαντούν σε έντονα µεταβαλλόµενες αναλογίες στα διάφορα 

κοιτάσµατα, το πετρέλαιο περιέχει διάφορες ουσίες, όπως θείο, µερκαπτάνες, αλµυρό 

νερό, οξυγονούχες ή και αζωτούχες ενώσεις, µεταλλικά ιχνοστοιχεία, που το 

καθιστούν πρακτικά άχρηστο σε ακατέργαστη µορφή. 

Η διύλιση (ορθότερα εξευγενισµός) είναι το σύνολο των βιοµηχανικών 
διεργασιών και µεθόδων που εφαρµόζονται για να επιτευχθεί, µε το µικρότερο 

δυνατό κόστος, η κατεργασία και ο µετασχηµατισµός του αργού πετρελαίου σε 
τελικά προϊόντα. 

Η θεµελιώδης διεργασία της διύλισης είναι συνεχής κλασµατική απόσταξη, 

από την οποία προκύπτει µία δεκάδα βασικών πετρελαϊκών κλασµάτων µε 
χαρακτηριστικά που βελτιώνονται κατόπιν σε άλλες εγκαταστάσεις για τον 

µετασχηµατισµό ή τον εξευγενισµό. Καθένα από τα κλάσµατα αυτά αντιστοιχεί σε 
ένα διάστηµα πτητικότητας, που χαρακτηρίζεται συνήθως από το πλήθος των ατόµων 
άνθρακα, ή από την έκταση της κλίµακας των κανονικών θερµοκρασιών βρασµού 

των περιεχόµενων υδρογονανθράκων ή άλλων ουσιών. Η διάσπαση αυτή του αργού 

πετρελαίου σε κλάσµατα µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε τις παραγωγικές 
απαιτήσεις. Συνοπτικά παράγει κατά φθίνουσα τάξη πτητικότητας τα εξής 
προϊόντα:καύσιµα αερίου, κλάσµα προπάνιου, κλάσµα βουτανίου, ελαφριά βενζίνη, 

βαριά βενζίνη, κηροζίνη, δύο ή περισσότερες ποιότητες ντίζελ, διάφορα 

αποστάγµατα, ένα κατάλοιπο της εν κενό απόσταξης. 
Το αργό πετρέλαιο είναι ένα σύνθετο µίγµα υδρογονανθράκων του οποίου το 

πρώτο στάδιο επεξεργασίας είναι η αφαλάτωση και η αφυδάτωση. Στη συνέχεια 

υφίσταται την απόσταξη, καθώς θερµαίνεται και τροφοδοτεί την «αποστακτική 

στήλη» που λειτουργεί µε ατµοσφαιρική πίεση και διαχωρίζεται σε κλάσµατα 

διαφορετικού σηµείου βρασµού. Το προϊόν του πυθµένα αυτής της στήλης στέλνεται 
στη στήλη κενού, που µπορεί να διαχωρίσει τα βαρύτερα κλάσµατα, χωρίς να 

προκαλέσει τη θερµική τους διάσπαση. Η απόσταξη διαχωρίζει το αργό πετρέλαιο σε 
κλάσµατα. 
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Καρδιά κάθε διυλιστηρίου αποτελεί το συγκρότηµα των παραγωγικών 
µονάδων, όπου εκτελούνται η κλασµατοποίηση, ο µετασχηµατισµός και ο 

καθαρισµός των ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων. Κάθε επιµέρους µονάδα 

περιλαµβάνει γύρω από το βασικό εξοπλισµό, τον αντιδραστήρα ή τον αποστακτήρα, 

αριθµό εξοπλισµών : συστοιχία θερµοεναλακτήρων για τη θέρµανση του υλικού 

τροφοδοσίας µέσω των θερµών εκροών, κλίβανο προθέρµανσης που φέρει το υλικό 

τροφοδοσίας στην επιθυµητή θερµοκρασία, πριν εισαχθεί στον αντιδραστήρα ή τον 

αποστακτήρα, διάφορα δοχεία διαχωρισµού, αντλίες και συµπιεστές για τη 

συντήρηση της κυκλοφορίας, των ρευστών. Οι συσκευές αυτές συνδέονται µέσω 

ιδιαίτερα περίπλοκου δικτύου σωληνώσεων που προσδίδει την χαρακτηριστική τους 
µορφή στα διυλιστήρια. Το σύνολο των µέσων επιτήρησης και ρύθµισης όλων των 

παραπάνω βρίσκεται συγκεντρωµένο σε µία αίθουσα ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τον Αγριµάκη (2016) για να επιτύχουµε έναν διαχωρισµό, 

βασιζόµαστε στη διαφορά των συστατικών που αποτελούν το µίγµα, ως προς µια 

συγκεκριµένη φυσική τους ιδιότητα. Στη χηµική βιοµηχανία συναντούµε ένα µεγάλο 

πλήθος διεργασιών του τύπου αυτού. Οι τρεις κυριότερες διεργασίες, που 

χρησιµοποιούνται σε σηµαντικές µονάδες του διυλιστηρίου είναι η εκχύλιση, 

κλασµατική κρυστάλλωση και η απόσταξη. 

Η εκχύλιση βασίζεται στη διαφορετική διαλυτότητα µιας ουσίας σε έναν 

συγκεκριµένο διαλύτη από τις υπόλοιπες που αποτελούν ένα µίγµα. Η πιο ευδιάλυτη 

από τις ουσίες, αποµακρύνεται από το µίγµα, έπειτα από ανάµιξη του τελευταίου µε 
κατάλληλο διαλύτη, στον οποίο οι υπόλοιπες ουσίες της πρώτης ύλης είναι αδιάλυτες. 
Η ίδια διεργασία χρησιµοποιείται σε µονάδες του τµήµατος παραγωγής λιπαντικών 

του διυλιστηρίου, για την αποµάκρυνση των αρωµατικών συστατικών της 
τροφοδοσίας. Οι ουσίες αυτές είναι περισσότερο διαλυτές στον διαλύτη ΝΜΡ 

(Νµέθυλο-πυρολιδόνη), από τα υπόλοιπα συστατικά του λιπαντικού. Εποµένως, η 

“έκπλυση” της τροφοδοσίας µε τον διαλύτη µειώνει την περιεκτικότητά της σε 
αρωµατικές ουσίες, επιφέροντας έτσι την επιθυµητή βελτίωση του δείκτη ιξώδους 
του λιπαντικού. 

Στην κλασµατική κρυστάλλωση το διάλυµα ψύχεται µέχρι το σηµείο πήξεως 
της συγκεκριµένης ουσίας, η οποία στερεοποιείται, δηµιουργώντας κρυστάλλους. Στη 

συνέχεια, αυτοί αποµακρύνονται από το διάλυµα µε φιλτράρισµα. Η µέθοδος αυτή 
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αποσκοπεί στην αποµάκρυνση των παραφινών (κεριών) από το λιπαντικό, µε σκοπό 

την µείωση του σηµείου πήξεως του. 

Η απόσταξη βασίζεται στη διαφορά της πτητικότητας της προς διαχωρισµό 

ουσίας, από τις υπόλοιπες ουσίες του µίγµατος. Χρησιµοποιείται µια αποστακτική 

στήλη µε δίσκους ή Packing (πληρωτικό υλικό). Ο κάθε δίσκος αποτελεί µια βαθµίδα 

ισορροπίας. Η εναλλαγή θερµότητας δεν γίνεται µε εναλλάκτες, αλλά µε άµεση 

επαφή ατµών – υγρού. Οι δίσκοι αποσκοπούν στην αποτελεσµατική επαφή των 

ατµών που προέρχονται από τον δίσκο που βρίσκεται αµέσως από κάτω τους, µε το 

υγρό που ρέει από τον δίσκο που βρίσκεται αµέσως από πάνω τους. 
 

1.6 Παράγωγα του αργού πετρελαίου 
 

Βενζίνη: Είναι υγρό κλάσµα, παράγεται µε απόσταξη µεταξύ των 30-15000 οC 

ανάλογα µε τον προορισµό της. Η βενζίνη περιέχει υδρογονάνθρακες 2-10 άτοµα 

άνθρακα. Χρησιµοποιείται σαν διαλύτης και σαν καύσιµο σε αυτοκίνητα και 
αεροπλάνα.  

Κηροζίνη: Είναι υγρό απόσταγµα, παράγεται µε απόσταξη µεταξύ των 150-

25000οC και περιέχει υδρογονάνθρακες µε 10-15 άτοµα άνθρακα. Χρησιµοποιείται 
σαν καύσιµο στα τρακτέρ και στα αεριωθούµενα καθώς και σαν φωτιστικό. 

Το Ντίζελ: Είναι υγρό απόσταγµα κίτρινου- καστανού χρώµατος, παράγεται 
µεταξύ 250- 36000οC και περιέχει υδρογονάνθρακες µε 12-20 άτοµα άνθρακα και 
µικρές ποσότητες ναφθενικών. Χρησιµοποιείται σαν καύσιµο στους κινητήρες Diesel 

και σαν πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία στις διεργασίες πυρόλυσης.  
Το Μαζούτ: Είναι υπόλειµµα µετά από το διαχωρισµό των υπόλοιπων 

κλασµάτων του αργού. Το µαζούτ αντιπροσωπεύει περίπου το 45% από την αρχική 

ποσότητα του αργού πετρελαίου, που υποβάλλεται. σε κλασµατική απόσταξη. 

Χρησιµοποιείται σαν πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία, όπως επίσης και. για 

την παραγωγή των ελαίων λίπανσης (ορυκτέλαιο) της παραφίνης και της ασφάλτου.  

Παραφίνη: Είναι λευκή µάζα, µίγµα υδρογονανθράκων, που περιέχει 
περισσότερα από 20 άτοµα άνθρακα. Χρησιµοποιείται σαν µονωτικό στην 
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ηλεκτροτεχνία, στην παραγωγή αδιάβροχων νηµάτων, στην παραγωγή του χαρτιού 

και των κεριών. 
 Ορυκτέλαια: Είναι παχύρρευστα υγρά κλάσµατα, µίγµα υδρογονανθράκων µε 

20-50 άτοµα άνθρακα στο µόριο τους. Παράγονται από το µαζούτ, µε κλασµατική 

απόσταξη σε χαµηλές πιέσεις (υπό κενό). Χρησιµοποιείται στη λίπανση και τη 

µόνωση των µετασχηµατιστών.  
Άσφαλτος: Ονοµαζόµενη πίσσα πετρελαίου, είναι παχύρρευστη ουσία, 

κλειστού χρώµατος.Αποτελείται από µίγµα βαρέων υδρογονανθράκων, κυρίως 
αρωµατικών. Παράγεται από υπόλειµµα στην κλασµατική απόσταξη του µαζούτ ή µε 
την οξείδωση του ασφαλτοειδούς µαζούτ. Χρησιµοποιείται στην ξυλεία στη 

χαρτοποιεία, στις µονώσεις, στις κατασκευές, όπως επίσης και στις ασφαλτοστρώσεις 
των δρόµων. 

 

1.7 Πετρελαϊκές Εταιρείες ∆ιύλισης Στην Ελλάδα 
 

∆ύο όµιλοι επιχειρήσεων (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) 

λειτουργούν τα 4 εγχώρια διυλιστήρια συνολικής δυναµικότητας διύλισης 526.000 

βαρελιών ανά ηµέρα ή 26.300.000 τόνων βαρελιών ανά έτος. 

 

Εικόνα 3: Συγκριτικός πίνακας μονάδων διύλισης στην Ελλάδα 

(Πηγή: Μανιάτης Γ, και Danchev S. (2014) 

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) και ένα από τα πλέον 
σύγχρονα στην Ευρώπη. Βασικό του πλεονέκτηµα είναι η µονάδα καταλυτικής 
πυρόλυσης (FCC) µε ονοµαστική δυναµικότητα 45.000 βαρελιών την ηµέρα, η οποία 



14 
 

κατεργάζεται ατµοσφαιρικό υπόλειµµα και απόσταγµα κενού (VCO) των δύο 

διυλιστηρίων για την παραγωγή ακριβότερων λευκών προϊόντων. Το διυλιστήριο 

Ασπροπύργου λειτουργεί από το 2005 εναρµονισµένο πλήρως στις νέες 
περιβαλλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, 
αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα του και την συµµετοχή του στην 
κερδοφορία του Οµίλου. 

Με τα έργα αναβάθµισης των µονάδων αποθείωσης νάφθας και µε τη 

λειτουργία της µονάδας ΤΑΜΕ, είναι σε θέση να παράγει βενζίνη υψηλών οκτανίων 
µε αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές,την οποία προµηθεύει σε όλη την αγορά, 

ενώ καλύπτει το 80% της συνολικής παραγωγής του Οµίλου σε τελικά προϊόντα 

βενζινών. Με τα έργα αναβάθµισης της µονάδας αποθείωσης Diesel και δικτύων 
διακίνησης είναι σε θέση να παράγει Auto Diesel, το οποίο διακινεί µε όλους τους 
τρόπους προς τους πελάτες. ∆ιαθέτει µεγάλο ιδιωτικό λιµάνι, σύγχρονους σταθµούς 
φόρτωσης βυτιοφόρων και τρένων, εκτενές δίκτυο διακίνησης αργού από τις 
εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και 
ηµικατεργασµένων προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευσίνας. Είναι 
συνδεδεµένο µε τον αγωγό διακίνησης καυσίµου προς το αεροδρόµιο έχοντας την 

κύρια ευθύνη παροχής καυσίµου. Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει µεγάλη 

ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων τελικών 
προϊόντων. 

Το διυλιστήριο Ελευσίνας είναι ατµοσφαιρικής διύλισης ετήσιας 
ονοµαστικής δυναµικότητας 5,0 εκατ. µετρικών τόνων αργού που αντιστοιχεί στο 

25% περίπου της διυλιστικής ικανότητας της χώρας. ∆ιαθέτει επίσης µονάδα 

υδρογονοαποθείωσης δυναµικότητας 800 χιλ. τόνων ντίζελ ετησίως. Το διυλιστήριο 

της Ελευσίνας διαθέτει τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους 3,35 εκατ. τόνων αργού 

και προϊόντων, µεγάλο ιδιωτικό λιµάνι στο οποίο µπορούν ταυτόχρονα να 

προσεγγίσουν 17 µεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης 
και σύγχρονο σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων µε νησίδες φόρτωσης. Το διυλιστήριο 

είναι συνδεδεµένο µε αγωγό τόσο µε τις εγκαταστάσεις στην Πάχη Μεγάρων όσο και 
µε το διυλιστήριο Ασπροπύργου. 

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι απλού τύπου και λειτουργεί σε 
συνδυασµό µε το διυλιστήριο Ασπροπύργου σαν µία ενοποιηµένη παραγωγική 
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µονάδα. Είναι το µόνο διυλιστήριο που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα και έχει την 

δυνατότητα τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της Βαλκανικής ενδοχώρας λόγω της 
οργανικής σύνδεσης του µε τις µεγάλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του οµίλου 

Καλοχώρι, οι οποίες χρησιµοποιούνται και για µεταφόρτωση προϊόντων παραγωγής 
του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Επιπρόσθετα η διασύνδεση των εγκαταστάσεων 
Καλοχωρίου και του αγκυροβολίου εκφόρτωσης αργού µε τις εγκαταστάσεις 
∆ενδροποτάµου της ΕΚΟ-ΕΛ.∆Α, πού ολοκληρώθηκε το 2001, έχει βελτιώσει 
δραστικά την ευελιξία του διυλιστηρίου στην παραλαβή, αποθήκευσης και διακίνηση 

αργού και προϊόντων πετρελαίου. 

Σύµφωνα µε τις Πετυχάκη Χ. και Γεωργιοπούλου Μ.Ε. (2012) το 

διυλιστήριο Κορίνθου της MotorOilHellasµαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το µεγαλύτερο αµιγώς ιδιωτικό 

βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα 

διυλιστήρια της Ευρώπης. Χάρη στην ευελιξία του διυλιστηρίου της µπορεί να 

επεξεργαστεί αργό πετρέλαιο διαφορετικής προέλευσης και χαρακτηριστικών και να 

παράγει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων πετρελαίου, σύµφωνα µε τις τελευταίες διεθνείς 
προδιαγραφές, εξυπηρετώντας εταιρείες πετρελαιοειδών στην Ελλάδα 

(BP,SHELL,MOBIL,TEXACO) και στο εξωτερικό. Είναι το µόνο Ελληνικό 

διυλιστήριο παραγωγής βασικών λιπαντικών υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι 
εγκεκριµένα από τους διεθνείς οργανισµούς, ACEA, API, το στρατό και το Ναυτικό 

των Η.Π.Α. Η Μοτορ Οϊλ (Ελλάς) συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον τεχνολογικά 

προηγµένων Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων µε υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας. 
Εκµεταλλευόµενη την πολυπλοκότητα του διυλιστηρίου, η Μοτορ Οϊλ (Ελλάς) 
παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιώντας βαρύς τύπους 
αργού πετρελαίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η εταιρεία προσαρµόζοντας το 

παραγόµενο προϊοντικό µίγµα στις ανάγκες της αγοράς σε συνδυασµό µε τις 
καλύτερες τιµές διάθεσης των προϊόντων της,  επιτυγχάνει καλύτερα περιθώρια 

διύλισης έναντι των σύνθετων διυλιστηρίων της Μεσογείου. Σύµφωνα µε ιστορικά 

στοιχεία, οι εγχώριες πωλήσεις της Εταιρείας αντιστοιχούν στο 40% του κύκλου 

εργασιών της, καλύπτοντας το 25% περίπου της Ελληνικής αγοράς, ενώ οι εξαγωγές 
της αντιστοιχούν στο 50% του κλάδου. Είναι το µοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα 

και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που έχουν πιστοποιηθεί τόσο για το Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, όσο και για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
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Επιπλέον, το 2007 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση ετήσιας Περιβαλλοντικής 
∆ήλωσης σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό επικυρωµένη από τη Bureau 

Veritas. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Με τον όρο απόβλητα ονοµάζουµε τα "παραπροϊόντα" της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, τα οποία αφού δεν έχουν άµεση πλέον χρησιµότητα στον άνθρωπο, 

πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο πίσω στο φυσικό περιβάλλον. Ο διαχωρισµός 
τους σε υγρά και στερεά είναι αποτέλεσµα της χωριστής διάθεσης τους, ανάλογα µε 
τη βασική τους φάση (στερεά ή υγρά) και προέρχονται κυρίως από οικιακές, 
βιοµηχανικές καθώς και άλλες πηγές ανθρώπινηςδραστηριότητας. Τα υγρά 

απόβληταπρέπει αρχικά να επεξεργαστούν µε την κατάλληλή µέθοδο και 
στησυνέχεια να διατεθούνσε υδάτινους φυσικούςαποδέκτεςόπωςηθάλασσα, τα 

ποτάµια ή οι λίµνες. 
Κατά τον ίδιο τρόπο και τα στερεά απόβλητα, αφού επεξεργαστούν, πρέπει 

να διατεθούν τελικά στο υπέδαφος µε τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να 

εξασφαλίζεται η οµαλή βιοαποδόµηση τους. Είναι προφανές ότι, στην εποχή µας, 
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για επεξεργασία των αποβλήτων, τόσο 

για την ελάττωση του όγκου τους όσο και για τη µείωση της επικινδυνότητας τους. Η 

προστασία της δηµόσιας υγείας και των φυσικών οικοσυστηµάτων, καθώς και η 

αποφυγή τηςµόλυνσης των ζωτικών και εµφάνισηπεριορισµένων πηγών 

πόσιµουνερού που υπάρχουν στονπλανήτηµας, είναι απαραίτητεςσυνθήκες για 

τηνοµαλήσυµβίωση του ανθρώπου µε το περιβάλλον. 
Στην εργασία όµως αυτή το αντικείµενο µελέτης µας στοχεύει στα υγρά 

απόβλητα. 

Σύµφωνα µε τη Λέκκα Α.Θ. (2013) ανάλογα τη χρήση από όπου προήλθαν, 
ορίζουµε τα υγρά απόβλητα στις παρακάτω κατηγορίες: 
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Οικιακά υγρά απόβλητα, απόβλητα που παράγονται από τις διάφορες 
ατοµικές δραστηριότητες όπως είναι το µπάνιο και τα απόνερα τόσο σε οικιακό και 
ξενοδοχειακό επίπεδο όσο και σε εµπορικό, για παράδειγµα υγρά απόβλητα 

αεροδροµίων και εµπορικών καταστηµάτων.  
Βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, απόβλητα που παράγονται σε διάφορες 

βιοµηχανίες,για παράδειγµα µεταλλουργικές, ηλεκτροπαραγωγικές ή 

κλωστοϋφαντουργικές.  
Γεωργικά υγρά απόβλητα, απόβλητα που παράγονται από κάθε γεωργική 

δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα οι εντατικές κτηνοτροφικές µονάδες. 
 

2.2 Υγρά βιοµηχανικά απόβλητα 
 

Σύµφωνα µε το prosodol (2019),υγρά βιοµηχανικά απόβλητα ονοµάζονται 
τα απόβλητα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιµοποιούνται για 

οποιαδήποτε εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά 

λύµατα ή όµβρια ύδατα (οδηγία 91/271/ΕΟΚ 21.05.1991). Είναι δηλαδή τα υγρά 

απόβλητα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που δηµιουργούνται 
κατά την παραγωγική διαδικασία και µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα των υλών 

που χρησιµοποιούνται. 
Τα βιοµηχανικά απόβλητα προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία 

(κατανάλωση νερού σε πολυάριθµες υγρές διεργασίες) όπως π.χ. από βιοµηχανίες 
µετάλλου, χηµικών προϊόντων, συνθετικών υλών, κονσερβοποιείων, βαφείων, 
γαλακτοβιοµηχανιών κ.λπ. τα οποία περιέχουν υπολείµµατα υλών οι οποίες 
χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία ή παράγονται από τη βιοτεχνία ή 

τη βιοµηχανία. Η ποσότητα των βιοµηχανικών αποβλήτων είναι διαφορετική για κάθε 
βιοµηχανία, ακόµα και ανάµεσα σε οµοειδείς βιοµηχανίες. Αυτό είναι συνάρτηση της 
δυναµικότητας του εργοστασίου και οφείλεται στον τρόπο παραγωγικής διαδικασίας, 
στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στο είδος του τελικού προϊόντος. 

Η παραγωγή των αποβλήτων µπορεί να είναι συνεχής ή διακεκοµµένη κατά 

το χρόνο λειτουργίας του εργοστασίου, επίσης µπορεί να περιορίζεται µόνο σε 
συγκεκριµένες εποχές του χρόνου (π.χ. κονσερβοποίηση φρούτων). Για τα 

βιοµηχανικά απόβλητα δεν είναι δυνατόν να δοθούν συγκεκριµένες τιµές ποσότητας, 
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σε αντίθεση µε τα αστικά λύµατα, όπου η διακύµανση είναι σχετικά µικρή. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται ενδεικτικές τιµές µε µεγάλες διακυµάνσεις. 
Σύµφωνα µε την Τσιτσιφλή Σ. (2014) τα βιοµηχανικά απόβλητα 

διακρίνονται σε: 
• Απόβλητα µε φυσική δράση:  

1. Μεταφορά θερµότητας στα νερά του αποδέκτη που αυξάνει 
την θερµοκρασία του και την µείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου. 

2. Ύπαρξη λεπτών σωµατιδίων σε αιώρηση ή ύπαρξη χρώµατος 
που προκαλούν θολότητα στον αποδέκτη και κατ’ επέκταση την µείωση της 
διείσδυσης του ηλιακού φωτός.  

3. Ύπαρξη αερίων σε διάλυση και πτητικών ενώσεων που 

προκαλούν δυσάρεστες οσµές, µειώνουν την διαλυτότητα του οξυγόνου και 
έχουν τοξική δράση. 

• Απόβλητα µε χηµική δράση:  

1. Ισχυρά οξέα ή βάσεις µεταβάλλουν το pH του αποδέκτη. – 

Άλατα µετάλλων και στοιχείων που έχουν τοξική δράση.  

2. Οργανικές ενώσεις (φαινόλες, χλωριωµένες ενώσεις κλπ.) που 

έχουν τοξική δράση.  

• Απόβλητα µε βιολογική δράση:  

1. Από βιοµηχανίες τροφίµων.  
2. Περιέχουν πρωτεΐνες, σάκχαρα, λίπη κλπ. 

 
2.3 Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 

Οι βασικοί στόχοι µιας µονάδας επεξεργασίας υγρών λυµάτων πριν τη 

τελική διάθεσή τους είναι: 
� Η αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, 
� Η αποµάκρυνση των κολλοειδών και διαλυµένων συστατικών, 
� Η αποµάκρυνση ανεπιθύµητων ουσιών όπως άζωτο, φώσφορος, 

τοξικές ουσίες, 
� Η απολύµανση. 
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Σύµφωνα µε τους Καλδέλλη Ι. και Κονδύλη Α. (2005)η επεξεργασία των 
στερεών που προκύπτουν από τις παρακάτω διεργασίες. 
2.3.1 Προεργασία – Πρωτοβάθµια Επεξεργασία 
 

Η προεργασία – πρωτοβάθµια επεξεργασία επιδιώκεται η αποµάκρυνση των 
στερεών σωµατιδίων τα οποία προκαλούν έµφραξη των αγωγών, φθορά του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και δυσλειτουργία των κατάντη συστηµάτων. Ειδικότερα 

αυτό επιτυγχάνεται µε τις εξής τεχνικές: 
 Εξάµµωση 

Σκοπός της τεχνικής είναι η αποµάκρυνση κόκκων άµµου, των σωµατιδίων 
αργίλου ή άλλων σωµατιδίωνµε µεγάλο σχετικά ειδικό βάρος και διάµετρο 

µεγαλύτερη από 200 µm, που διαφεύγουν από τις σχάρες, δεν είναι οργανικά και 
έχουν ταχύτητες καθίζησης σηµαντικά µεγαλύτερες από εκείνες των οργανικών 

ουσιών. Υπάρχουν 2 είδη εξαµµωτών οι εξαµµωτές µε σταθερή ταχύτητα και οι 
αεριζόµενοι εξαµµωτές. 

 Λιποσυλλογή 

Στη διάταξη της λιποσυλλογής γίνεται διαχωρισµός των απόνερων από τα 

λίπη µε φυσικές διεργασίες που εκµεταλλεύονται το διαφορετικό ειδικό βάρος των 
ελαιωδών διασπορών. Στους λιποσυλλέκτες η απόδοση σε αποµάκρυνση λιπών και 
ελαίων είναι περίπου 60 – 70%. 

 Πρωτοβάθµια Καθίζηση 

Στο σηµείο αυτό επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση σηµαντικού µέρους του 

οργανικού φορτίου των λυµάτων, που υπάρχει µε τη µορφή σωµατιδίων. Τα λύµατα 

οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης, όπου παραµένουν για 2 – 3 ώρες, επιτυγχάνοντας 
αποµάκρυνση 50-60% των αιωρούµενων στερεών και 25-40% του BOD. Οι 
δεξαµενές αυτές είναι κυκλικές ή ορθογώνιες και πρέπει να επιτυγχάνουν 
οµοιόµορφη κατανοµή της παροχής σε όλη την περιοχή της εισόδου, να είναι 
εξοπλισµένες µε κατάλληλες διατάξεις συγκέντρωσης και αφαίρεσης της λάσπης και 
να παρεµποδίζουν και να συµπαρασύρονται τα στερεά που καθιζάνουν στην εκροή.  

Τα λύµατα εισέρχονται από το κέντρο της δεξαµενής, ενώ τα επεξεργασµένα 

απόβλητα αποµακρύνονται από την υπερχείλιση που βρίσκεται περιµετρικά. 
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 Κροκίδωση – Συσσωµάτωση 

Πρόκειται για διεργασίες αποµάκρυνσης αιωρούµενων στερεών µικρού 

µεγέθους  (µικρότερα από 10 µm). Σκοπός τους είναι η συνένωση µικρών 
σωµατιδίων σε µεγαλύτερα, τα οποία αποµακρύνονται από το νερό µε καθίζηση ή 

επίπλευση ή διήθηση. Η διαφορά αυτών των δύο όρων είναι ότι η κροκίδωση 

αναφέρεται στη µείωση των απωστικών δυνάµεων στα οµώνυµα φορτισµένων 
σωµατιδίων, ενώ η συσσωµάτωση στη σύνδεση των κολλοειδών σωµατιδίων προς 
σχηµατισµό ορατών θρόµβων. 

 

2.3.2 ∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία 
 

Στη δευτεροβάθµια επεξεργασία κατάλληλα επιλεγµένοι µικροοργανισµοί 
διασπούν αερόβια ή αναερόβια τις οργανικές ουσίες των λυµάτων και των 

αποβλήτων. Η µέθοδος της ενεργού ιλύος είναι σήµερα η πιο διαδεδοµένη µέθοδος 
βιολογικής επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων. ένα σύστηµα ενεργού ιλύος 
συνεχούς ροής αποτελείται από: 

• Το βιολογικό αντιδραστήρα όπου οι µικροοργανισµοί αναπτύσσονται 
καταναλώνοντας τα συστατικά των αποβλήτων, και 

• Τη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης, όπου καθιζάνουν και διαχωρίζονται 
οι µικροοργανισµοί από τα υγρά απόβλητα. 

Στη δεξαµενή αερισµού τα εισερχόµενα λύµατα έρχονται σε επαφή µε τα 

αιωρούµενα συσσώµατα µικροοργανισµών υπό αερόβιες συνθήκες.Μέρος του 

οργανικού φορτίου οξειδώνεται σε απλά τελικά προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο 

µετατρέπεται σε νέο µικροβιακό (κυτταρικό) υλικό. Στη συνέχεια το µείγµα οδηγείται 
στη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης, όπου υπό συνθήκες ηρεµίας, οι 
βιοκροκίδες διαχωρίζονται µε καθίζηση και σχηµατίζεται  η λεγόµενη «ενεργός 
ιλύς». Μέρος της ιλύος ανακυκλοφορεί στη δεξαµενή αερισµού για τη διατήρηση 

επαρκούς συγκέντρωσης βιοµάζας για την αποδόµηση των λυµάτων, ενώ το 

υπερκείµενο υγρό οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία ή καταλήγει στον τελικό 

αποδέκτη. 
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2.3.3 Τριτοβάθµια Επεξεργασία – Επεξεργασία Ίλυος 
 

Πρόκειται για στάδιο προηγµένης επεξεργασίας που περιλαµβάνει όλες ή 

µερικές από τις εξής διεργασίες: 
1. Ιζηµατοποίηση 

Πρόκειται για προσθήκη χηµικών για την αλλαγή της φυσικής κατάστασης 
των διαλυµένων και αιωρούµενων στερεών προς τη διευκόλυνση τους µε καθίζηση. 

Ουσιαστικά, είναι µία διεργασία αδιαλυτοποίησης συστατικών των αποβλήτων, των 

οποίων συνήθως επιδιώκεται η αποµάκρυνση επειδή είναι ανεπιθύµητα. Η 

ιζηµατοποίηση επιτυγχάνεται είτε µε τη προσθήκη κατάλληλων αντιδραστηρίων είτε 
µε τη µεταβολή του pH. Κατά την ιζηµατοποίηση λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µία 

φυσική («πυρηνογένεση» και δηµιουργία κρυστάλλων) και µία χηµική διεργασία. Η 

ιζηµατοποίηση συνδυάζεται είτε µε διήθηση είτε µε τη διεργασία της κροκίδωσης – 

συσσωµάτωσης, ώστε να αποµακρυνθεί αποτελεσµατικάτο σχηµατιζόµενο ίζηµα σε 
συνέχεια µε καθίζηση ή επίπλευση. 

Η ιζηµατοποίηση χρησιµοποιείται για την ελάττωση της σκληρότητας του 

νερού, την αποµάκρυνση των όξινων ανθρακικών, την ελάττωση των πυριτικών, την 

αποµάκρυνση των βαρέων µετάλλων, καθώς επίσης και την αποµάκρυνση 

φθοριούχων, φωσφορικών και θειικών ιόντων. 
2. ∆ιήθηση 

Σκοπός της είναι η αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων. Κατά τη 

διεργασία αυτή το νερό διέρχεται από ένα µέσο διήθησης και τα σωµατίδια που 

περιέχει αποµακρύνονται είτε µε συσσώρευση στη επιφάνεια του διηθητικού µέσου 

είτε µε συγκράτηση στη µάζα του. Η χρήση της σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους 
επεξεργασίας του νερού έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση αιωρούµενων 
σωµατιδίων όλων των ειδών και µεγεθών. 

 

3. Απολύµανση 

Το νερό, ακόµη και αν φαίνεται απόλυτα καθαρό και διαυγές, συχνά περιέχει 
µικρόβια επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισµό. Ως απολύµανση ορίζεται η 

µείωση της περιεκτικότητας των αποβλήτων σε παθογόνους µικροοργανισµούς σε 
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καθορισµένα όρια, ώστε να µην προκαλούνται παθογόνες καταστάσεις στον άνθρωπο 

και τα ζώα. Η διεργασία του βιολογικού καθαρισµού συντελεί στη µείωση 

συγκέντρωσης των παθογόνων µικροοργανισµών κατά 90 -95%. 

Τα µέσα απολύµανσης διακρίνονται σε: 
� Χηµικά (οξειδωτικά και µη οξειδωτικά) και  
� Μη Χηµικά (υπεριώδης ακτινοβολία, αποστειρωτική διήθηση και 

ραδιενεργός ακτινοβολία) 

Γενικά τα κυριότερα µέσα/ µέθοδοι απολύµανσης είναι 
� Το χλώριο και τα παράγωγά του 

� Το όζον και οι 
� Ακτίνες UV. 

Στην περίπτωση του χλωρίου ο οξειδωτικός φορέας είναι το υποχλωριώδες 
οξύ και απαιτείται η διάχυσή του µέσα από κυτταρική µεµβράνη για την καταστροφή 

του κυτταρικού υλικού. Αντίστοιχα η υπεριώδης ακτινοβολία δρα ως «στειρωτικό» 

των µικροοργανισµών, επιδιώκοντας να εµποδίσει τον πολλαπλασιασµό τους. 
Αντίθετα, το όζον δρα απευθείας και καταστρέφει την ίδια την κυτταρική µεµβράνη, 

ενώ δεν επηρεάζει ουσιαστικά το pH, µε αποτέλεσµα να µην απαιτούνται χηµικά 

πρόσθετα για τη διόρθωσή του. 

Όσον αφορά το όζον αξιοσηµείωτα είναι τα παρακάτω: 

Το όζον έχει ισχυρότερη και ταχύτερη απολυµαντική δράση από το  χλώριο 

(300 -3000 φορές), επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποτελεσµατικότερη καταστροφή 

των ιών. Η δράση του όζοντος για την καταστροφή των κυτταρικών δεσµών ακόµη 

και στην περίπτωση των ιών, απαιτεί υπολειµµατικές συγκεντρώσεις µεταξύ 0,2 και 
0,5 mg/lµε χρόνο επαφής 6 minενώ η συνήθης δοσολογία είναι 5 mg/l. Επιπροσθέτως 
όφελος της ικανότητας απόσµησης του όζοντος είναι ότι εµποδίζει την επανεµφάνιση 

οσµών (ροή αερίου αποτελούµενο από 95% ατµοσφαιρικό αέρα). 

� Αποµάκρυνση αζώτου – φωσφόρου: 

Ο φώσφορος είναι ρύπος στον οποίο οφείλεται η υπερτροφία των υδάτινων 
αποδεκτών, για αυτό η περιεκτικότητα σε φώσφορο κατά τη διάθεση των υγρών 
αποβλήτων πρέπει να ελέγχεται και να περιορίζεται στο ελάχιστο. Ο φώσφορος 
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αποτελεί βασικό συστατικό για τη σύνθεση του κυτταρικού ιστού των 
µικροοργανισµών της ενεργού Ίλυος για τη µεταφορά ενέργειας. Αυτό έχει ως το 

10% έως 30% της εισερχόµενης ποσότητας φωσφόρου να αποµακρύνεται κατά τη 

διάρκεια της βιολογικής επεξεργασίας στις δεξαµενές αερισµού, ενώ το σύνολο 

σχεδόν των φωσφορικών ενώσεων µετατρέπεται σε διαλυτά ορθοφωσφορικά ιόντα. 

Ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος και η διαδικασία επεξεργασίας που 

επιλέγεται είναι άµεσα συνυφασµένες µε τον αποδέκτη και τις χρήσεις αυτού. Όταν 
πρόκειται για ευαίσθητους αποδέκτες, θεωρείται ικανοποιητική η ποσότητα 

φωσφόρου στην απορροή αν είναι κάτω από 2mg/l. 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι αποµάκρυνσης του φωσφόρου, µε τις 
επικρατέστερες να είναι: 

• Η χηµική µέθοδος και  
• Η βιολογική µέθοδος 

Με διαφορετικό βαθµό απόδοσης, αλλά και διαφορετικό λειτουργικό κόστος για την 

κάθε µέθοδο. 

Η χηµική αποµάκρυνση του φωσφόρου γίνεται µε τη δράση διαφόρων 
κροκιδωτικών ουσιών όπως αργίλου, σιδήρου ή ασβεστίου, όπου δηµιουργούνται 
αδιάλυτες ενώσεις φωσφόρου που αποµακρύνονται. Αυτό µπορεί να γίνει σε 
οποιοδήποτε στάδιο του διαγράµµατος ροής της επεξεργασίας των λυµάτων µε 
διαφορετικό βαθµό απόδοσης. Προτιµάται όµως αυτή να γίνεται µετά τη βιολογική 

επεξεργασία διότι δεν επηρεάζονται οι άλλες λειτουργίες της εγκατάστασης. Επίσης, 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη απόδοση, διότι όλος ο φώσφορος έχει ήδη µετατραπεί από 

τη δευτεροβάθµια επεξεργασία σε ορθοφωσφορικά άλατα που εύκολα 

κατακρηµνίζονται. 
Η βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις 

της ενεργού Ίλυος, όπου γίνεται και η βιολογική αποµάκρυνση του οργανικού 

φορτίου. Η αποφωσφόρηση συνήθως γίνεται από µόνη της, αλλά πολλές φορές 
συνδυάζεται και µε την αποµάκρυνση του αζώτου που γίνεται και αυτή στην ίδια 

δεξαµενή. 

Αναφορικά µε την αποµάκρυνση του αζώτου, το άζωτο περιέχεται στα 

λύµατα υπό τη µορφή αµµωνίας και οργανικού αζώτου, το οποίο µετατρέπεται σε 
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αµµωνία, καθώς αποδοµούνται οι οργανικές ενώσεις. Η αφαίρεση του αζώτου γίνεται 
µε αρχική µετατροπή της αµµωνίας σε νιτρικά µε τη βοήθεια νιτροποιητικών 

βακτηρίων (νιτροποίηση) και στη συνέχεια µε µετατροπή των νιτρικών σε αέριο 

άζωτο (που ελκύεται στην ατµόσφαιρα) µε τη βοήθεια απονιτροποητικών βακτηρίων 

(απονιτροποίηση). 

o Επεξεργασία Ίλυος: 
Ίλυς σχηµατίζεται κατά την προεπεξεργασία, την πρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια καθίζηση. 

� Η ίλυς της προεπεξεργασίας περιλαµβάνει αδρανή υλικά, γυαλί, χώµα, 

άµµο κ.λπ. και αφυδατώνεται εύκολα. 

� Η ίλυς της πρωτοβάθµιας καθίζησης περιλαµβάνει οργανικό 

περιεχόµενο >70%, στερεά 3-8% και έχει έντονη οσµή. 

� Η ίλυς της δευτεροβάθµιας καθίζησης περιλαµβάνει οργανικό 

περιεχόµενο >90%, στερεά 0,5-2%. 

Η ίλυς που αποβάλλεται από τη δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης 
συνήθως υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία µε στόχο τη µείωση του όγκου της 
(πάχυνση) και τη σταθεροποίηση της (σταθεροποίηση του οργανικού της φορτίου και 
µετατροπή σε µία αδρανή µάζα, ώστε η διάθεσή της στο περιβάλλον να είναι 
ακίνδυνη). 

Η πάχυνση της ίλυος γίνεται µε καθίζηση σε δεξαµενές πάχυνσης, µε 
επίπλευση (flotation)και µε µηχανικά µέσα 

Η αφυδάτωση της ίλυος επιτυγχάνεται µε µηχανικά µέσα 

(ταινιοφιλτρόπεσσα) ή µε κλίνες ξήρανσης. 
Ακόµη, γίνεται σταθεροποίηση της ίλυος για αποδόµηση του οργανικού 

φορτίου και µπορεί να είναι είτε αερόβια είτε αναερόβια. Η αερόβια έχει υψηλή 

απαίτηση σε οξυγόνο και µεγάλους χρόνους παραµονής. Το υγρό επανακυκλοφορεί 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας, αλλά αποδίδεται κακή ποιότητα τελικής ίλυος. Στην 
αναερόβια το οργανικό φορτίο διασπάται σε οξέα και αυτά εν συνεχεία σε CO2και 
CH4.Η διαδικασία είναι αργή. Απαιτείται στεγανή και σχετικά ακριβή εγκατάσταση. 
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Η τελική διάθεση της επεξεργασµένης ίλυος γίνεται στους χώρους διάθεσης 
στερεών απορριµµάτων, ενώ όταν δεν ανιχνεύονται συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών 
είναι δυνατή η χρήση της ως εδαφοβελτιωτικό. 

 

2.4 Υγρά απόβλητα διυλιστηρίων πετρελαίου 
 

Σύµφωνα µε τον Αγριµάκη Θ. (2016) τα υγρά απόβλητα του ∆ιυλιστηρίου 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και περιλαµβάνουν:  
1) Υγράβιοµηχανικά απόβλητα: 

� τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία των µονάδων (και των υποστηρικτικών 
δικτύων).  

� τα υγρά απόβλητα από τις εξυδατώσεις των δεξαµενών 

συµπεριλαµβανοµένων και των δεξαµενών αφερµατισµού πλοίων.  
� τα υγρά απόβλητα Λιµένος την ευθύνη των οποίων ως προς την επεξεργασία 

έχει το ∆ιυλιστήριο.  

� τα υγρά απόβλητα της µονάδας επεξεργασίας ιλύος  
� το σύνολο των όµβριων υδάτων του ∆ιυλιστηρίου.  

� υγρά απόβλητα που προκύπτουν από ρυπάνσεις κατ’ εφαρµογή του Oil Spill 

 

2) Αστικά λύµατα όπου κατάκύριο λόγο προέρχονται από υγρά αστικά λύµατα του 

∆ιυλιστηρίου ή Λιµένος 
Τα υγρά απόβλητα, αναλόγως της προέλευσής τους και των περιεχοµένων 

ρύπων, είτε επεξεργάζονται σε ενδιάµεσες µονάδες είτε οδηγούνται κατευθείαν στην 
Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του διυλιστηρίου. 

Οι κύριοι σταθµοί ενδιάµεσης επεξεργασίας των αποβλήτων που προέρχονται 
από τις µονάδες παραγωγής προτού οδηγηθούν στη µονάδα επεξεργασίας είναι οι 
παρακάτω:  

1) Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερού (Sour Water Stripper-SWS) 

συλλέγονται τα απόβλητα που περιέχουν όξινα αέρια, από όλες τις µονάδες 
του διυλιστηρίου τροφοδοτείται η µονάδα. Αποµακρύνονται οι πτητικοί ρύποι 
µε εξάτµισή τους από την µάζα των αποβλήτων. Το καθαρό νερό είτε 
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ανακυκλώνεται και χρησιµοποιείται στην αφαλάτωση του αργού είτε 
οδηγείται στην µονάδα επεξεργασίας των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων. 
 

2) Μονάδα εξουδετέρωσης Σε ξεχωριστό κύκλωµα συλλέγονται και 
εξουδετερώνονται Τα χηµικά αλκαλικά υγρά απόβλητα (µονάδα 

εξουδετέρωσης). Οδηγούνται εν συνεχεία προς περαιτέρω επεξεργασία στην 
µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων χηµικώς ουδέτερα υγρά απόβλητα. 

 
 

3) Μονάδα εξουδετέρωσης αποβλήτων µονάδας αλκυλιώσεως Τα υγρά 

απόβλητα της µονάδος αλκυλιώσεως, που περιέχουν πιθανόν οξύ 

εξουδετερώνονται σε ειδικές δεξαµενές µε ασβέστη (διάλυµα Ca(OH)2) και 
στην συνέχεια οδεύουν προς τη µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. 
Από τις ενδιάµεσες µονάδες επεξεργασίας τα υγρά απόβλητα, οδηγούνται 

προς την µονάδα επεξεργασίας µέσω ξεχωριστού αποχετευτικού κυκλώµατος 
ελαιωδών αποβλήτων (Oily Water Sewer-OWS).   

Οι εξυδατώσεις των δεξαµενών οδεύουν ασυνεχώς, στο αποχετευτικό δίκτυο 

του διυλιστηρίου και επεξεργάζονται στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
Γίνεται οπτικός έλεγχος για την ποιότητα των υγρών αποβλήτων κατά τη διάρκεια 

των εξυδατώσεων. Μέσω κλειστών αγωγών στις δεξαµενές έρµατος 
πραγµατοποιείται ο αφερµατισµός των πλοίων, όπου επιτυγχάνεται διαχωρισµός 
ελαιώδους φάσης από υδάτινη λόγω διαφορετικών ειδικών βαρών. Η υδάτινη φάση 

µέσω αγωγών οδεύει στη µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων, ενώ η ελαιώδης 
φάση οδεύει στις δεξαµενές αργού προς επαναδιύλιση.  

Οι διάφορες µονάδες και οι δεξαµενές χρησιµοποιούνται για την διαχείριση 

των όµβριων υδάτων και του νερού έρµατος των πλοίων. Στις µονάδες, το λάδι 
αποµακρύνεται από ελαιοσυλλέκτες τύπου δίσκων (discoil) ενώ η ιλύς πυθµένα 

αποµακρύνεται µε αλυσωτά ξέστρα και αντλίες ιλύος. Το ανακτηµένο λάδι 
προωθείται στο σύστηµα ανακτηµένου ελαίου του διυλιστηρίου ενώ η λάσπη προς 
την µονάδα αφυδάτωσης. 

Από την µονάδα, τα απόβλητα προωθούνται προς την µονάδα επίπλευσης. 
Πριν την επίπλευση, προστίθενται κατάλληλα χηµικά για την κροκίδωση των 
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υδρογονανθράκων και το λάδι που διαχωρίζεται και επιπλέει στην επιφάνεια, 

οδηγείται στο σύστηµα ανακτηµένου ελαίου του διυλιστηρίου. Το επεξεργασµένο 

νερό στην συνέχεια αντλείται προς τα αµµόφιλτρα όπου η περιεκτικότητα σε 
υδρογονάνθρακες µειώνεται περαιτέρω. 

Μετά τα αµµόφιλτρα, τα απόβλητα φτάνουν στον βιολογικό καθαρισµό που 

αποτελείται από τέσσερα βιόφιλτρα τύπου BIOFOR. Πριν την είσοδό τους στα 

βιόφιλτρα, τα απόβλητα αναµειγνύονται µε ένα ρεύµα ανακυκλοφορίας από την 

έξοδο των βιοφίλτρων σε µία δεξαµενή εξισορρόπησης. Με αυτόν το τρόπο ελέγχεται 
(µειώνεται) η περιεκτικότητά τους σε ρύπους έτσι ώστε η µονάδα βιολογικού 

καθαρισµού να έχει την µέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής. Στα βιόφιλτρα, το 

οργανικό φορτίο των αποβλήτων διασπάται από µικροοργανισµούς που 

αναπτύσσονται στον φορέα του βιόφιλτρου. Η παροχή οξυγόνου γίνεται µε την 
προσθήκη συµπιεσµένου αέρα.  

Τα επεξεργασµένα απόβλητα, µετά τα βιόφιλτρα οδηγούνται στην θάλασσα. 

Μία ποσότητα επεξεργασµένων αποβλήτων αποθηκεύεται σε δεξαµενή 

επεξεργασµένου νερού για να χρησιµοποιηθεί για την έκπλυση και καθαρισµό του 

βιόφιλτρου (µαζί µε πεπιεσµένο αέρα). Το νερό έκπλυσης των βιόφιλτρων 
αποθηκεύεται σε ξεχωριστή λεκάνη αποθήκευσης και επεξεργάζεται σε άλλη µονάδα 

επίπλευσης. Με την επίπλευση αφαιρούνται αιωρούµενα στερεά µε την µορφή 

λάσπης. Το επεξεργασµένο νερό οδηγείται προς αµµόφιλτρα και επανεισάγεται στην 
διαδικασία επεξεργασίας, ενώ η παραγόµενη ιλύς στα διάφορα στάδια επεξεργασίας. 

Η µονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων καθαρίζει σε βιολογικό φίλτρο πριν 
οδηγηθούν για διάθεση. Συντελείται µε την µέθοδο της ενεργού ιλύος ο καθαρισµός 
(activated sludge). Τα αστικά λύµατα (δεν περιέχουν πετρελαιοειδή) προέρχονται από 

τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου και οδηγούνται στη µονάδα µε φυσική ροή ή 

µέσω βυτίων από τις περιοχές όπου η άντληση τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. 

 

Σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων αποτελεί :  
I. Υποσύστηµα πρωτοβάθµιας επεξεργασίας  

Με τον όρο προεπεξεργασία ονοµάζουµε εκείνες τις διεργασίες που 

εφαρµόζονται για την προετοιµασία των υγρών αποβλήτων για την κύρια 
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επεξεργασία καθαρισµού τους. Αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο, καθώς σε περίπτωση 

που δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση των επόµενων 

σταδίων. Τα επιµέρους στάδια της προεπεξεργασίας είναι οι εξής µέθοδοι: 
α) Εσχάρισµα: χρήση εσχαρών για την αποµάκρυνση και αφαίρεση 

ευµεγέθους αιωρούµενου υλικού. 

β) Άλεση/πολτοποίηση: τεµαχισµός ογκωδών αντικειµένων σε στερεά 

µικρότερου µεγέθους. 
γ) Εξάµµωση: αποµάκρυνση άµµου 

δ) Λιποσυλλογή: η αποµάκρυνση των ελαιωδών είναι ένας διαχωρισµός 
υγρών φάσεων, ενώ η αποµάκρυνση των λιπαρών ένας διαχωρισµός στερεής - 

υγρής φάσης.  
ε) Εξισορρόπηση παροχής: αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση ή στον έλεγχο 

των διακυµάνσεων των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων µε σκοπό να 

παρέχονται οι ιδανικές συνθήκες για τις µετέπειτα διεργασίες επεξεργασίας, 
εξασφαλίζοντας την οµοιόµορφη παροχή στα επόµενα στάδια. 

II. Υποσύστηµα δευτεροβάθµιας επεξεργασίας-βιολογικός καθαρισµός  

 Η βιολογική επεξεργασία γίνεται µε: 
Α) Σύστηµα ενεργού ιλύος και περιλαµβάνει: δεξαµενή αερισµού µέσω της 

οποίας επιτυγχάνεται µε την προσθήκη ποσότητας οξυγόνου που απαιτείται από 

τους µικροοργανισµούς για την κατανάλωση των οργανικών ουσιών. Για την 
διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται αεροσυµπιεστές που διοχετεύουν τον αέρα σε 
ειδικές διατάξεις σχηµατισµού φυσαλίδων (διαχυτήρες). Όπως και µε την 
ανάµιξη, ώστε οι µικροοργανισµοί να µην καθιζάνουν στον πυθµένα και να 

υπάρχει οµοιόµορφη συγκέντρωση των µικροοργανισµών.  
Β) ∆εξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης: τα λύµατα αφού αεριστούν, 

εισέρχονται στην δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης όπου καθιζάνει η βιοµάζα 

ενώ τα διαυγή υγρά οδηγούνται προς την δεξαµενή απονιτροποίησης. Η λάσπη 

που καθιζάνει ανακυκλώνεται µε άντληση πίσω στην δεξαµενή αερισµού ώστε η 

περιεκτικότητα του συστήµατος σε ενεργό ιλύ να διατηρείται σε επιθυµητά 

επίπεδα. 
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III. Υποσύστηµα τριτοβάθµιας επεξεργασίας  

Τα διαυγή υγρά µετά την δεξαµενή αερισµού εισάγονται στην δεξαµενή 

απονιτροποίησης, όπου σε ανοξικό περιβάλλον υφίστανται απονιτροποίηση µε 
αποτέλεσµα να αποµακρύνονται οι ενώσεις του αζώτου.  

IV. Απολύµανση  

Σκοπός της απολύµανσης είναι η καταστροφή των παθογόνων 

µικροοργανισµών των αποβλήτων, ώστε να αποφεύγεται η µεταφορά των 
µικροοργανισµών µέσω του νερού στον τελικό αποδέκτη (θάλασσα). Η απολύµανση 

γίνεται στην δεξαµενή χλωρίωσης, όπου εισάγεται µε δοσοµετρική αντλία, 

υποχλωριώδες νάτριο ώστε να ανιχνεύεται σε ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 0.5-1mg/l. 

V. Σιλό Λάσπης  

Στο σιλό αποθηκεύεται η περίσσεια λάσπη από τη δεξαµενή καθίζησης. Τα 

µετά από επεξεργασία λύµατα διατίθενται µέσω υποθαλάσσιου κοινού αγωγού (µε τα 

επεξεργασµένα βιοµηχανικά απόβλητα και νερά ψύξεως), µήκους 394 µέτρων, όπου 

εκρέει σε βάθος µεγαλύτερο των 30 µέτρων από την στάθµη της θάλασσας. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ 
 
3.1 ∆ιεθνή δεδοµένα 

 

Σύµφωνα µε το www.mckinseyenergyinsights.com  παρακάτω παρατίθεται 
ένας κατάλογος των µεγάλων εταιρειών διύλισης σε ολόκληρο τον κόσµο, µε σειρά 

ταξινόµησης που βασίζεται στην ιδιοκτησία τους από τη συνολική ικανότητα 

απόσταξης εξευγενισµού από τις αρχές του 2019. 

Refiner Capacity (Kb/d) No. refineries 

Sinopec 5,539 28 

ExxonMobil 4,909 24 

CNPC 4,686 35 

Shell 3,250 24 

 

Εικόνα 4: Οι μεγαλύτερες μονάδες διύλισης ανά τον κόσμο 

(Πηγή: FitzgibbonT, 2019) 



 

3.1.1 Sinopec 

Εικόνα 

(Πηγή:https://www.energia.gr/media/articles/main/93060

Η ChinaPetroleum

κινεζική επιχείρηση 

ΠεκίνοτηςΚίνας. Είναι εισηγµένη στο Χονγκ Κονγκ και επίσης εµπορεύεται στη
Σαγκάη και τη Νέα Υόρκη
249.142 εργαζόµενους µε καθαρά έσοδα περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ

Είναι η µεγαλύτερη
αερίου και πετροχηµικών 

District , Πεκίνο.Οι δραστηριότητες της περιλαµβάνουν εξερεύνηση
πετρελαίου και φυσικού αερίου διύλιση και εµπορί
πωλήσεις πετροχηµικών , χηµικών ινών χηµικών λιπασµάτων και άλλων χηµικών
προϊόντων, αποθήκευση και µεταφορά αγωγών αργού
εισαγωγών, εξαγωγών και εισαγωγών εξαγωγών των επιχειρήσεων του αργού
πετρελαίου, φυσικού αερίου εξευγενισµένα προϊόντα πετρελαίου πετροχηµικών και
άλλων χηµικών ουσιών. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων η
συστήµατος επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων του διυλιστηρίου είναι η εξής
υγρό απόβλητο που προέρχεται από τη διαδικασία του διυλιστηρίου διαχειρίζεται µε
φίλτρο BAF (βιολογικό αερισµένο
από επεξεργασία χλωρίου. Επιπλέον αυτό το νερό επεξεργάζεται µε ινώδη διήθηση
(φίλτρο πολυµέσων) και ACF (φίλτρο ενεργού άνθρακα για την αποµάκρυνση

Εικόνα 5: Διυλιστήριο YanbuAramco, Σαουδική Αραβία 

https://www.energia.gr/media/articles/main/93060-yasref.........

ChinaPetroleum&ChemicalCorporation ή αλλιώςSinopecCorp

κινεζική επιχείρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου µε έδρα το
Είναι εισηγµένη στο Χονγκ Κονγκ και επίσης εµπορεύεται στη

Σαγκάη και τη Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2000 και απασχολεί
εργαζόµενους µε καθαρά έσοδα περίπου 9 δισεκατοµµύρια ευρώ

Είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στον κόσµο στη διύλιση πετρελαίου
 ετερογενών δραστηριοτήτων, που εδρεύει στο

Πεκίνο Οι δραστηριότητες της Sinopec περιλαµβάνουν εξερεύνηση
πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλιση και εµπορία, παραγωγή και

, χηµικών ινών, χηµικών λιπασµάτων και άλλων χηµικών
αποθήκευση και µεταφορά αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

εισαγωγών εξαγωγών και εισαγωγών / εξαγωγών των επιχειρήσεων του αργού
πετρελαίου φυσικού αερίου, εξευγενισµένα προϊόντα πετρελαίου, πετροχηµικών και

Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ηδιαδικα
συστήµατος επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων του διυλιστηρίου είναι η εξής
υγρό απόβλητο που προέρχεται από τη διαδικασία του διυλιστηρίου διαχειρίζεται µε

αερισµένο φίλτρο) και ρύθµιση θρόµβωσης ακολουθούµενη
από επεξεργασία χλωρίου. Επιπλέον, αυτό το νερό επεξεργάζεται µε ινώδη διήθηση
φίλτρο πολυµέσων και ACF (φίλτρο ενεργού άνθρακα) για την αποµάκρυνση
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Είναι εισηγµένη στο Χονγκ Κονγκ και επίσης εµπορεύεται στη 

Φεβρουαρίου 2000 και απασχολεί 
εργαζόµενους µε καθαρά έσοδα περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ. 

διύλιση πετρελαίου , φυσικού 

ετερογενών δραστηριοτήτων που εδρεύει στο Chaoyang 

Πεκίνο Οι δραστηριότητες της περιλαµβάνουν εξερεύνηση 

παραγωγή και 
χηµικών ινών χηµικών λιπασµάτων και άλλων χηµικών 

ετρελαίου και φυσικού αερίου 

εισαγωγών εξαγωγών και εισαγωγών εξαγωγών των επιχειρήσεων του αργού 
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διαδικασίαροής του 

συστήµατος επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων του διυλιστηρίου είναι η εξής: το 

υγρό απόβλητο που προέρχεται από τη διαδικασία του διυλιστηρίου διαχειρίζεται µε 
φίλτρο και ρύθµιση θρόµβωσης ακολουθούµενη 

από επεξεργασία χλωρίου Επιπλέον αυτό το νερό επεξεργάζεται µε ινώδη διήθηση 

φίλτρο πολυµέσων και φίλτρο ενεργού άνθρακα για την αποµάκρυνση 
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διαλυτών οργανικών ουσιών πριν από τη διήθηση µε προηγµένες τεχνολογίες 
φιλτραρίσµατος για επαναχρησιµοποίηση νερού. 

Η λύση ολοκληρωµένης µεµβράνης για την επαναχρησιµοποίηση νερού είναι 
ένας συνδυασµός από υπερδιήθηση στην κοίλη ίνα και σπειροειδών ρυπαντικών 

ανθεκτικών υφάλµυρων µεµβρανών νερού (WangaD. etal.2011). 

 

3.1.2 Exxonmobil 
 

 
Εικόνα 6: Εγκαταστάσεις περιοχής BatonRouge, Louisiana 

(Πηγή: corporate.exxonmobil.com) 

Η ExxonMobil είναι αµερικανική πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου που εδρεύει στο Ίρβινγκ του Τέξας. Είναι ο µεγαλύτερος άµεσος απόγονος της 
εταιρεία Standard Oil του Τζον Ντ. Ροκφέλερ και ιδρύθηκε στις 30 Νοεµβρίου του 

1999 από τη συγχώνευση της Exxon (πρώην εταιρεία Standard Oil του Νιου Τζέρσι) 
και της Mobil (πρώην εταιρεία Standard Oil της Νέα Υόρκης). Στην εταιρεία 

απασχολούνται 71.000 εργαζόµενοι  µε έσοδα 19.5 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Σύµφωνα µε άρθρο της ExxonMobil (2019) όσον αφορά  τη διαχείριση των 
υγρών αποβλήτων τα παραγόµενα ύδατα από τις πετρελαϊκές και αεριακές εργασίες 
στη ξηρά συνήθως διοχετεύονται µε έγχυση σε βαθιές υπόγειες δεξαµενές. Για 

εγκαταστάσεις παραγωγής ανοικτής θάλασσας, το παραγόµενο νερό διαχειρίζεται µε 
επανέγχυση σε συνδεδεµένη δεξαµενή ή µε επεξεργασία και απόρριψη στο θαλάσσιο 

περιβάλλον σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. 
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Το πρότυπο διαχείρισης νερού περιγράφει τις ελάχιστες αναµενόµενες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και µέτρα άµβλυνσης. Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τη 

βάση σχεδιασµού και σχεδιασµού για τη µείωση των επιπτώσεων στα επιφανειακά 

ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και στα ύδατα των ποταµών και των θαλάσσιων υδάτων, 
καθώς και στα συναφή ενδιαιτήµατα και χρήστες, που σχετίζονται µε την ποιότητα 

των αποβλήτων του παραγόµενου νερού. Για τις µεταγενέστερες και χηµικές εργασίες 
µας, εργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι νέες εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για 

τον έλεγχο της ποιότητας των απορριπτόµενων αποβλήτων. 
 

3.1.3 CNPC 

 
Εικόνα 7:Διυλιστήριο Adrar στην Αλγερία 

(Πηγή: http://www.petrochina.com.cn/) 

Η  ChinaNationalPetroleumCorporation (CNPC) είναι µια σηµαντική εθνική 

εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας και µία από τις µεγαλύτερες 
ολοκληρωµένες οµάδες ενέργειας στον κόσµο. Η έδρα της είναι στην περιοχή 

Ντόνγκτσενγκ του Πεκίνου και ιδρύθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 1988. Στην εταιρεία 

απασχολούνται 1.636.532 εργαζόµενοι  µε έσοδα 5.7 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Η CNPC (2017) επενδύοντας 200 εκατοµµύρια δολάρια, κατασκευάστηκε η 

µεγαλύτερη µονάδα επεξεργασίας βιοαποικοδοµητικών αποβλήτων στον κόσµο. Το 

εργοστάσιο δεν απορρίπτει απόβλητα και χρησιµοποιεί το νερό για να ποτίσει σχεδόν 

ένα εκατοµµύριο στρέµµατα δασών και να βελτιώσει τις τοπικές οικολογικές 
συνθήκες. Έλαβε υψηλό βαθµό από τη νορβηγική εταιρεία ταξινόµησης που 

αξιολόγησε τη διαχείριση του HSE. Η εγκατάσταση έλαβε επίσης το Περιβαλλοντικό 
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Βραβείο 2007 από το Σουδάν MEM, καθιστώντας πρότυπο για την προστασία του 

περιβάλλοντος, και το εργοστάσιο έχει επισκεφθεί εκπρόσωποι των Ηνωµένων 
Εθνών και πρεσβείες στο Σουδάν. 

Μια µονάδα επεξεργασίας λυµάτων για τον περιορισµό του ιξώδους 
κατασκευάσθηκε για να αυξήσει τον όγκο επεξεργασίας των λυµάτων πετρελαίου και 
του παραγόµενου νερού. Μια νέα δεξαµενή εξάτµισης 150.000m3 κατασκευάστηκε 
για την επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων χρησιµοποιώντας τεχνολογία 

βιοαποικοδόµησης. Συνολικά, 20.000bbl. νερού από πετρελαϊκές εργασίες 
ανακυκλώθηκαν καθηµερινά, προστατεύοντας το τοπικό περιβάλλον και διατηρώντας 
τους υδάτινους πόρους. Η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων συγκεντρώθηκε: 
εγκαταστάθηκε µονάδα επεξεργασίας λάσπης γεώτρησης για τη χωριστή επεξεργασία 

υγρών και στερεών αποβλήτων. 
Ένα σύστηµα πρόληψης και ελέγχου τριών επιπέδων, συµπεριλαµβανοµένης 

της επεξεργασίας των υδάτων, η επεξεργασία νερού µε ρύπανση από πετρέλαιο, µια 

χηµική δεξαµενή εξουδετέρωσης νερού, µια δεξαµενή οξείδωσης και µια οικιακή 

µονάδα επεξεργασίας λυµάτων, σχεδιάστηκε για την ταξινόµηση και τη µεταποίηση 

βιοµηχανικών και οικιακών λυµάτων. Η δεξαµενή οξείδωσης των 86.000 µ2 

οξειδώνει και εξατµίζει το επεξεργασµένο νερό, αλλά έχει επίσης δηµιουργήσει ένα 

πάρκο νερού αξίας 880.000 δολ. για την παροχή ψυχαγωγίας και αναψυχής στους 
εργαζοµένους καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών του εργοστασίου του 

∆ιυλιστηρίου του Χαρτούµ και των γειτονικών του περιοχών. 
 

3.1.4 SHELL 
 

 
Εικόνα 8: Διυλιστήριο Martinez, Καλιφόρνια 

(Πηγή: https://www.shell.us/) 
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Η RoyalDutchShell, κοινώς γνωστή ως Shell, είναι ολλανδό-βρετανική 

πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, που εδρεύει στη Χάγη της 
Ολλανδίας και στο Λονδίνο του Ηνωµένου Βασιλείου. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 

1907 µε τη συγχώνευση δύο αντίπαλων εταιρειών, της 
ολλανδικής NVKoninklijkeNederlandschePetroleumMaatschappij και της 
βρετανικής ShellTransportandTradingCompanyLtd.Στην εταιρεία απασχολούνται 
93.000 εργαζόµενοι  µε έσοδα περίπου 32 δισεκατοµµύρια ευρώ.Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, συµπεριλαµβανοµένης της εξερεύνησης και παραγωγής, διύλισης, διανοµής 
και εµπορίου 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε την 

ιστοσελίδα της Shellστο έργοQGC (Queensland Gas Company) στην Αυστραλία, έχει 
επενδύσει σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού για να µετατρέψει το παραγόµενο 

νερό σε πόρο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την τοπική κοινότητα. Το QGC 

παράγει Υγροποιηµένο φυσικό αέριο από φυσικό αέριο στην περιοχή της ύδρευσης 
της λεκάνης Surat στη Κουίνσλαντ. ∆υο υδροηλεκτρικοί σταθµοί που 

κατασκευάστηκαν την ίδια χρονική στιγµή µε την υποδοµή παραγωγής φυσικού 

αερίου διαχειρίζονται περίπου το 97% του παραγόµενου νερού(µε µέση παραγωγή 

επεξεργασµένου νερού το 2017 ήταν 54 mega λίτρα την ηµέρα - ή περίπου 20 πισίνες 
ολυµπιακών διαστάσεων), µετατρέποντάς το από άχρηστα και περιβαλλοντικά 

ακατάλληλα αλατούχα ύδατα σε υψηλής ποιότητας επεξεργασµένο νερό κατάλληλο 

για τοπικούς αγρότες και άρδευση, καθώς και τη βιοµηχανία και τους προµηθευτές 
νερού. Οι προσπάθειες ανακύκλωσης νερού του QGC ονοµάστηκαν Βιοµηχανικό 

Έργο Νερού της Χρονιάς στο Παγκόσµιο Βραβείο Νερού του 2016, το οποίο 

αναγνωρίζει τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας 
παγκοσµίως. 

Άλλες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα λύµατα ως εναλλακτική λύση για το 

γλυκό νερό, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι τοπικοί πόροι για τις γειτονικές 
κοινότητες. Σε µια ασυνήθιστη συµφωνία µε τον ∆ήµο του Dawson Creek στον 

Καναδά, συνεργάστηκε µε το συµβούλιο της πόλης για να ανοίξει ένα εργοστάσιο 

νερού που επεξεργάζεται τα αστικά λύµατα, τα οποία διαφορετικά θα απορρίπτονταν 

σε ένα τοπικό ποτάµι. Αντ 'αυτού, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε ένα πρότυπο όπου 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από την εταιρεία Groundbirch φυσικού αερίου όσο 

και από την κοινότητα. Η Groundbirch ανακυκλώνει περίπου το 98% του νερού της. 
Το µεγαλύτερο µέρος της ισορροπίας λαµβάνεται τώρα από το εργοστάσιο, 

ουσιαστικά εξαλείφοντας την ανάγκη µας να αντλούµε από γλυκό νερό για τις 
επιχειρήσεις µας στην περιοχή. Ο ∆ήµος µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει το 

επεξεργασµένο νερό για δικές του ανάγκες, όπως ο καθαρισµός δρόµων ή η 

διατήρηση των δηµόσιων πάρκων πράσινων. 
 

3.2 Ελληνικά δεδοµένα 
Όσον αφορά τα ελληνικά δεδοµένα υπάρχουν 2 εταιρείες τα Ελληνικά 

Πετρέλαια και η MotorOilHellas. 

Σύµφωνα µε τους Αλεξόπουλο και Λιάπη (2015) η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΗ) 

είναι µία εταιρεία µε ηγετικό ρόλο στον τοµέα της διύλισης πετρελαίου, 

προµηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί µε ένα ευρύ φάσµα αξιόπιστων 

ενεργειακών προϊόντων. Το ∆ιυλιστήριο µαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το µεγαλύτερο αµιγώς ιδιωτικό 

βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα 

διυλιστήρια της Ευρώπης. Παράγει ένα ευρύ φάσµα πετρελαϊκών προϊόντων, που 

καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες 
εταιρείες εµπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ΜΟH 

είναι η µοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Όσον 

αφορά το περιβάλλον η ΜΟΤΟΡ OIΛ καταβάλλει συνεχή και µεθοδική προσπάθεια 

να εδραιώσει µεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την καλύτερη 

προστασία του περιβάλλοντός µας. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε 
ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Σ∆Π) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 

14001. 

Σύµφωνα µε την MotorOilHellas (2019) η ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων 
περιλαµβάνει τα εξής: 
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Εικόνα 9:Διυλιστήριο Κορίνθου 

(Πηγή: Αγριµάκης Θ, 2016) 

Τα υγρά απόβλητα των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνουν: 
1. Υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις κύριες µονάδες παραγωγής του 

διυλιστηρίου καθώς επίσης και από τις µονάδες βοηθητικών παροχών. 
2. Εξυδατώσεις δεξαµενών. 
3. Έρµα και πετρελαιοειδή κατάλοιπα καθαρισµού δεξαµενόπλοιων. 
4. Τα υγρά απόβλητα του σταθµού φόρτωσης και του λιµένα. 

5. Τα όµβρια ύδατα από τις µονάδες και την περιοχή των δεξαµενών 
(αναχώµατα - λεκάνες κατακράτησης) του διυλιστηρίου. 

Τα χαρακτηριστικά των υγρών  αποβλήτων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
A. Φυσικά : τα πιο βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων είναι 

τα στερεά που βρίσκονται αιωρούµενα ή εν διαλύσει στην µάζα των 

αποβλήτων, η θερµοκρασία, το χρώµα και η οσµή. 

B. Χηµικά : τα χηµικά χαρακτηριστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
o Οργανικά (π.χ. υδρογονάνθρακες-φαινόλες) 
o Ανόργανα (π.χ. φώσφορος, pH, χλωριούχα, ενώσεις θείου) 

o Αέρια (π.χ. υδρόθειο-αµµωνία) 

o Βιολογικά : µικροοργανισµοί 
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Τα υγρά απόβλητα, αναλόγως της προέλευσής τους και των περιεχοµένων 
ρύπων, είτε επεξεργάζονται σε ενδιάµεσες µονάδες είτε οδηγούνται κατευθείαν στην 
Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του διυλιστηρίου.  

Ενδιάµεση επεξεργασία: 

� Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερού (SourWaterStripper-SWS): Η µονάδα 

συλλέγει τα απόβλητα που περιέχουν όξινα αέρια από όλες τις µονάδες του 

διυλιστηρίου και αποµακρύνονται οι πτητικοί ρύποι µε εξάτµισή τους από την 

µάζα των αποβλήτων. Τα αέρια οδηγούνται στις µονάδες ανάκτησης θείου του 

διυλιστηρίου ενώ το καθαρό νερό είτε ανακυκλώνεται και χρησιµοποιείται στην 
αφαλάτωση του αργού είτε οδηγείται στην µονάδα επεξεργασίας των υγρών 
βιοµηχανικών αποβλήτων.  

� Μονάδα εξουδετέρωσης: Τα χηµικά αλκαλικά υγρά απόβλητα συλλέγονται σε 
ξεχωριστό κύκλωµα και εξουδετερώνονται στην µονάδα εξουδετέρωσης. Τα 

χηµικώς ουδέτερα υγρά απόβλητα οδηγούνται εν συνεχεία προς περαιτέρω 

επεξεργασία στην µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων.  
� Μονάδα εξουδετέρωσης αποβλήτων µονάδας αλκυλιώσεως: Τα υγρά απόβλητα 

της µονάδας αλκυλιώσεως, που περιέχουν πιθανόν οξύ εξουδετερώνονται σε 
ειδικές δεξαµενές µε ασβέστη (διάλυµα Ca(OH)2) και στην συνέχεια οδεύουν 
προς τη µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται µέσω ξεχωριστού αποχετευτικού κυκλώµατος 
ελαιωδών αποβλήτων (OilyWaterSewerOWS) προς την µονάδα επεξεργασίας. Οι 
εξυδατώσεις των δεξαµενών οδεύουν στο αποχετευτικό δίκτυο του διυλιστηρίου και 
επεξεργάζονται στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Κατά την διάρκεια 

των εξυδατώσεων γίνεται οπτικός έλεγχος για την ποιότητα των υγρών αποβλήτων. Ο 

αφερµατισµός των πλοίων πραγµατοποιείται µέσω κλειστών αγωγών στις δεξαµενές 
έρµατος, όπου επιτυγχάνεται διαχωρισµός ελαιώδους φάσης από υδάτινη λόγω 

διαφορετικών ειδικών βαρών. Μετά από καθορισµένο χρόνο παραµονής, η υδάτινη 

φάση µέσω αγωγών οδεύει στη µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων ενώ η ελαιώδης 
φάση οδεύει στις δεξαµενές αργού προς επαναδιύλιση.  
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Εικόνα 10: Σχηματικό Διάγραμμα Ροής 

(Πηγή: Αλεξόπουλος Π. Και Λιάπης  Κ. 2015) 

Τα υγρά απόβλητα επεξεργάζονται ως παρακάτω: 

Οι ελαιοδιαχωριστές API-3, API-4, API-5 και οι δεξαµενές Τ-2000 και Τ-

2001 χρησιµοποιούνται για την διαχείριση των όµβριων υδάτων και του νερού 

έρµατος των πλοίων. 
Στους ΑΡΙ-1 και ΑΡΙ-2, το λάδι αποµακρύνεται από ελαιοσυλλέκτες τύπου 

δίσκων (discoil) ενώ η ιλύς πυθµένα αποµακρύνεται µε αλυσωτά ξέστρα και αντλίες 
ιλύος. Το ανακτηµένο λάδι προωθείται στο σύστηµα ανακτηµένου ελαίου του 

διυλιστηρίου ενώ η λάσπη προς την µονάδα αφυδάτωσης. Από τον ΑΡΙ-2, τα 

απόβλητα προωθούνται προς την µονάδα επίπλευσης DAF-1 προσθέτοντας 
κατάλληλα χηµικά για την κροκίδωση των υδρογονανθράκων και το λάδι που 

διαχωρίζεται και επιπλέει στην επιφάνεια, οδηγείται στο σύστηµα ανακτηµένου 

ελαίου του διυλιστηρίου. Το επεξεργασµένο νερό στην συνέχεια αντλείται προς τα 

αµµόφιλτρα όπου η περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες µειώνεται περαιτέρω. Μετά 

τα αµµόφιλτρα, τα απόβλητα φτάνουν στον βιολογικό καθαρισµό που αποτελείται 
από τέσσερα βιόφιλτρα τύπου BIOFOR. Σε αυτά, το οργανικό φορτίο των αποβλήτων 

διασπάται από µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται στον φορέα του βιόφιλτρου. Η 

παροχή οξυγόνου γίνεται µε την προσθήκη συµπιεσµένου αέρα. 

Τα επεξεργασµένα απόβλητα οδηγούνται στην θάλασσα. Μία ποσότητα 

επεξεργασµένων αποβλήτων αποθηκεύεται σε δεξαµενή επεξεργασµένου νερού για 
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να χρησιµοποιηθεί για την έκπλυση και καθαρισµό του βιόφιλτρου. Το νερό 

έκπλυσης των βιόφιλτρων αποθηκεύεται σε ξεχωριστή λεκάνη αποθήκευσης και 
επεξεργάζεται σε άλλη µονάδα επίπλευσης DAF-2. Η παραγόµενη ιλύς στα διάφορα 

στάδια επεξεργασίας (κύρια από την DAF-2, τον ΑΡΙ-1/ΑΡΙ-2 και λίγη ποσότητα που 

διαχωρίζεται στην DAF-1) αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαµενή απ’ όπου αντλείται 
για αφυδάτωση προς τη φυγόκεντρο. 

Τα αστικά λύµατα του εργοστασίου οδεύουν σε βιολογικό φίλτρο όπου 

καθαρίζονται πριν οδηγηθούν για διάθεση. Ο καθαρισµός συντελείται µε την µέθοδο 

της ενεργού ιλύος. 
Το σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων αποτελεί συνδυασµό των εξής 

υποσυστηµάτων:  
� Υποσύστηµα πρωτοβάθµιας επεξεργασίας:  

Σκοπός της πρωτοβάθµιας επεξεργασίας είναι η αποµάκρυνση των στερεών 
από τα λύµατα και επιτυγχάνεται µε: Εσχαρισµό (συγκράτηση των 
ευµεγεθών στερεών), Καθίζηση (αποµάκρυνση αιωρούµενων οργανικών και 
ανόργανων στερεών, αποσκοπώντας στην µείωση του ρυπαντικού φορτίου 

των επόµενων συστηµάτων επεξεργασίας), Εξισορρόπηση ροής (δεξαµενή 

εξισορρόπησης µε δύο εγκατεστηµένες υποβρύχιες αντλίες που µε 
ρυθµιζόµενη ροή στέλνουν τα λύµατα στην µονάδα βιολογικού καθαρισµού 

αστικών λυµάτων. 
� Υποσύστηµα δευτεροβάθµιας επεξεργασίας-βιολογικός καθαρισµός: 

Η βιολογική επεξεργασία γίνεται µε σύστηµα ενεργού ιλύος και 
περιλαµβάνει: ∆εξαµενή αερισµού µέσω της οποίας επιτυγχάνεται προσθήκη 

ποσότητας οξυγόνου που απαιτείται από τους µικροοργανισµούς για την 

κατανάλωση των οργανικών ουσιών και ανάµιξη, ώστε οι µικροοργανισµοί 
να µην καθιζάνουν στον πυθµένα και να υπάρχει οµοιόµορφη συγκέντρωση 

των µικροοργανισµών. ∆εξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης: καθιζάνει η 

βιοµάζα ενώ τα διαυγή υγρά οδηγούνται προς την δεξαµενή 

απονιτροποίησης. Η λάσπη που καθιζάνει ανακυκλώνεται µε άντληση πίσω 

στην δεξαµενή αερισµού ώστε η περιεκτικότητα του συστήµατος σε ενεργό 

ιλύ να διατηρείται σε επιθυµητά επίπεδα.  

� Υποσύστηµα τριτοβάθµιας επεξεργασίας: 
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Τα διαυγή υγρά µετά την δεξαµενή αερισµού εισάγονται στην δεξαµενή 

απονιτροποίησης µε αποτέλεσµα να αποµακρύνονται οι ενώσεις του αζώτου.  

� Απολύµανση: 

Σκοπός της απολύµανσης είναι η καταστροφή των παθογόνων 
µικροοργανισµών των αποβλήτων, ώστε να αποφεύγεται η µεταφορά των 
µικροοργανισµών µέσω του νερού στον τελικό αποδέκτη (θάλασσα). Η 

απολύµανση γίνεται στην δεξαµενή χλωρίωσης , όπου εισάγεται µε 
δοσοµετρική αντλία, υποχλωριώδες νάτριο ώστε να ανιχνεύεται σε ποσοστό 

ελεύθερου χλωρίου 0.5-1mg/l. 

�  Σιλό Λάσπης: 
Στο σιλό αποθηκεύεται η περίσσεια λάσπη από τη δεξαµενή καθίζησης.Τα 

µετά από επεξεργασία λύµατα διατίθενται µέσω υποθαλάσσιου κοινού 

αγωγού, µήκους 394 µέτρων, όπου εκρέει σε βάθος µεγαλύτερο των 30 

µέτρων από την στάθµη της θάλασσας. 
Νερόψύξης: 
Θαλασσινό νερό χρησιµοποιείται ως ψυκτικό µέσο στους εναλλάκτες θερµότητας και 
ως τροφοδοσία των µονάδων αφαλατώσεων για την παραγωγή κατεργασµένου νερού  

Ευκολίεςυποδοχήςπλοίων:  
Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαθέτουν εγκεκριµένο από το 

αρµόδιο υπουργείο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων από πλοία που καταπλέουν στις 
λιµενικές εγκαταστάσεις της.  
Παράκτιαζώνη:  

Σύµφωνα µε συστηµατικές ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια περιοχή του 

διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, που πραγµατοποιούνται από το Εργαστήριο 

Εφαρµοσµένης Γεωχηµείας του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 
στόχο την παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στην υδάτινη στήλη της 
παράκτιας ζώνης του διυλιστηρίου. 
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Εικόνα 11: Περιβαλλοντική δήλωση της MOH 2017 (EMAS):Παράγονται 0,234 m3 υγρά απόβλητα ανά ΜΤ 
(Metric Ton),  ενώ από το 2010 έως το 2017 η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων φθίνει σημαντικά 

(Πηγή:ΜΟΗ, 2017)  

 
Προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

 Οι διακυµάνσεις θερµοκρασίας, αγωγιµότητας στην περιοχή έρευνας βρίσκονται 
στα κανονικά πλαίσια τιµών για την αντίστοιχη εποχή µέτρησης τους για 

παράκτιο Μεσογειακό περιβάλλον.  
 Τα νερά είναι καλά οξυγονωµένα σε όλες τις περιόδους µέτρησης 
περιλαµβανοµένης και της θερινής περιόδου.  

 Οι τιµές pH βρίσκονται στα κανονικά πλαίσια τιµών για το θαλάσσιο 

περιβάλλον. Από τη σύγκριση των τιµών των παραµέτρων και των γεωγραφικών 
µεταβολών τους, προκύπτει ότι οι συνθήκες παραµένουν σταθερές, στα 

κανονικά πλαίσια παράκτιου Μεσογειακού περιβάλλοντος.  
 Η ανά λίτρο περιεκτικότητα του νερού σε αιωρούµενο υλικό και οι 
συγκεντρώσεις των στοιχείων που µελετήθηκαν βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, 

όπως και σε άλλες Ελληνικές παράκτιες θαλάσσιες περιοχές.  
Όσον αφορά τα ΕΛ.ΠΕ. τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, 

πρωταρχικό στόχο αποτελεί η µείωση της παραγωγής τους, η ανακύκλωση όσων 
ρευµάτων είναι δυνατόν και στη συνέχεια η επιτόπου διαχείρισή τους µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
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Εικόνα 12:Διυλιστήριο Ασπροπύργου 

(Πηγή: Αγριµάκης Θ, 2016) 

 

Σύµφωνα µε τις Πατσιαούρα, Ε., & Μπίνου, Μ. (2015) στα ΕΛΠΕ και πιο 

συγκεκριµένα στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης η διαχείριση υγρών αποβλήτων 

διέπεται από τις εξής διαδικασίες. 
Η κάθε µονάδα παράγει διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας υγρά 

απόβλητα, τα οποία ταξινοµούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Ελαιώδη 

απόβλητα, Μη Ελαιώδη απόβλητα,  Υγειονοµικά απόβλητα και Νερά Βροχής. Η 

ταξινόµηση αυτή καθορίζει και τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας τους. Για τον 
λόγο αυτό σε ορισµένες µονάδες υπάρχουν εγκαταστάσεις για την προεπεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων πριν την απόρριψη τους στην Κεντρική Μονάδα Κατεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων (ΚΜΚΥΑ). 

Στον αρχικό ελαιοδιαχωριστή, µέσω του δικτύου συλλογής ελαιωδών αποβλήτων 

καταλήγουν τα υγρά απόβλητα από τις παρακάτω µονάδες :  
� ∆ιυλιστήριο, πύργο απογύµνωσης όξινου νερού και βοηθητικές παροχές 

(µονάδα αδρανούς, αεροσυµπιεστές)  
� ∆ιαλύτες  
� Αποστραγγίσεις δεξαµενών  
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� Σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων και τραίνων  
� Μονάδα κατεργασίας ελαιώδους λάσπης 

 Στην είσοδο της αεριζόµενης δεξαµενής καταλήγουν τα υγρά απόβλητα από :  

• Τον Πύργο ψύξης  
• Την Αποµάστευση λεβήτων  
• Τη Μονάδα κατεργασίας νερού λεβήτων  
• Την µονάδα Πολυπροπυλενίου  

• Την µονάδα IAF  

Μετά την αεριζόµενη δεξαµενή καταλήγουν τα απόβλητα από τα παρακάτω σηµεία:  

� Εργοστάσιο PVC  

� Εργοστάσιο Καυστικής Σόδας/Χλωρίου  

Η ΚΜΚΥΑ αποτελείται από τον αρχικό ελαιοδιαχωριστή τύπο API, στον 

οποίο καταλήγουν όλα τα ελαιώδη υγρά απόβλητα. Σκοπός του αρχικού 

ελαιοδιαχωριστή είναι η αποµάκρυνση των ελεύθερων υδρογονανθράκων από τα 

υγρά απόβλητα. Στην συνέχεια τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στη µονάδα 

επίπλευσης µε διαλυµένο αέρα (DAF) δυναµικότητας 200 m3/h, στην οποία γίνεται η 

αποµάκρυνση των υδρογονανθράκων που είναι σε µορφή γαλακτώµατος. Από την 
έξοδο της DAF τα απόβλητα οδηγούνται στην δεξαµενή αερισµού για την 
αποµάκρυνση του βιολογικού φορτίου. Τα απόβλητα στην συνέχεια διέρχονται από 

την δεξαµενή καθίζησης και κατόπιν οδηγούνται στον τελικό ελαιοδιαχωριστή, για 

αποµάκρυνση τυχόν επιπλεόντων υδρογονανθράκων και ρύθµιση του pΗ πριν την 

απόρριψη στον αποδέκτη.  
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Εικόνα 13:Αρχικός ελαιοδιαχωριστής API 

(Πηγή: Πατσιαούρα, Ε. & Μπίνου Μ. 2015) 

Στην είσοδο της αεριζόµενης δεξαµενής απορρίπτονται τα απόβλητα από τις 
βοηθητικές παροχές (πύργο ψύξης, αποµάστευση λεβήτων, κατεργασία νερού για 

ατµοπαραγωγή), το πολυπροπυλένιο και η έξοδος της IAF. Στην αρχή της δεξαµενής 
καθίζησης απορρίπτονται τα υγρά απόβλητα από την µονάδα Καυστικής Σόδας - 

Χλωρίου και PVC.  

Στην περίπτωση αυξηµένων ροών υγρών αποβλήτων, που ξεπερνούν την 

δυναµικότητα της DAF, εκτρέπονται από τη έξοδο του αρχικού ελαιοδιαχωριστή και 
απορρίπτονται στην δεξαµενή εξισορρόπησης. Όταν οµαλοποιηθούν οι ροές, τα 

απόβλητα από την δεξαµενή εξισορρόπησης οδηγούνται είτε στον αρχικό 

ελαιοδιαχωριστή είτε στην IAF για επεξεργασία.  

Στην έξοδο του τελικού ελαιοδιαχωριστή καταλήγουν τα υγειονοµικά 

απόβλητα, αφού υποστούν κατεργασία και χλωρίωση. Στην συνέχεια γίνεται 
περιγραφή των µονάδων προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων των διαφόρων µονάδων 

και των τµηµάτων της κεντρικής µονάδας κατεργασίας υγρών αποβλήτων.  
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Εικόνα 14: Μονάδα βιολογικής κατεργασίας και ο τελικόςελαιοδιαχωριστής 

(Πηγή: Πατσιαούρα, Ε. & Μπίνου Μ. 2015) 

Όσον αφορά την κεντρική µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
ακολουθούνται τα εξής: 
Α) Αρχικός Ελαιοδιαχωριστής (Προαπαφριστής)  

Στον αρχικό ελαιοδιαχωριστή τύπου API (προαπαφριστή) καταλήγουν τα 

ελαιώδη απόβλητα και επιτυγχάνεται η µείωση της ταχύτητας των αποβλήτων και 
δίνεται ένα χρονικό διάστηµα παραµονής ικανό για να επιτρέψει το διαχωρισµό των 
υδρογονανθράκων από τα απόβλητα και την επίπλευση τους στην επιφάνεια του 

νερού, λόγω διαφοράς ειδικού βάρους. 
Με αυτό τον τρόπο αποµακρύνονται το 95-98 % των υδρογονανθράκων. Οι 

επιπλέοντες υδρογονάνθρακες αποµακρύνονται µε τη βοήθεια ξέστρων που υπάρχουν 
στο αρχικό τρίγωνο και στο τέλος του ελαιοδιαχωριστή και οδηγούνται στο φρεάτιο 

συλλογής ελαιωδών,από όπου αντλούνται προς τη δεξαµενή οι υδρογονάνθρακες 
διαχωρίζονται µε βαρύτητα και οδηγούνται στις δεξαµενές αργού πετρελαίου για 

επαναδιύλιση, ενώ το νερό επιστρέφει στον αρχικό ελαιοδιαχωριστή.  
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Στην περίπτωση εξαιρετικά µεγάλων παροχών τα νερά εκτρέπονται προς την 
δεξαµενή εξισορρόπησης χωρητικότητας 3000 m3. Η εκτροπή γίνεται αυτόµατα µε 
καθορισµό του ύψους των υπερχειλιστών στο κανάλι εκτροπής. 

Παρά την µείωση των εκποµπών των πτητικών υδρογονανθράκων προς την 

ατµόσφαιρα από τον ελαιοδιαχωριστή έχει τοποθετηθεί πλωτό κάλυµµα. 

Β) Μονάδα Επίπλευσης µε ∆ιαλυµένο Αέρα (DAF)  

Η µονάδα επίπλευσης µε διαλυµένο αέρα (Dissolved Air Flotation - DAF) 

χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται σε 
µορφή γαλακτώµατος και των αιωρούµενων στερεών των αποβλήτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε ρύθµιση pΗ, προσθήκη κροκιδωτικών για τη δηµιουργία 

συσσωµάτων και επίπλευση αυτών µε την βοήθεια διαλυµένου αέρα.  

Γ) ∆εξαµενή Βιολογικής Κατεργασίας  

Τα υγρά απόβλητα από την έξοδο της DAF οδηγούνται προς την αεριζόµενη 

δεξαµενή. Στην είσοδο της αεριζόµενης δεξαµενής καταλήγουν και τα απόβλητα από 

τις βοηθητικές παροχές (αποµάστευσης λεβήτων και πύργου ψύξης), της µονάδας 
πολυπροπυλενίου και η έξοδος της IAF. Η αεριζόµενη δεξαµενή είναι µία δεξαµενή 

οξείδωσης, αερόβιου-αναερόβιου τύπου χωρίς ανακυκλοφορία λάσπης. Το 

αεριζόµενο τµήµα της µονάδας κατεργασίας υγρών αποβλήτων έχει χωρητικότητα 

2500 m3 περίπου. Στη µονάδα γίνεται η βιοαποικοδόµηση του οργανικού φορτίου 

των αποβλήτων. Για την λειτουργία της µονάδας είναι απαραίτητη η ύπαρξη αζώτου, 

φωσφόρου και οξυγόνου. Ο φωσφόρος βρίσκεται στο νερό της αποµάστευσης των 
λεβήτων, λόγω της προσθήκης φωσφορικών στην κατεργασία του. 

∆) Τελικός Ελαιοδιαχωριστής 

Ο τελικός ελαιοδιαχωριστής χωρητικότητας 3700 m3 είναι συνέχεια της 
δεξαµενής βιολογικού καθαρισµού. Στη µονάδα αυτή εκτός από την έξοδο βιολογικής 
κατεργασίας προστίθενται και τα απόβλητα των µονάδων Καυστικής Χλωρίου / 

P.V.C. 

Οι διεργασίες που γίνονται στη µονάδα αυτή είναι:  
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o Κατακάθιση της µεγαλύτερης ποσότητας των αιωρούµενων στερεών των 

µικροοργανισµών της βιολογικής κατεργασίας και άλλων ρυπαντών . Η 

λάσπη της δεξαµενής αποµακρύνεται κάθε 4-5 χρόνια.  

o Περισυλλογή των υπολειµµάτων των λαδιών µε σύστηµα απαφρισµού στην 
έξοδο της δεξαµενής.  

o Τελική ρύθµιση της ενεργού οξύτητας (pΗ) µε προσθήκη H2S04 µέσω 

ρυθµιζόµενης βάνας που ενεργοποιείται αυτόµατα από ένα αναλυτή pΗ των 

τελικών αποβλήτων. 
Ε) ∆εξαµενή Εξισορρόπησης  

Η δεξαµενή αυτή χωρητικότητας 3000 m3 έγινε για να δέχεται την 
υπερχείλιση του αρχικού ελαιοδιαχωριστή όταν η ροή ξεπερνά τα 200 m3/h ( 

περίπτωση ραγδαίας βροχής, πλύσιµο δοχείων και δαπέδων, συντήρηση κ.λπ. ), που 

είναι η µέγιστη ροή αποβλήτων που µπορεί να κατεργαστεί η µονάδα επίπλευσης. Η 

ποσότητα αυτή ανακυκλώνεται στον αρχικό ελαιοδιαχωριστή µε ρυθµό 30 m3/h. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τροφοδοσίας της µονάδας IAF. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται οµαλοποίηση της ροής της µονάδας χωρίς διακυµάνσεις που θα 

χειροτέρευαν την ποιότητα των αποβλήτων. 
Ζ) Υγειονοµικά Απόβλητα  

Τα υγειονοµικά απόβλητα συλλέγονται µε βαρύτητα σε ένα σταθµό 

ανύψωσης που αποτελείται από δύο αεροκώδωνες και µε τη βοήθεια πεπιεσµένου 

αέρα διοχετεύονται στη δεξαµενή βιολογικής κατεργασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την εκπόνηση της 
πτυχιακής παρατηρείται ότι γίνονται βήµατα για την βελτίωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος έχοντας κάνει ήδη αποκοµιδή των πρώτων καρπών των προσπαθειών 

αυτών.  
Τόσο στις εταιρείες της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, είναι γεγονός ότι τα 

πρότυπα που θεσπίζονται  εφαρµόζονται στην πράξη, παρατηρώντας ότι οι εταιρείες 
λαµβάνουν σοβαρά υπόψιν τη περιβαλλοντική πολιτική. 

Είναι εµφανές ότι µε την επαναχρησιµοποίηση µεγάλου όγκου νερού η 

µείωση των υγρών αποβλήτων επιτυγχάνεται µε µεγάλη επιτυχία. Επιπλέον, 
καθίσταται σαφές ότι µε τη διενέργεια συχνών ελέγχωνδιασφαλίζεται η διάθεσητων 
υγρών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον. 
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