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Περίληψη 
 

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  συνεχώς  αυξανόμενη  παγκόσμια  δραστηριότητα, 

λόγω της έντονης αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης,  έχει σαν αποτέλεσμα 

την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων.  Μεταξύ αυτών είναι και η 

ιλύς,  δηλαδή  το  ημιστερεό  υπόλειμμα  που  παράγεται  από  τις  μονάδες 

επεξεργασίας  αστικών  και  βιομηχανικών  αποβλήτων.    Μολονότι  η  ιλύς 

αντιμετωπίζεται  ως  απόβλητο  που  πρέπει  να  διατεθεί,  είναι  στην 

πραγματικότητα ένας σοβαρά υποτιμημένος πόρος.   Πιο συγκεκριμένα,  η  ιλύς 

διαθέτει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα έχει και υψηλή θερμική 

αξία,  ιδιότητες που την καθιστούν κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος χρήσεων.  

Ωστόσο, η ιλύς είναι φορέας ρύπων, όπως οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι 

ξενοβιοτικές  ουσίες,  η  ύπαρξη  των  οποίων  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  των 

ενδιαφερόντων των ερευνητών.   Ανάμεσα στις  διάφορες  διεργασίες που  έχουν 

εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα τόσο για την επεξεργασία της ιλύος, όσο και για την 

απομάκρυνση των ξενοβιοτικών παραγόντων από το περιβάλλον, οι βιολογικές 

διεργασίες φαίνεται να υπερτερούν αισθητά έναντι των άλλων. 

  Στόχος  της  παρούσας  διατριβής  ήταν  η  εφαρμογή  μιας  βιολογικής 

μεθόδου,  της  βιοσταθεροποίησης,  για  την  επεξεργασία  της  ιλύος.    Η 

ολοκλήρωση  της  μελέτης  της  βιοσταθεροποίησης  έγινε  με  την  ανάπτυξη  ενός 

μαθηματικού  μοντέλου  ικανό  να  περιγράφει  τη  διεργασία.    Παράλληλα, 

ερευνήθηκε  η  δυναμικότητα  της  διεργασίας  αυτής  στη  βιοαποκατάσταση  της 

ιλύος  από  το  ξενοβιοτικό  περιεχόμενό  της.    Επιπρόσθετα,  μελετήθηκε  η 

απομάκρυνση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών,  μέσω  της  βιοαποδόμησής  τους  από 

αυτόχθονες  μικροβιακούς  πληθυσμούς  της  ιλύος,  σε  άλλα  αερόβια 

περιβάλλοντα.   

  Η  εφαρμογή  της  διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης  πραγματοποιήθηκε 

σε  κατάλληλη  πειραματική  διάταξη  που  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  για  το 

σκοπό αυτό.  Η διάταξη αυτή επέτρεπε τον πλήρη έλεγχο και τη σωστή ρύθμιση 

της διεργασίας.   Η ολοκλήρωση των πειραμάτων της λιπασματοποίησης έδειξε 

ότι  η  διεργασία  αυτή  μπορεί  να  εφαρμοσθεί  ως  μέθοδος  επεξεργασίας  και 

σταθεροποίησης  της  ιλύος,  αρκεί  να  ρυθμιστούν  κατάλληλα  καθοριστικές 
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φυσικές  και  χημικές  παράμετροι.    Τα  αποτελέσματα  έδειξαν,  επίσης,  ότι  η 

διεργασία  δεν  παρεμποδίζεται  από  την  παρουσία  υψηλών  αρχικών 

συγκεντρώσεων  ξενοβιοτικών  ουσιών  στην  ιλύ,  ενώ  αντίθετα  οδηγεί  στην 

απομάκρυνσή  τους.    Τα  ποσοστά  απομάκρυνσης  ήταν  ιδιαίτερα  υψηλά 

προκειμένου για τις  επιφανειοδραστικές  ενώσεις και αρκετά σημαντικά για το 

φθαλικό  εστέρα  και  τους  πολυκυκλικούς  αρωματικούς  υδρογονάνθρακες.  

Φαίνεται,  λοιπόν,  ο  πολυποίκιλος  μικροβιακός  πληθυσμός  της 

βιοσταθεροποίησης να συμβάλλει στην ουσιαστική, αν όχι πλήρη, απομάκρυνση 

των ξενοβιοτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της διεργασίας και να οδηγεί στην 

παραγωγή σταθερού και ασφαλούς τελικού προϊόντος.   

  Ωστόσο,  υψηλά  ποσοστά  απομάκρυνσης  των  παραπάνω  ξενοβιοτικών 

ουσιών  κατέδειξαν  και  τα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  αερόβιες 

υγρές  μικτές  καλλιέργειες.    Ενδεχομένως,  η  μικροβιακή  συνεργασία  να παίζει 

τον καθοριστικό ρόλο στη βιοαποδόμηση αυτών των ουσιών.   

  Η  παρούσα  μελέτη  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  αποτελεσματικά  στην 

ανάπτυξη  μιας  αξιόπιστης  μεθόδου  για  τη  διαχείριση  της  ιλύος.    Συνολικά,  η 

λιπασματοποίηση  μπορεί  να  αποδειχθεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  για  την 

επιθυμητή  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  μας,  αφού  αφ’  ενός  μπορεί  να 

συμβάλλει  στη  λύση  του  περιβαλλοντικού  προβλήματος  της  διαχείρισης  της 

ιλύος  που  παράγεται  από  τις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων,  που  την 

απασχολεί  έντονα,  και  αφ’  ετέρου  μπορεί  να  εξουδετερώσει  το  παθογόνο 

περιεχόμενο και να εξαλείψει τις τοξικές ξενοβιοτικές ουσίες.   
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Abstract 
 

The continuously  increased human activity of  the  last  few decades, because of  the 

intense  urbanization  and  industrialization,  has  resulted  in  the  production  of  a 

serious amount of wastes.  Among these is sewage sludge, which is the semi ‐ solid 

residue produced  by municipal  and  industrial waste  treatment plants.   Although 

sludge  is considered as a waste product which must be disposed,  it  is actually an 

underestimated resource.   Specifically, sludge contains valuable nutrients and high 

thermal value making  sludge appropriate  for a wide  range of uses.   Nevertheless, 

the  existence  of pathogens  and  xenobiotics  in  sludge  has  attracted  the  interest  of 

scientific  community.    Among  various methods  that  have  been  used  for  sludge 

treatment,  as  well  as  the  removal  of  xenobiotics  from  environmental  systems, 

biological methods are advantageous.   

The aim of the present work was to assess the sewage sludge treatment by a 

biological process, which is closed‐vessel composting.  This study involved also the 

development of a mathematical model capable of describing the composting process.  

The  efficiency of bioremediation of  xenobiotics  content during  sludge  composting 

was  also  studied.    Finally,  the  xenobiotics  removal  was  investigated  through 

biodegradation  using  sludge  indigenous  microbial  populations  in  other  aerobic 

environments. 

A suitable experimental configuration was designed and constructed in order 

to  study  the  composting  process.    The  composting  system  was  designed  for 

complete  control  and  regulation  of  the  process.    Based  on  the  results  of  the 

composting experiments, it can be concluded that composting is an efficient method 

allowing  for  treating  and  stabilization  of  sewage  sludge,  provided  that  critical 

physicochemical  parameters  are  adjusted.    Results  revealed  also  that  composting 

process  is not  inhibited by the presence of high  initial concentration of xenobiotics.  

On  the  contrary,  composting  results  in  removal of  xenobiotics.   With  reference  to 
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surfactants  (LAS.NP  and NPEO),  the  removal percentages were particularly high, 

while  the  relevant  percentages  for  phthalate  ester  and  polycyclic  aromatics 

hydrocarbons  were  also  significant.    It  seems,  then,  that  the  variable  microbial 

population of  the  composting mixture  contributes  to  the  elimination of xenobiotic 

compounds and results in a safe and stable final product. 

The  experiments  which  were  conducted  in  aerobic  mixed  liquid  cultures 

showed  also  high  xenobiotic  removal  percentages.    Probably,  the  microbial 

consortium could play a significant part in biodegradation of xenobiotic compounds.   

The  present  study  contributes  to  the  development  of  a  reliable method  of 

sewage  sludge  treatment.    The  composting  process,  totally  complies  with  the 

desirable sustainable growth for our society by the treatment of sludge produced in 

waste water  treatment plants and by  the elimination of  the xenobiotic compounds 

that limit its valorisation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      1 
 

 

Οι ξενοβιοτικές ουσίες στην ιλύ 
 

 

 

1.1  Η τοποθέτηση στο πρόβλημα 

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  παγκόσμια  δραστηριότητα  αυξάνεται  συνεχώς  λόγω  της 

έντονης αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης που παρατηρείται σε όλες τις χώρες του 

κόσμου  και  ιδιαίτερα  στις  προηγμένες  βιομηχανικά  χώρες  του  δυτικού  κόσμου.  

Παράλληλα  ο  συνολικός  ανθρώπινος  πληθυσμός  αυξάνεται  ταχύτατα  παράγοντας 

απόβλητα  τα  οποία  ξεπερνούν  τη  φέρουσα  ικανότητα  του  πλανήτη.    Στερεά 

απορρίμματα, υγρά λύματα και αέριες εκπομπές, συνθέτουν μια εικόνα κοινωνιών, οι 

οποίες  δε  βασίζονται  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη,  αλλά  ρυπαίνουν  και  εξαντλούν  τους 

φυσικούς πόρους υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών.   

Πέρα  όμως  από  την  τεράστια  αύξηση  της  ποσότητας  των  αποβλήτων,  έχει 

αλλάξει  και  η  ποιότητά  τους.    Ιδιαίτερα  σημαντική  είναι  η  τοξικότητα  και  η 

επικινδυνότητα  των  αποβλήτων,  η  οποία  λόγω  της  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  νέων 

συνθετικών  τοξικών  ουσιών  που  προκύπτουν  από  την  παραγωγική  διαδικασία,  έχει 

αυξηθεί  πάρα  πολύ.    Από  την  άλλη  μεριά  τα  βιομηχανικά  απόβλητα  είναι  συνήθως 

επιβαρημένα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι αδύνατη η επεξεργασία τους με φυσικές 

μεθόδους.  
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Είναι λοιπόν 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 επικινδυνότητάς τους.  Η προστασία της δημόσιας υγείας και των 

φυσικών  οικοσυστημάτων,  καθώς  και  η  αποφυγή  της  μόλυνσης  των  ζωτικών  και 

εμφανώς περιορισμένων πηγών πόσιμου νερού που υπάρχουν στον πλανήτη μας είναι 

απαραίτητα  συστατικά  για  την  ομαλή  συνύπαρξη  του  ανθρώπου  με  το  περιβάλλον.  

Αυτό  όμως  προϋποθέτει  την  ανθρώπινη  παρέμβαση  για  μία  ολοκληρωμένη 

επεξεργασία  των  αποβλήτων,  πριν  την  τελική  διάθεσή  τους  στους  διάφορους 

αποδέκτες.   Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι οι μέθοδοι επεξεργασίας που θα επιλεγούν 

θα πρέπει να είναι τεχνολογικά σωστές, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτές. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  σε  κοινωνικό,  επιστημονικό  και  πολιτικό  επίπεδο 

παρουσιάζει εδώ και πολλά χρόνια η διαχείριση των συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων 

ιλύος,  δηλαδή  του  ημιστερεού  υπολείμματος  που  παράγεται  από  τις  μονάδες 

επεξεργασίας  αστικών  και  βιομηχανικών  αποβλήτων.    Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  στην 

Οδηγία  της  91/271/EC  για  την  επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων,  καθορίζει  μεταξύ 

άλλων ότι η ιλύς θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, και 

να λαμβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των τυχόν 

επιζήμιων επιδράσεών της στο οικοσύστημα.   

Όμως,  η  ιλύς  που  παράγεται  από  τις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων 

αντιμετωπίζεται  ως  ένα  ακόμα  απόβλητο  που  πρέπει  να  διατεθεί,  ενώ  στην 

πραγματικότητα είναι ένας σοβαρά υποτιμημένος πόρος.   Η ιλύς διαθέτει ένα μεγάλο 

αριθμό πολύτιμων συστατικών, όπως θρεπτικά και οργανική ύλη, ενώ παράλληλα έχει 

και υψηλή θερμική αξία, ιδιότητες που την καθιστούν κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος 

χρήσεων.    Ωστόσο,  η  ιλύς  είναι  φορέας  ανεπιθύμητων  ρύπων,  όπως  οι  παθογόνοι 

μικροοργανισμοί, τα βαρέα μέταλλα καθώς και οι ξενοβιοτικές ουσίες, η παρουσία των 

οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των ερευνητών.   

Οι ξενοβιοτικές ουσίες είναι ανθρωπογενείς χημικές ενώσεις που ανιχνεύονται 

στο  περιβάλλον  σε  υψηλές  συγκεντρώσεις.    Ετυμολογικά,  ο  όρος  «ξενοβιοτικός» 

σημαίνει «ξένος στο βιολογικό κόσμο» και γι’ αυτό χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

κάθε παράγοντα που μολύνει το περιβάλλον.   

Στην  ευρωπαϊκή  αγορά  υπάρχουν  περισσότερες  από  100.000  ξενοβιοτικές 

ενώσεις, το 30 % των οποίων χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητά μας.  Όμως, 

ένας  μεγάλος  αριθμός  των  ξενοβιοτικών  ουσιών,  που  ξεπερνά  τις  70.000,  έχουν 

χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνες για τον άνθρωπο ή/και το οικοσύστημα.   Αναφορικά, οι 

πιο  γνωστές  ομάδες  είναι  οι  πλαστικοποιητές,  οι  πολυκυκλικοί  αρωματικοί 
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υδρογονάνθρακες,  οι  επιφανειοδραστικές  ουσίες  και  οι  φαρμακευτικές  ουσίες.    Οι 

ξενοβιοτικές  ενώσεις  έχουν συνήθως  ιδιαίτερες φυσικές και  χημικές  ιδιότητες που  τις 

καθιστούν ανθεκτικές και τις κάνουν να συσσωρεύονται στο περιβάλλον.   

Πολλές  φυσικές,  χημικές  και  βιολογικές  διεργασίες  έχουν  εφαρμοσθεί  μέχρι 

σήμερα για την απομάκρυνση των ξενοβιοτικών παραγόντων από το περιβάλλον.  Από 

αυτές, η βιολογική προσέγγιση φαίνεται να αποτελεί το κλειδί για την μετατροπή των 

επικίνδυνων ξενοβιοτικών ουσιών σε λιγότερο ή καθόλου επικίνδυνες μορφές, με έναν 

οικο – φιλικό τρόπο.  Οι βιολογικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από τη δράση διαφόρων 

μικροοργανισμών  οι  οποίοι  έχουν  την  ικανότητα  να  διασπούν  ή  και  να  αποδομούν 

πλήρως  ένα  μεγάλο  αριθμό  ξενοβιοτικών  ουσιών  σε  διάφορα  φυσικά  ή  και  τεχνητά 

περιβάλλοντα.    Η  βιολογική  αυτή  διάσπαση  αποτελεί  κομμάτι  των  μηχανισμών  που 

διαθέτει η φύση για την «αυτοκάθαρσή» της. 

Η λιπασματοποίηση είναι μία βιολογική μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων που 

έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία για τη σταθεροποίηση της  ιλύος.   Η διεργασία αυτή έχει 

μέχρι  σήμερα  ερευνηθεί  σε  μικρό  βαθμό  ως  προς  τη  δυναμικότητά  της  στη 

βιοαποδόμηση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών.    Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας 

διδακτορικής  διατριβής  θα  αποδείξουν  ότι  η  διεργασία  της  λιπασματοποίησης  είναι 

πολλά  υποσχόμενη  τόσο  για  τη  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος,  όσο  και  για  τη 

βιοαποκατάστασή  της  από  την  παρουσία  υψηλών  συγκεντρώσεων  ξενοβιοτικών 

ουσιών.   

 

1.2  Παραγωγή και μέθοδοι επεξεργασίας ιλύος 
 

1.2.1  Παραγωγή ιλύος αστικών λυμάτων 

Η  βιώσιμη  ανάπτυξη,  που  αποτελεί  μια  από  τις  βασικές  πολιτικές  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συνεπάγεται για τον άνθρωπο τον πλήρη έλεγχο της διάθεσης των λυμάτων 

χρησιμοποιώντας,  στο μέτρο  του  δυνατού,  τεχνικές που  είναι  ταυτόχρονα  οικονομικά 

και τεχνικά εφικτές, φιλικές προς το περιβάλλον και συνεπάγονται την εξοικονόμηση 

ενέργειας.   Η οδηγία 91/271/EC  του Συμβουλίου  της 21ης Μαΐου 1991, με  τις μετέπειτα 

συμπληρώσεις  της,  συνιστά  το  σημαντικότερο  νομικό  μόρφωμα  για  το  θέμα  της 

επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.   Μεταξύ των άλλων καθορίζει ότι η  ιλύς πρέπει 

να  επαναχρησιμοποιείται,  όταν  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο,  και  να  λαμβάνονται  τα 

κατάλληλα  μέτρα  για  την  ελαχιστοποίηση  των  τυχόν  επιζήμιων  επιδράσεων  στο 

περιβάλλον.   

Τα  τελευταία  χρόνια,  σε  εφαρμογή  της  παραπάνω  οδηγίας  κατασκευάστηκαν 
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και συνεχίζουν να κατασκευάζονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.), η 

λειτουργία των οποίων οδηγεί στην παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων λυματολάσπης.  

Ο  Hoffmann  και  οι  συνεργάτες  του  [Hoffmann  et  al.,  2008],  σε  μια  εξέταση  της 

υφιστάμενης  κατάστασης  της  ιλύος  που  παράγεται  από  τις  Ε.Ε.Λ.  σε  15  χώρες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αναφέρουν ότι  κατά  το 2005  η συνολικά παραγόμενη ποσότητα 

ιλύος ήταν 8.3 εκατομμύρια Μg (σε ξηρό βάρος).  Η παραγόμενη ιλύς για κάθε μία από 

τις 15 αυτές χώρες φαίνεται στο Σχήμα 1.1.  

Είναι καταφανές πως περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας παράγεται 

στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις το 1.3 % της συνολικά παραγόμενης 

ιλύος.    Στη  χώρα  μας  λειτουργούν  μέχρι  σήμερα  212  Ε.Ε.Λ.  [Ε.Δ.Ε.Υ.Α,  2009]  με  τον 

αριθμό  αυτό  να  αυξάνεται  συνεχώς  σε  μια  προσπάθεια  εφαρμογής  της  οδηγίας 

91/271/EC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.1:     Ποσότητα λυματολάσπης που παράχθηκε σε 15  ευρωπαϊκές  χώρες 
κατά το έτος 2005 [ETC – RWM].  

 

Η  επεξεργασία  και  διάθεση  της  ιλύος  είναι  ίσως  ένα  από  τα  πιο  πολύπλοκα 

προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας μηχανικός, διότι η ιλύς [Κάρτσωνας, 2005]: 

 είναι συνήθως σε υγρή μορφή και συνεπώς είναι δύσκολη η διαχείρισή της, 

 έχει ένα υψηλό οργανικό φορτίο και δημιουργεί δυσάρεστες οσμές,  

 περιέχει μία ποικιλία παθογόνων οργανισμών και  

 περιέχει ρύπους από τη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων στο αστικό δίκτυο.  

Ανάλογα  με  το  στάδιο  επεξεργασίας  των  λυμάτων  διακρίνονται  οι  ακόλουθες 

κατηγορίες ιλύος:  

 Πρωτοβάθμια  ιλύς:  είναι  η  ιλύς  που  παράγεται  κατά  την  πρωτοβάθμια 

επεξεργασία των λυμάτων. 
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  Βιολογική  ή  δευτεροβάθμια  ιλύς:  είναι  η  ιλύς  που  παράγεται  κατά  τη 

δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. 

  Μικτή ιλύς: πρόκειται για μίγμα πρωτοβάθμιας και βιολογικής ιλύος. 

 Τριτοβάθμια  ιλύς:  είναι  η  ιλύς  που  παράγεται  κατά  την  τριτοβάθμια  ή 

προωθημένη επεξεργασία των λυμάτων. 

 

1.2.2  Χαρακτηριστικά της ιλύος 

Τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης  ιλύος εξαρτώνται από το ρυπαντικό φορτίο των 

προς  επεξεργασία  λυμάτων,  από  το  είδος  της  επεξεργασίας  των  λυμάτων,  καθώς 

επίσης  και  από  την  επεξεργασία  της  ιλύος.    Τυπικά  χαρακτηριστικά  της  ιλύος 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.  Αναφορικά, η λυματολάσπη περιέχει ένα σημαντικό 

κλάσμα  οργανικής  ύλης  (υδρογονάνθρακες,  αμινοξέα,  πρωτεΐνες,  λιπίδια)  και 

θρεπτικών  συστατικών  (άζωτο,  φώσφορο,  κάλιο,  ασβέστιο,  θείο,  μαγνήσιο),  αλλά 

ταυτόχρονα  φέρει  και  ένα  μεγάλο  αριθμό  παθογόνων  μικροοργανισμών,  καθώς  και 

επιβλαβών και επικίνδυνων οργανικών και ανόργανων ρύπων.  Ως ανόργανους ρύπους 

καλούμε συνήθως τα βαρέα μέταλλα [Jensen & Jepsen, 2005].   

  Πίνακας  1.1:      Τυπικά  χαρακτηριστικά  της  ιλύος  ανάλογα  με  το  βαθμό  επεξεργασίας  της 
[European commission, DG environment, 2001].  

 
                             Κατηγορία ιλύος  Α  Β1  Β2  C  D 

Ξηρή ουσία (DS)   [kg∙m‐3]   12   9   7   10   30 

Πτητική ουσία (VS)   [% DS]   65   67   77   72   50  
pH      6   7   7   6,5   7 
C   [% VS]   51,5   52,5   53   51   49 
H   [% VS]   7   6   6,7   7,4   7,7 
Ο   [% VS]   35,5   33   33   33   35 
N   [% VS]   4,5   7,5   6,3   7,1   6,2 
C/N      11,4   7,0   8,7   7,2   7,9 
P   [% DS]   2   2   2   2   2 
Cl   [% DS]   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8 
K   [% DS]   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3 
Al   [% DS]   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2 
Ca   [% DS]   10   10   10   10   10 
Fe   [% DS]   2   2   2   2   2 
Mg   [% DS]   0,6   0,6   0,6   0,6   0,6 
Λίπη   [% DS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  18   8   10   14   10 

Πρωτεΐνες   [% DS] 
 

  24   36   34   30   18 
Θερμική ισχύς   [kWh∙t‐1 DS]     4.200   4.100   4.800   4.600   3.000 

 
A: πρωτοβάθμια ιλύς,  
B1: βιολογική ιλύς (χαμηλή φόρτιση > 0,20 kg BOD5∙kg‐1 MLSS),  
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B2: βιολογική ιλύς (υψηλή και μέση φόρτιση <0,20 kg BOD5∙kg‐1 MLSS),  
C: μικτή ιλύς (πρωτοβάθμια και βιολογική),  
D : χωνευμένη ιλύς 
 

Λόγω  της  περιεκτικότητας  της  ιλύος  σε  οργανική  ύλη  και  θρεπτικά  στοιχεία 

είναι  σημαντική  η  αγρονομική  της  αξία,  δηλαδή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως 

υποκατάστατο  των  χημικών λιπασμάτων  και  γενικότερα ως  βελτιωτικό  του  εδάφους.  

Σε  ευρωπαϊκή  κλίμακα  η  ιλύς  χρησιμοποιείται  για  τη  λίπανση  των  εδαφών  ως 

υποκατάστατο των ανόργανων λιπασμάτων με απαραίτητη προϋπόθεση την αειφόρο 

ανάπτυξη  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  [Fytili  &  Zabaniotou,  2008].    Υπό 

ελληνικές  συνθήκες,  η  ιλύς  δε  θεωρείται  ούτε  ως  λίπασμα  αλλά  ούτε  και  ως 

εδαφοβελτιωτικό  (Κανονισμός ΕΚ υπ’  αριθμ. 2003/2003  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα λιπάσματα).   Σύμφωνα με 

την  ελληνική  νομοθεσία  (Ν.  1565/1985,  άρθρο  1,  §  2,  ΦΕΚ  164/Α΄/26.09.1985  και  Ν. 

2732/1999,  άρθρο  6,  ΦΕΚ  154/Α΄/30.07.1999)  η  ιλύς  δε  μπορεί  να  καταταχθεί  στα 

λιπάσματα  και  στα  εδαφοβελτιωτικά,  εφόσον  δεν  έχει  υποστεί  προηγουμένως 

κατάλληλη επεξεργασία και δεν έχει εμπλουτιστεί με θρεπτικά συστατικά  [Μάστακα, 

2007]. 

Η προσθήκη οργανικής ύλης στο έδαφος βελτιώνει τις φυσικές του ιδιότητες και 

μειώνει την πιθανότητα επιφανειακής απορροής και διάβρωσής του.   Εξάλλου, με την 

αποδόμηση  της  οργανικής  ύλης  μπορεί  επιπλέον  να  αυξηθεί  η  περιεκτικότητα  του 

εδάφους  σε  συστατικά  υψηλής  γεωργικής  αξίας  (N,  S,  Mg  κτλ.),  τα  οποία 

απελευθερώνονται με αργότερους ρυθμούς από αυτούς που  ισχύουν στην περίπτωση 

των  ανόργανων  λιπασμάτων  και  άρα  είναι  διαθέσιμα  για  μεγαλύτερη  περίοδο  στην 

καλλιέργεια.    Η  οργανική  ύλη  αποτελεί,  τέλος,  μία  πηγή  ενέργειας  για  τους 

μικροοργανισμούς  που  διαβιούν  στο  έδαφος  και  η  εφαρμογή  της  ιλύος  μπορεί  να 

προκαλέσει  αύξηση  του  εδαφικού πληθυσμού  και  της  εδαφικής  δράσης.    Το  ποσοστό 

της  οργανικής  ύλης  στην  ιλύ  εξαρτάται  από  τη  μέθοδο  επεξεργασίας  της  και 

ενδεικτικά,  στον  Πίνακα  1.2,  αναφέρεται  αυτό  για  κάποιες  από  τις  μεθόδους  που 

χρησιμοποιούνται  ευρέως.    Όπως  φαίνεται  το  τελικό  προϊόν  της  βιοσταθεροποίησης 

δύναται  να  περιέχει  το  υψηλότερο  ποσοστό  οργανικής  ύλης  και  το  οποίο  είναι 

συγκρίσιμο με αυτό της κοπριάς. 

Σημαντικά  συστατικά  της  ιλύος  και  με  υψηλή  γεωργική  αξία  είναι  επίσης  το 

άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και σε μικρότερη ίσως κλίμακα το ασβέστιο, το θείο και το 

μαγνήσιο.    Στην  ιλύ  το  άζωτο  βρίσκεται  βασικά  σε  οργανική  μορφή  και  λιγότερο  σε 

αμμωνιακή  (ανόργανη)  μορφή,  ενώ  σε  μικροποσότητες  περιέχονται  και  άλλες 

ανόργανες μορφές αζώτου.  Δεδομένου ότι τα φυτά μπορούν να αφομοιώσουν μόνο το 
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ανόργανο άζωτο, η γεωργική αξία της ιλύος προσδιορίζεται επιπλέον και από την τάση 

του οργανικού αζώτου να γίνεται ανόργανο.   Η διαθεσιμότητα του αζώτου εξαρτάται 

από  το  είδος  της  ιλύος  και  κυμαίνεται  μεταξύ  4  %  και  60  %.    Ο  φώσφορος  που 

απελευθερώνεται από την ιλύ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η συγκέντρωση 

του εν λόγω στοιχείου στους φυσικούς πόρους είναι περιορισμένη.  Στην ιλύ ευρίσκεται 

κυρίως  σε  ανόργανη  μορφή,  που  αντιστοιχεί  στο  40  %  περίπου  της  συνολικής 

συγκέντρωσης φωσφόρου, ανάλογα με το είδος της  ιλύος.   Όπως και στην περίπτωση 

του αζώτου, η ποσότητα του διαθέσιμου φωσφόρου στην ιλύ εξαρτάται από τη μέθοδο 

της  επεξεργασίας  και  δεν  είναι  ανάλογη  της  ποσότητας  του  συνολικού  φωσφόρου.  

Πολύ  χρήσιμα  για  τη  γεωργική  παραγωγή  και  την  ανάπτυξη  των  φυτών  είναι  και 

κάποια  άλλα  συστατικά  που  περιέχονται  στην  ιλύ  όπως  ασβέστιο,  κάλιο,  θείο, 

μαγνήσιο,  νάτριο  και  ιχνοστοιχεία  (π.χ.  βόριο,  κοβάλτιο,  σελήνιο,  ιώδιο)  [Κάρτσωνας, 

2005, Singh & Agrawal, 2008]. 

 
Πίνακας 1.2:
 

   Ποσοστό οργανικής ύλης στην ιλύ [Κάρτσωνας, 2005].

 

Μέθοδος επεξεργασίας  Οργανική ύλη 
[% ξηρών στερεών] 

Αερόβια χώνευση   60 ‐ 70  

Αναερόβια χώνευση   40 ‐ 50  

Θερμική επεξεργασία   < 40  

Επεξεργασία με ασβέστη   < 40  

Βιοσταθεροποίηση   50 ‐ 85  

Προϊόν βιοσταθεροποίησης απορριμμάτων   40 ‐ 60  

Προϊόν βιοσταθεροποίησης φυτικών υπολειμμάτων  30 ‐ 60  

Κοπριά   45 ‐ 85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρα  από  τα  οργανικά  και  θρεπτικά  συστατικά,  στην  ιλύ  περιέχεται  και  ένας 

μεγάλος αριθμός ανόργανων ρύπων, όπως τα βαρέα μέταλλα.   Υπάρχουν τρεις κύριες 

πηγές βαρέων μετάλλων στην  ιλύ  των λυμάτων:  τα αστικά λύματα,  οι απορροές  των 

δρόμων και  τα βιομηχανικά απόβλητα.   Η συγκέντρωση  των βαρέων μετάλλων στην 

ιλύ  ποικίλει  και  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τη  βιομηχανική  συνιστώσα  των 

ανεπεξέργαστων  λυμάτων.    Τα  βαρέα  μέταλλα  συσσωρεύονται  στο  περιβάλλον  και 

μπορούν  να  επηρεάσουν  τις  ιδιότητες  του  εδάφους,  τους  μικροοργανισμούς,  τη  ζωική 

παραγωγή και την ανθρώπινη υγεία.   Ωστόσο, σε ορισμένα εδάφη, για παράδειγμα σε 

εδάφη  με  έλλειψη  χαλκού,  η  περιεκτικότητα  σε  βαρέα  μέταλλα  της  ιλύος  μπορεί  να 
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διορθώσει την έλλειψη κάποιων στοιχείων [Singh & Agrawal, 2008].   

Επιβάρυνση στην ιλύ επιφέρει και το πλήθος των παθογόνων μικροοργανισμών 

που  περιέχεται  σε  αυτή,  ο  αριθμός  και  ο  τύπος  των  οποίων  ποικίλει.    Η  φύση,  η 

ποικιλότητα  και  οι  συγκεντρώσεις  των  παθογόνων  στα  λύματα  εξαρτώνται  από  την 

υγεία  και  το μέγεθος  του πληθυσμού που  εξυπηρετείται,  από  το  δίκτυο αποχέτευσης 

και το είδος της βιομηχανίας στην περιοχή.  Μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρατηρούνται 

σε μικρά συστήματα αποχέτευσης, αφού στις περιπτώσεις αυτές, τα περιττώματα των 

ανθρώπων,  που  ενδεχομένως  έχουν  υψηλή  επιβάρυνση,  αντιπροσωπεύουν  μεγάλο 

ποσοστό  του συνόλου  των λυμάτων, με αποτέλεσμα να περιέχονται στα λύματα από 

μηδενικές  έως σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις παθογόνων  [Κάρτσωνας, 2005, Singh & 

Agrawal, 2008]. 

Τέλος, μια μεγάλη ποικιλία ξενοβιοτικών ενώσεων, με διαφορετικές φυσικές και 

χημικές ιδιότητες, μπορεί να παρουσιασθούν στην ιλύ.   Οι ενώσεις αυτές ενδέχεται να 

επηρεάσουν  το  έδαφος,  τα  φυτά,  την  ανθρώπινη  υγεία  καθώς  επίσης  και  το 

περιβάλλον.   Στην Οδηγία 86/278/ΕC του Συμβουλίου της 12ης  Ιουνίου 1986, σχετικά με 

την προστασία  του περιβάλλοντος και  ιδίως  του  εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της 

ιλύος,  δεν καθορίζονται οριακές  τιμές όσο αφορά στους οργανικούς ρύπους  της  ιλύος 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία.  Ωστόσο, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 

προβλέπονται στη νομοθεσία τους σχετικοί περιορισμοί.  Επισημαίνεται πως στο Σχέδιο 

Αναθεώρησης  της  Οδηγίας  86/278/EC  προβλέπονται  σχετικές  οριακές  τιμές  (Πίνακας 

1.3) [Κάρτσωνας, 2005].  Βασική πηγή των ξενοβιοτικών ενώσεων στα λύματα αποτελεί 

η  βιομηχανία.    Γενικά,  σε  Ε.Ε.Λ.  χωρίς  μεγάλη  συνιστώσα  των  βιομηχανικών 

αποβλήτων δεν αναμένονται υπερβάσεις των παραπάνω οριακών τιμών. 

Οι κύριοι ξενοβιοτικοί οργανικοί ρύποι που απαντώνται στην ιλύ αποτελούν το 

αντικείμενο  μελέτης  της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής  και  θα  αναφερθούν 

αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

Κατά  συνέπεια,  η  τελική  διάθεση  της  ιλύος  ενδέχεται  να  έχει  σημαντικές 

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  αν  οι  ξενοβιοτικές  αυτές  ουσίες  δεν  απομακρυνθούν.  

Απαιτείται  λοιπόν  είτε  η  βελτιστοποίηση  /  τροποποίηση  των ήδη  χρησιμοποιούμενων 

διεργασιών  επεξεργασίας,  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  η  υποβολή  της  σε  ιδιαίτερες 

περαιτέρω  επεξεργασίες,  ώστε  να  αποκτήσει  την  κατάλληλη  ποιότητα  για  τελική 

διάθεση,  χωρίς  να  προκαλεί  προβλήματα  ρύπανσης.    Γενικοί  στόχοι  των 

χρησιμοποιούμενων  διεργασιών  είναι  η  μείωση  του  όγκου  της  ιλύος,  η  βιοχημική 

σταθεροποίησή της και η μετατροπή της σε βιολογικά σταθερή – αδρανή μάζα πριν τη 

διάθεσή της. 
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  Πίνακας 1.3:   Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (mg∙kg‐1 ξ.β.) οργανικών ρύπων στην
ιλύ [Κάρτσωνας, 2005].  

Ρύπος   PCDD, PCDF  PCB  AOX  LAS  DEHP  NPE  PAHs 

Σχέδιο  Αναθεώρησης 
Οδηγίας 86/278  

  0,8  500  2.600  100  50  6 

Αυστρία   50‐100  0,2–1  500        6 

Δανία         1.300  50  10  3 

Γαλλία     0,8          1,5‐5 

Γερμανία                                  100         

Σουηδία     0,4        100  3 

 

PCDD: Polychlorynated Dibenzo‐p‐Dioxins 
PCDF: Polychlorynated Dibenzo‐p‐Furans 
PCB: Polychlorynated Biphenyls 
AOX: Halogenated Organic Compounds 
LAS: Linear Alkylbenzene Sulphonates 
DEHP: Di‐(2‐ethyl‐hexyl) phthalate 
NPE: Nonyl Phenol Ethoxylates 
 

1.2.3  Μέθοδοι σταθεροποίησης της ιλύος 

Οι  ιλύες  που  παράγονται  στις  Ε.Ε.Λ.  υφίστανται  περαιτέρω  επεξεργασία  που 

συνίσταται σε μείωση του όγκου τους με απομάκρυνση σοβαρού ποσοστού του νερού με 

φυσικοχημικές μεθόδους (πάχυνση, αφυδάτωση) και στη σταθεροποίησή τους.   Κύριος 

σκοπός  της  σταθεροποίησης  είναι  να  καταστήσει  την  ιλύ  αδρανή,  περιορίζοντας  τη 

μικροβιακή δράση και ελαττώνοντας τη βιομάζα, να μειώσει τις οσμές και να ελαττώσει 

τον αριθμό των παθογόνων μικροοργανισμών της ιλύος.   

Η  σταθεροποίηση  της  επεξεργασμένης  ιλύος  επιτυγχάνεται  μέσω:  (α) 

βιολογικής  αποδόμησης  της  οργανικής  ύλης,  (β)  θερμικής  καταστροφής  των 

παθογόνων και άλλων μικροοργανισμών, και (γ) προσθήκης χημικών που διακόπτουν 

ή αναστέλλουν τη δράση των μικροοργανισμών [Ανδρεαδάκης & Μαμάης, 2009].  Στην 

τελευταία περίπτωση της χημικής επεξεργασίας, η προσθήκη άσβεστου (CaO) στην ιλύ 

οδηγεί  σε  σταθεροποίηση  η  οποία  όμως  έχει  προσωρινό  χαρακτήρα,  αφού  η  μέθοδος 

αυτή έχει το σοβαρό μειονέκτημα να μην μειώνει το ποσοστό των οργανικών υλών της 

ιλύος.   Η επιλογή της μεθόδου σταθεροποίησης εξαρτάται από τον τρόπο της τελικής 

διάθεσης της ιλύος και είναι συνάρτηση του μεγέθους της εγκατάστασης καθώς και της 

διαθέσιμης  τεχνικής  εμπειρίας  και  τεχνογνωσίας.    Συνήθως  χρησιμοποιούνται 

βιολογικές διεργασίες, είτε αερόβιες είτε αναερόβιες. 
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Η  βιολογική  σταθεροποίηση  της  ιλύος  εφαρμόζεται  σε  μεγάλη  έκταση  σε 

συνδυασμό  με  προγενέστερη  και  μεταγενέστερη  μηχανική  αφυδάτωση.    Η 

σταθεροποίηση  γίνεται,  είτε  με  αναερόβια  χώνευση  (anaerobic digestion)  συνήθως  σε 

συμβατικές μονάδες, είτε με αερόβια χώνευση (aerobic digestion) σε εγκαταστάσεις που 

δεν  έχουν  πρωτοβάθμια  επεξεργασία  της  ιλύος,  σαν  εναλλακτική  λύση  του 

παρατεταμένου αερισμού [Ανδρεαδάκης & Μαμάης, 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 1.2:     Σύγκριση αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού [Ανδρεαδάκης & Μαμάης, 
2009].  

Οι  βασικές  διαφορές  των  δύο  μεθόδων  αφορούν  κυρίως  στο  ρυθμό 

βιοαποδομήσεως και στα τελικά προϊόντα.   Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζονται σχηματικά 

και  συγκρίνονται  ο  αναερόβιος  και  ο  αερόβιος  μεταβολισμός.    Η  αερόβια  διαδικασία 

είναι ταχύτερη και τα κύρια τελικά προϊόντα είναι CO2, H2O, και NO3 μαζί με κάποια μη 

διασπάσιμα οργανικά.   Αντίστοιχα,  η αναερόβια χώνευση  είναι  βραδύτερη και περνά 

από  δύο  στάδια  (παραγωγή  οργανικών  οξέων  και  παραγωγή  μεθανίου)  με  τελικά 
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προϊόντα  κυρίως  μεθάνιο,  αχρησιμοποίητα  οργανικά  και  κυτταρικό  πρωτόπλασμα, 

καθώς  και  ορισμένα  δύσοσμα  αέρια.    Γενικά,  η  αερόβια  σταθεροποίηση  είναι  πιο 

ελαστική διεργασία και αντέχει σε μεγάλες μεταβολές φορτίου, pH και, εντός κάποιων 

ορίων,  θερμοκρασίας.    Για  το  λόγο  αυτό  κρίνεται  καταλληλότερη,  έναντι  της 

αναερόβιας χώνευσης, για την επεξεργασία ιλύος από βιομηχανικά απόβλητα, όπου η 

υπερευαισθησία των μεθανοβακτηρίων  (παρουσία Cr‐6, μεταβολή του pH) δυσχεραίνει 

την ομαλή σταθεροποίηση.   Η διεργασία της αερόβιας χώνευσης απαιτεί μεγαλύτερες 

δαπάνες σε ενέργεια, ενώ για την αναερόβια χώνευση είναι μεγαλύτερο το κόστος της 

αρχικής εγκατάστασης.   

Μια  άλλη  βιολογική  μέθοδος  σταθεροποίησης  της  ιλύος  είναι  η 

βιοσταθεροποίηση  ή  αλλιώς  λιπασματοποίηση  και  σπανιότερα  χουμοποίηση.    Με  τη 

βιοσταθεροποίηση επιτυγχάνεται, μέσω ελεγχόμενων αερόβιων μικροβιακών δράσεων, 

η  αποδόμηση  των  οργανικών  συστατικών  της  ιλύος  σε  ένα  σχετικά  σταθερό  τελικό 

προϊόν,  με  ταυτόχρονη  παραγωγή  χουμικών  οξέων.    Η  βιοσταθεροποιημένη  ιλύς 

χαρακτηρίζεται  από  ικανοποιητικό  βαθμό  υγειονοποίησης,  είναι  σε  ικανοποιητικό 

βαθμό απαλλαγμένη από οσμές,  έχει μειωμένη ποσότητα νερού,  ενώ το ποσοστό του 

οργανικού  κλάσματος  ανέρχεται  έως  και  60  %.    Το  τελικό  προϊόν  της  διεργασίας 

προσομοιάζει το χούμους του εδάφους και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του. 

Μεταξύ των διαφόρων βιολογικών μεθόδων σταθεροποίησης της  ιλύος που θα 

τύχει  γεωργικής  ή  συναφούς  χρησιμοποίησης,  η  βιοσταθεροποίηση  θεωρείται  ως  η 

περισσότερο  διαδεδομένη,  πρακτική  και  εύκολα  εφαρμόσιμη  λύση,  με  τις  μικρότερες 

απαιτήσεις  σε  εγκαταστάσεις.    Η  λιπασματοποίηση  της  ιλύος  αποσκοπεί  κυρίως  στη 

σταθεροποίηση, στην υγειονοποίηση και στη μείωση του όγκου της, ενώ διερευνάται και 

η  δυνατότητα  της  συγκεκριμένης  διεργασίας  για  απομάκρυνση  και  του  ξενοβιοτικού 

περιεχομένου  της  επεξεργασμένης  ιλύος.    Η  βιοσταθεροποίηση  θα  μας  απασχολήσει 

περισσότερο στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. 

 

1.3  Πλαστικοποιητές 

Οι  πλαστικοποιητές  (plasticizers)  είναι  μικρά  οργανικά  μόρια  τα  οποία  προστίθενται 

στα πολυμερή σε αναλογίες από 1 έως 50 % για να μειώσουν τη θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης.   Οι πλαστικοποιητές καθιστούν τα πολυμερή πιο μαλακά και εύκαμπτα 

και  χωρίς  αυτούς  τα  πολυμερή  θα  ήταν  ουσίες  σκληρές,  εύθρυπτες  και  δύσκολα  θα 

μπορούσαν  να  μορφοποιηθούν  και  να  αποκτήσουν  τις  επιθυμητές  ιδιότητες.    Οι 

πλαστικοποιητές  δεν  πρέπει  να  θεωρούνται ως  απλά πρόσθετα  πλαστικών,  αλλά ως 

ουσίες που καθορίζουν δραστικά τις φυσικές ιδιότητες τους [ECPI, 2009]. 

http://www.plasticisers.org/


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

- 12 - 

Υπάρχουν περισσότεροι από 300 πλαστικοποιητές από τους οποίους οι  εστέρες 

του φθαλικού οξέος (Phthalic Acid Esters, PAEs), που είναι γνωστοί απλά ως «φθαλικά» 

(phthalates),  είναι  αυτοί  με  την  ευρύτερη  χρήση.    Ακολουθούν  οι  εστέρες  διάφορων 

αλειφατικών δικαρβονικών οξέων (HOCO[CH2]xCOOH) και κυρίως του αδιπικού οξέος 

(x=4),  αλλά  και  του  αζελαϊκού  (x=7)  και  σεβακικού  οξέος  (x=8).    Οι  αδιπικοί  εστέρες 

χρησιμοποιούνται  για  την πλαστικοποίηση  υλικών  που  έρχονται  σε  άμεση  επαφή  με 

τροφές. 

Στη  δυτική  Ευρώπη  παράγονται  κάθε  χρόνο  περίπου  ένα  εκατομμύριο  τόνοι 

φθαλικών από τους οποίους οι 900.000 tn χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα σε πλαστικά 

από  PVC.    Οι  φθαλικοί  εστέρες  ενσωματώνονται  μέσα  στο  PVC  επιτρέποντας  στα 

μακρομόρια  του  πολυβινυλο‐πολυμερούς  να  ολισθαίνουν  το  ένα  παράλληλα  με  το 

άλλο,  προσδίδοντας  έτσι  ευκαμψία και πλαστικότητα σε πλαστικά που  είναι  σκληρά.  

Προϊόντα  από  PVC  χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  στην  καθημερινή  ζωή,  σε  πλαστικές 

διαφανείς  συσκευασίες  τροφίμων,  πλαστικά παιχνίδια  (περιλαμβάνονται  αντικείμενα 

που προορίζονται να έρθουν σε απευθείας επαφή με το στόμα βρεφών, όπως: πιπίλες, 

μαλακά παιχνίδια), σε ιατρικά σκεύη, σε οικοδομικά και μονωτικά υλικά.   Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι  η  οσμή  του καινούργιου αυτοκίνητου,  οφείλεται στους φθαλικούς 

εστέρες  των πλαστικών  τμημάτων  της  καμπίνας  των  επιβατών.   Πέρα από  τη  χρήση 

τους  ως  πλαστικοποιητές,  οι  φθαλικοί  εστέρες  χρησιμοποιούνται  ως  διαλύτες  σε 

χρώματα,  κόλλες,  μελάνια,  καλλυντικά  (όπως  βαφές  νυχιών,  κ.λπ.),  βερνίκια  ξύλου, 

απορρυπαντικά  κ.λπ..    Εκτιμάται  ότι  περισσότερα από  6.000  προϊόντα  χρησιμοποιούν 

φθαλικούς εστέρες για βελτίωση των ιδιοτήτων τους [ECPI, 2009].  

Στον Πίνακα 1.4 παρέχονται  οι  ονομασίες  των κυριότερων φθαλικών  εστέρων, 

ενώ  παράλληλα  παρουσιάζονται  συνοπτικά  οι  φυσικοχημικές  τους  ιδιότητες  και  οι 

πλέον  συνηθισμένες  εφαρμογές  τους  [Staples  et  al.,  1997, ECPI,  2009].    Η  διαλυτότητα 

των ενώσεων αυτών στο νερό καθώς και ο συντελεστής κατανομής  είναι  δύσκολο να 

προσδιοριστούν  με  ακρίβεια  λόγω  της  τάσης  τους  να  σχηματίζουν  κολλοειδή 

γαλακτώματα.  Οι τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα 1.4 είναι αυτές που προτείνουν 

ο Staples και οι συνεργάτες του [Staples et al., 1997]. 

Οι φθαλικοί εστέρες δεν είναι χημικά συνδεδεμένοι με τα πολυμερή και γι’ αυτό 

μπορούν εύκολα να διασκορπιστούν στο περιβάλλον κατά την παραγωγή ή τη χρήση 

τους, καθώς και μετά τη διάθεσή τους [Bauer & Herrmann, 1997].   Επίσης, εξαιτίας των 

υψηλών  σχετικά  τάσεων  ατμών  τους,  οι  φθαλικοί  εστέρες  πτητικοποιούνται  εύκολα, 

διαχέονται  στην  ατμόσφαιρα,  παγιδεύονται  σε  μάζες  νεφών  και  καταλήγουν,  λόγω 

βροχοπτώσεων, στους υδάτινους αποδέκτες και το έδαφος [Dargnat et al., 2009].   
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Πίνακας  1.4:      Ονομασίες,  φυσικοχημικές  ιδιότητες  και  εφαρμογές  των  κυριότερων  φθαλικών 
εστέρων. 

Πλήρης ονομασία  Βραχυ‐ 
γραφία 

Φυσικοχημικές 
ιδιότητες 

Εφαρμογές 

di‐(2‐ethyl‐hexyl) phthalate 
Δι‐(2‐αίθυλεξυλ) 
φθαλικός εστέρας 

DEHP  Μ.Β.: 390.5 
logKOW: 7.94 
Διαλυτότητα στο νερό: 
0.34 mg∙L‐1 

Φαρμακευτικές συσκευασίες, 
οικοδομικά  υλικά,  είδη 
ρουχισμού,  ιατρικά  είδη, 
βερνίκια, κόλλες 

di‐(n‐butyl)‐phthalate 
Δι‐βούτυλ‐φθαλικός 
εστέρας 

DBP  Μ.Β.: 278.4 
logKOW: 4.45 
Διαλυτότητα στο νερό: 
11.2 mg∙L‐1 

Διαλύτης,  στερεωτικό 
αρωμάτων, πλαστικοποιητής 
νιτροκυτταρίνης  και 
πολύ(οξικού βινυλεστέρα) 

di‐methyl‐phthalate 
Δι‐μέθυλ‐φθαλικός 
εστέρας 

DMP  Μ.Β.: 194.2 
logKOW: 1.61 
Διαλυτότητα στο νερό: 
4200 mg∙L‐1 

Διαλυτικό,  πλαστικοποιητής 
παραγώγων  κυτταρίνης, 
εντομοαπωθητικό 

di‐ethyl‐phthalate 
Δι‐αίθυλ‐φθαλικός 
εστέρας 

DEP  Μ.Β.: 222.2 
logKOW: 2.38 
Διαλυτότητα στο νερό: 
1100 mg∙L‐1 

Διαλύτης,  πλαστικοποιητής 
παραγώγων  κυτταρίνης, 
καλλυντικά 

 

Έτσι, σε μελέτες που έχουν γίνει σε περιβαλλοντικά δείγματα  (αστικά λύματα, 

ατμοσφαιρικό  αέρα,  επιφανειακά  ύδατα,  έδαφος  και  υδρόβιους  οργανισμούς)  έχουν 

ανιχνευθεί  συγκεντρώσεις PAEs  [Staples  et  al., 1997, Aparicio  et  al., 2009, Dargnat  et  al., 

2009].    Οι  συγκεντρώσεις  τους  κυμαίνονται  από  0.3  έως  77  ng∙m‐3  σε  ατμοσφαιρικά 

δείγματα,  από 0.3  έως 98  μg∙L‐1  σε  επιφανειακά ύδατα,  από 0.2  έως 8.4 mg∙kg‐1  ξ.β.  σε 

δείγματα εδάφους και από 28 έως 154 mg∙kg‐1 ξ.β. στην ιλύ [Dargnat et al., 2009].  Σε μια 

πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Γαλλία (Marne Aval) [Dargnat et al., 2009] μελετήθηκε η 

τύχη  έξι  φθαλικών  εστέρων  σε  μία  μονάδα  επεξεργασίας  λυμάτων.    Στο  Σχήμα  1.3 

απεικονίζεται  η  συγκέντρωση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  στα  διάφορα  στάδια  της 

μονάδας.    Είναι  εμφανές  πως  ο  δι‐(2‐αίθυλεξυλ)  φθαλικός  εστέρας  (di‐(2‐ethyl‐hexyl) 

phthalate,  DEHP)  ήταν  ο  φθαλικός  εστέρας  με  τη  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  και  η 

συνολική απομάκρυνσή του εκτιμήθηκε στο 78.1 %. 

Σαν  αποτέλεσμα  της  παραγωγής  μεγάλων  ποσοτήτων  τους,  αλλά  και  της 

διαδεδομένης  διανομής  τους,  οι  φθαλικοί  εστέρες  έχουν  τραβήξει  την  προσοχή  των 

ερευνητών.  Την ανησυχία τους έχει εντείνει και η υποψία για πιθανή τοξική επίδραση 

των  ουσιών  αυτών  στο  οικοσύστημα  [Voss  et  al.,  2005].    Ο  δι‐(2‐αίθυλεξυλ)  φθαλικός 

εστέρας  (DEHP)  είναι ο πιο σημαντικός από τους φθαλικούς  εστέρες,  εκτιμώντας  την 

παραγωγή,  τη  χρήση  και  την  εμφάνισή  του  στο  περιβάλλον.    Στην  παρούσα 

διδακτορική  διατριβή  μελετάται  η  πιθανή  βιοαποδόμησή  του  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση της ιλύος, αλλά και σε άλλες αερόβιες διεργασίες.  
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Σχήμα  1.3:      Μέση  συγκέντρωση  των  έξι  φθαλικών  εστέρων  στα  διάφορα  στάδια 
επεξεργασίας των λυμάτων [Dargnat et al., 2009]. 

 

1.3.1  Δι‐(2‐αίθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (di‐(2‐ethyl‐hexyl) phthalate, DEHP) 

Ο φθαλικός δι‐(2‐αιθυλεξυλ) εστέρας (di‐(2‐ethyl‐hexyl) phthalate, DEHP) παράγεται με 

αντίδραση του φθαλικού ανυδρίτη με τη 2‐αιθυλοεξανόλη.   Αποτελεί το πλέον τυπικό 

παράδειγμα  πλαστικοποιητή  αφού  παράγεται  και  χρησιμοποιείται  περισσότερο  από 

κάθε άλλο (Σχήμα 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.4:   Ο μοριακός συντακτικός τύπος του δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα.  

Αναφέρεται  ότι  η  ετήσια  παγκόσμια  παραγωγή  του  φθάνει  τα  4  εκατομμύρια 

τόνους,  ενώ  περισσότερο  από  το  95%  της  παραγόμενης  ποσότητας  χρησιμοποιείται 

στην  παραγωγή  προϊόντων  PVC  [DEHP  Information  Center].    Οι  φυσικοχημικές 

ιδιότητες καθώς και οι διάφορες εφαρμογές του αναφέρονται στον Πίνακα 1.4. 

 

1.3.1.1  Η παρουσία του δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα στην ιλύ 

Από  τους  φθαλικούς  εστέρες  ο DEHP  είναι  εκείνος  που  ανιχνεύεται  στις  υψηλότερες 

συγκεντρώσεις μέσα σε επεξεργασμένα και μη λύματα  [Aparicio  et al., 2009, Dargnat  et 
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al., 2009].   Εξαιτίας της μικρής διαλυτότητάς του στο νερό αλλά και  της υψηλής τιμής 

του συντελεστή κατανομής οκτανόλης – νερού (logKow) ο φθαλικός αυτός εστέρας τείνει 

να προσροφάται στο στερεό κλάσμα της ιλύος [Marttinen et al., 2003]. 

Μολονότι  πρόκειται  για  μια  ουσία  σχετικά  εύκολα  διασπάσιμη  υπό  αερόβιες 

συνθήκες  [Stapples  et  al.,  1997],  έχουν  μετρηθεί  σημαντικές  συγκεντρώσεις  της  στην 

απορροή των Ε.Ε.Λ αλλά και στην ιλύ.  Ο Marttinen και οι συνεργάτες του [Marttinen et 

al.,  2003]  μελέτησαν  την  τύχη  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα  στα  διάφορα 

στάδια  μιας  Ε.Ε.Λ  στο  Espoo  της  Φιλανδίας.    Στα  αποτελέσματά  τους  αναφέρουν 

απομάκρυνση  κατά  την  αερόβια  επεξεργασία  της  ιλύος  μόνο  του  29 %  της  αρχικής 

ποσότητας,  ενώ  μια  σημαντική  ποσότητα  DEHP  (163  μg.g‐1  ξ.β.)  παρέμεινε  στην 

επεξεργασμένη  ιλύ.   Σε μια άλλη πρόσφατη αντίστοιχη μελέτη που έγινε σε τέσσερις 

Ε.Ε.Λ στη Σεβίλλη ο Aparicio και οι συνεργάτες του  [Aparicio et al., 2009] μέτρησαν τη 

συγκέντρωση  του  DEHP  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια,  αφυδατωμένη  αναερόβια 

χωνευμένη ιλύ, καθώς και σε δείγματα ιλύος που είχε υποστεί βιοσταθεροποίηση.   Τα 

αποτελέσματα τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5. 

 Πίνακας  1.5:
 

      Συγκέντρωση  του  DEHP σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια,  αφυδατωμένη 
αναερόβια χωνευμένη  ιλύ και λιπασματοποιημένη  ιλύ σε δείγματα από 4 Ε.Ε.Λ στη Σεβίλλη 
[Aparicio et al., 2009]. 

Δείγμα Εύρος τιμών 
[mg.kg‐1 ξ.β.] 

Μέση τιμή 
[mg.kg‐1 ξ.β.] 

Σχετική Τυπική 
Απόκλιση (RSD) [%] 

Πρωτοβάθμια ιλύς  12 – 103  53  53 
Δευτεροβάθμια ιλύς  34 – 92  65  32 
Αφυδατωμένη αναερόβια 
χωνευμένη ιλύς  13 – 345  159  70 

Βιοσταθεροποιημένη ιλύς  24 – 124  75  41 

 

Όπως φαίνεται, ο φθαλικός αυτός εστέρας ανιχνεύθηκε σε όλα τα δείγματα σε 

συγκεντρώσεις  από  12  έως  345  mg.kg‐1  ξ.β..    Η  υψηλή  τιμή  της  συγκέντρωσης  που 

μετρήθηκε  στην  αναερόβια  χωνευμένη  ιλύ  μπορεί  να  ερμηνευθεί  από  τη  μειωμένη 

αποδόμηση που υφίσταται ο DEHP υπό αναερόβιες συνθήκες [Gavala et al., 2003], αλλά 

και  από  τη  συμπύκνωση  μετά  την  αφυδάτωση  της  ιλύος.    Τα  δείγματα  της 

βιοσταθεροποιημένης ιλύος περιείχαν μικρότερη συγκέντρωση φθαλικού εστέρα λόγω 

της αερόβιας επεξεργασίας της ιλύος κατά τη λιπασματοποίηση. 

Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές πως η συγκέντρωση του DEHP στην  ιλύ 

είναι  συνήθως  πάνω  από  τα  όρια  που  προβλέπονται  στο  Σχέδιο  Αναθεώρησης  της 

Οδηγίας  86/278/EC  (100  mg.kg‐1  ξ.β.).    Η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος  φαίνεται  να 

εξασφαλίζει  ένα  αρκετά  υψηλό ποσοστό περαιτέρω αποδόμησης  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ) 
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φθαλικού εστέρα. 

 

1.3.1.2  Η βιοαποδόμηση του δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα  

Με  δεδομένο  ότι  οι  φθαλικοί  εστέρες  αποτελούν  επικίνδυνες  τοξικές  ξενοβιοτικές 

ενώσεις,  υπάρχει  μια  σύγχρονη  ανάγκη  για  έρευνα  σχετικά  με  τους  τρόπους 

απομάκρυνσής τους.  Η βιοαποδόμηση θεωρείται ο κυριότερος μηχανισμός αποδόμησης 

των PAΕs μέσα στο περιβάλλον, αφού τόσο ο ρυθμός της χημικής τους υδρόλυσης, όσο 

και  ο  ρυθμός  της  φωτόλυσής  τους  είναι  πολύ  χαμηλός  [Stapples  et  al.,  1997].    Σε  μια 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  συναντά  κανείς  πολλές  έρευνες  στις  οποίες  οι  φθαλικοί 

εστέρες  φαίνεται  να  βιοαποδομούνται  από  ένα  μεγάλο  αριθμό  βακτηρίων  και 

ακτινομυκήτων υπό αερόβιες αλλά και αναερόβιες συνθήκες [Gavala et al., 2003, Chang 

et  al.,  2004,  Zeng  et  al.,  2004, Nakamiya  et  al.,  2005,  Fang  et  al.,  2007].    Στο  Σχήμα  1.5 

παρουσιάζονται τα μεταβολικά μονοπάτια βιοαποδόμησης των φθαλικών εστέρων στο 

περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  1.5:      Μεταβολικά  μονοπάτια  βιοαποδόμησης  των  φθαλικών  εστέρων  στο 
περιβάλλον [Stapples et al., 1997].  

Το  2002,  ο  Zeng  και  οι  συνεργάτες  του  [Zeng  et  al.,  2002]  μελετώντας  την 

βιοαποδομησιμότητα  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα  από  το  Pseudomonas 

Fluorescens  FS1,  ένα  βακτήριο  απομονωμένο  από  την  ενεργό  ιλύ  μιας  πετροχημικής 
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βιομηχανίας,  κατέληξαν  στο  ακόλουθο  μεταβολικό  μονοπάτι  (Σχήμα  1.6).    Ο  δι‐(2‐

αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας υδρολύεται και σχηματίζεται μονο(αιθυλεξύλ) φθαλικός 

εστέρας  (MEHP).    Από  τον  MEHP  και  με  ενζυματική  δράση  παράγεται  εύκολα  το 

φθαλικό οξύ, η φαινόλη και τελικά CO2 και H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 1.6:     Προτεινόμενος μηχανισμός αποδόμησης του δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού 
εστέρα από τον Pseudomonas Fluorescens FS1 [Zeng et al., 2002]. 

Δυο χρόνια αργότερα,  η  ίδια ερευνητική ομάδα  [Zeng  et al., 2004] σε πειράματα 

που πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας τον  ίδιο μικροοργανισμό παρατήρησαν πως οι 

φθαλικοί  εστέρες με μεγαλύτερη αλκαλική αλυσίδα,  όπως  ο DEHP,  αποδομούνται με 

μικρότερο ρυθμό.  Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Chang με τους συνεργάτες του 

[Chang  et  al.,  2004],  οι  οποίοι  μελέτησαν  την  αποδόμηση  κάποιων  φθαλικών  εστέρων 

χρησιμοποιώντας  δύο  άλλα  είδη  βακτηρίων  (Springomonas  sp.  και Corune  bacterium  sp.).  

Και  αυτή  τη  φορά  ο  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικός  εστέρας,  ο  φθαλικός  εστέρας  με  το 

μεγαλύτερο μοριακό βάρος, αποδομήθηκε λιγότερο από τους άλλους PAEs.   Αξίζει να 

αναφερθεί πως στην  ίδια μελέτη παρατηρήθηκε παρεμπόδιση της βιοαποδόμησης του 

DEHP παρουσία άλλων ξενοβιοτικών ουσιών,  όπως η  εννεοφαινόλη  (NP)  και  κάποιοι 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εργασία του Banat και των συνεργατών του [Banat 

et  al.,  1999],  όπου  αναφέρεται  η  επίδραση  της  θερμοκρασίας  στη  βιοαποδόμηση  του 

DEHP στην ενεργό  ιλύ.   Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση της συγκέντρωσης του 

δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα κατά 22 %, 31 % και 44 % σε θερμοκρασία 20, 52 και 62 
οC,  αντίστοιχα.    Σε  όλες  τις  προαναφερθείσες  μελέτες  η  αποδόμηση  του  φθαλικού 

αυτού εστέρα ακολουθεί κινητική 1ης τάξης.   
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Δεδομένου ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί την βιοαποδόμηση του DEHP 

υπό  αερόβιες  συνθήκες  [Banat  et  al.,  1999],  αναμένεται  πως  και  μια  άλλη  αερόβια 

θερμόφιλη  βιολογική  διεργασία,  η  βιοσταθεροποίηση,  θα  παρουσιάζει  επίσης 

ικανοποιητικά  αποτελέσματα  για  την  απομάκρυνση  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού 

εστέρα.    Στον  Πίνακα  1.6  παρουσιάζονται  κάποιες  μελέτες  της  βιοαποδόμησης  του 

DEHP κατά τη λιπασματοποίηση. 

Γενικά,  είναι  δύσκολο  να  συγκριθούν  τα  αποτελέσματα  των  μελετών  που 

αφορούν στη βιοαποδόμηση  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού  εστέρα,  καθώς και άλλων 

ξενοβιοτικών  ουσιών  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση.    Πρόκειται  για  πειράματα  που 

πραγματοποιήθηκαν  χρησιμοποιώντας  διαφορετικά  μίγματα  και  συστήματα 

λιπασματοποίησης, υπό διαφορετικές συνθήκες λιπασματοποίησης και με διαφορετικές 

αρχικές  συγκεντρώσεις  του  φθαλικού  εστέρα.    Σε  κάθε περίπτωση  όμως  η  διεργασία 

της  λιπασματοποίησης,  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  σταθεροποιεί  και  υγειονοποιεί  το 

αρχικό μίγμα, οδηγεί και σε σημαντική βιοαποδόμηση του φθαλικού αυτού εστέρα.  Τα 

ποσοστά  που  αναφέρονται  στην  τελευταία  στήλη  του  Πίνακα  1.6,  με  εξαίρεση  την 

περίπτωση λιπασματοποίησης αναερόβια χωνευμένης και σταθεροποιημένης ιλύος του 

Marttinen  και  των  συνεργατών  του  [2004],  είναι  αρκετά  υψηλά,  ενώ  κάποιες  φορές 

μάλιστα τείνουν προς την πλήρη απομάκρυνση του DEHP από το μίγμα. 

Συμπερασματικά, η λιπασματοποίηση είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για 

την  παράλληλη  βιοαποδόμηση  του  οργανικού  κλάσματος  της  ιλύος,  αλλά  και  του 

περιεχόμενού της σε DEHP. 

 

1.3.1.3  Η τοξικότητα του δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων στρέφεται προς τη μελέτη τυχόν 

τοξικών επιδράσεων των φθαλικών εστέρων σε ζωντανούς οργανισμούς.   Μάλιστα, το 

2000, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμπεριέλαβε το DEHP ανάμεσα σε 33 επικίνδυνες ουσίες 

(Οδηγία  2000/60/CE),    ενώ  σήμερα,  η    ευρωπαϊκή  νομοθεσία  συνιστά    μείωση  της  

χρήσης   φθαλικών εστέρων σε προϊόντα   κοσμετολογίας και συσκευασίας    τροφίμων.  

Από    άποψη    τοξικότητας  ο  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικός    εστέρας  χαρακτηρίζεται    ως  

R60: «μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» και ως R61: «μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 

αγέννητο  παιδί»  [Βαλαβανίδης,  2006].      Επίσης,    συμπεριλαμβάνεται    στις  χημικές 

ουσίες    της  κατηγορίας  Β2,  δηλαδή  «πιθανότατα  καρκινογόνος  για  τον  άνθρωπο 

ένωση» [USEPA, 2000]. 
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 Πίνακας  1.6:      Η  βιοαποδόμηση  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα  κατά  τη 
βιοσταθεροποίηση. 
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Μέχρι  σήμερα  έχουν πραγματοποιηθεί πολλά πειράματα πάνω σε  ζώα  καθώς 

και  εργαστηριακές  μελέτες  (in vitro)  υποστηριζόμενες  από περιορισμένα πραγματικά 

δεδομένα σε ανθρώπους.   Σε όλα αυτά υπήρξε η άμεση σύνδεση του DEHP αλλά και 

των  μεταβολιτών  του  με  πολλές  σημαντικές  επιπτώσεις  σε  ζωτικά  όργανα,  όπως  η 

καρδιά, τα νεφρά, αλλά και στο αναπαραγωγικό σύστημα  [Tickner et al., 2001, Latini et 

al., 2006].  Πέρα από αυτά, ο DEHP αλλά και άλλοι φθαλικοί εστέρες φαίνεται να έχουν 

κάποια μικρή οιστρογόνο δράση.  Μεγάλες δόσεις δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα σε 

έμβρυα  ποντικών  έδειξε  ότι  δρουν  ως  αντιαδρογόνα  παρεμποδίζοντας  τη  σύνθεση 

τεστοστερόνης [Latini, 2005]. 

Εκτός  όμως  από  τις  διάφορες  επιδράσεις  που  έχει  ο  φθαλικός  αυτός  εστέρας 

στον  ανθρώπινο  οργανισμό,  έχει  αναφερθεί  η  τοξική  του  επίδραση  και  σε  άλλους 

ζωντανούς  οργανισμούς.    Ο  Yin  και  οι  συνεργάτες  του  [Yin  et  al.,  2003]  εντόπισαν 

επιδράσεις στην ανάπτυξη των φυτών,  ενώ σε κάποιες άλλες έρευνες διαπιστώθηκαν 

ενδοκρινικές  διαταραχές  σε  θαλάσσιους  οργανισμούς  (κωπίποδα)  [Sung  et  al.,  2003, 

Forget‐Leray, 2005]. 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  επίδραση  –  παρεμπόδιση  του  DEHP  αλλά  και 

άλλων φθαλικών εστέρων σε διάφορες βιολογικές διεργασίες.   Μελέτες που έγιναν σε 

αναερόβιες καλλιέργειες έδειξαν ότι ο DEHP και ο DBP παρεμποδίζουν την παραγωγή 

βιοαερίου  από  τους  μεθαγόνους  μικροοργανισμούς  [Alatriste‐Mondragon  et  al.,  2003, 

Gavala et al., 2003]. 

 

1.4    Πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  (Polycyclic  Aromatic 

Hydrocarbons, PAHs) 

Οι  πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  (Polycyclic  Aromatic  Hydrocarbons, 

PAHs)  αποτελούν μια  ιδιαίτερα  σημαντική  ομάδα  οργανικών  ρύπων που  εισέρχονται 

στο  περιβάλλον  είτε  από  φυσικές  είτε  από  ανθρωπογενείς  πηγές.    Πρόκειται  για 

υδρογονάνθρακες  με  δύο  ή  περισσότερους  συντηγμένους  (fused)  (δηλαδή  με  κοινή 

πλευρά)  βενζολικούς  δακτυλίους σε γραμμική ή διακλαδισμένη θέση.   Σχηματίζονται 

κυρίως από ατελείς καύσεις ή πυρολυτικές διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας (500 – 900 
οC)  ορυκτών  καυσίμων  και  άλλων  οργανικών  υλικών.    Η  Αμερικανική  Υπηρεσία 

Προστασίας  Περιβάλλοντος  (USEPA)  έχει  χαρακτηρίσει  16  πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες ως υψηλής προτεραιότητας ρύπους, ενώ 7 από αυτούς 

θεωρούνται ως πιθανότατα καρκινογόνοι για τον άνθρωπο. 

Αν  και  υπάρχουν  στο  περιβάλλον  φυσικές  πηγές  εκπομπής  πολυαρωματικών 

υδρογονανθράκων,  όπως  οι  πυρκαγιές  των  δασών,  οι  ηφαιστειακές  εκρήξεις  και  η 
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αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος, η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα είναι κατά 

κύριο  λόγο  αποτέλεσμα  των  δραστηριοτήτων  του  ανθρώπου.    Έτσι,  οι  ελεγχόμενες 

καύσεις υγρών,  στερών και αερίων καυσίμων  (πετρέλαιο,  ξύλο, φυσικό αέριο,  κ.ά.) με 

σκοπό την παραγωγή ενέργειας για βιομηχανική αλλά και οικιακή χρήση, οι διάφορες 

παραγωγικές  διεργασίες  στη  βιομηχανία  (διύλιση  πετρελαίου,  παραγωγή  κωκ, 

ασφάλτου, χάλυβα κ.ά.) αλλά και οι εκπομπές καυσαερίων από τα οχήματα αποτελούν 

τις  σημαντικότερες  πηγές  εκπομπής  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων 

[Haritash & Kaushik, 2009]. 

Η  ιδιαίτερη  δομή  των συντηγμένων βενζολικών  δακτυλίων καθώς και  κάποιες 

συγκεκριμένες  φυσικές  τους  ιδιότητες,  όπως  η  χαμηλή  διαλυτότητα  στο  νερό  και  η 

υψηλή  τιμή  του  συντελεστή  κατανομής  οκτανόλης  –  νερού  (logKow),  καθιστούν  τους 

πολυαρωματικούς  υδρογονάνθρακες  ανθεκτικούς  στην  αποδόμηση  και  συμβάλλουν 

στη  συσσώρευσή  τους  στο  περιβάλλον  [Johnson  et  al.,  2005].    Στον  Πίνακα  1.7 

αναφέρονται  οι  φυσικοχημικές  ιδιότητες  καθώς  και  η  χημική  δομή  κάποιων  ευρέως 

απαντόμενων  και  μελετώμενων  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  [Haritash  & 

Kaushik, 2009].  Είναι εμφανές ότι με αύξηση του μοριακού βάρους, τόσο η διαλυτότητα 

των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  στο  νερό,  όσο  και  η  τάση  ατμών  τους 

μειώνονται.  Αντίθετα, τα σημεία τήξεως και βρασμού αυξάνονται αισθητά. 

Οι  πολυκυκλικοί  υδρογονάνθρακες  είναι  ευρέως  διαδεδομένοι  στο  περιβάλλον 

και  ποσότητές  τους  έχουν  ανιχνευθεί  σε  δείγματα  ατμοσφαιρικού  αέρα,  εδάφους  και 

ιζημάτων,  αστικών  λυμάτων  και  ιλύος,  επιφανειακών  υδάτων  και  υδρόβιων 

οργανισμών,  σε φυτά,  αλλά  και  σε  τρόφιμα  [Halsall  et  al., 1997,  Juhasz & Naidu, 2000, 

Pakou  et  al.,  2007,  Li  et  al.,  2010,  Sojinu  et  al.,  2010].    Η  κύρια  οδός  μόλυνσης  του 

περιβάλλοντος  από  τους  πολυαρωματικούς  υδρογονάνθρακες  είναι  μέσω  της 

ατμόσφαιρας.  Μετρήσεις έδειξαν πως η συγκέντρωσή τους στην ατμόσφαιρα είναι της 

τάξεως των νανογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ παρουσιάζει και χωρική και 

χρονική  διακύμανση  [Blanchard  et  al.,  2004].    Για  παράδειγμα,  η  συγκέντρωση  του 

βενζο[α]πυρενίου βρέθηκε να είναι 50 φορές μεγαλύτερη το χειμώνα από το καλοκαίρι 

[Halsall et al., 1997].  Η μεγάλη αυτή διακύμανση αποδίδεται στην αύξηση την εκπομπής 

των  PAHs  που  παρατηρείται  το  χειμώνα  λόγω  της  λειτουργίας  των  καυστήρων 

θέρμανσης.  

Σε  αναλύσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  δείγματα  εδάφους  από  τον  Li  και 

τους συνεργάτες του [Li et al., 2010] προσδιορίστηκε το άθροισμα των συγκεντρώσεων 15 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (Σ15) να βρίσκεται μεταξύ 395 και 1842 

μg∙kg‐1 εδάφους.  Στην ίδια εργασία και για την παρουσία των ίδιων υδρογονανθράκων 
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σε  ιζήματα  ποταμού,  αυτή  τη  φορά,  βρέθηκε  το  Σ15  να  κυμαίνεται  από  404  έως  883 

μg∙kg‐1 ιζήματος. 

 Πίνακας  1.7:    Χημική  δομή  και  φυσικοχημικές  ιδιότητες  των  πολυκυκλικών  αρωματικών 
υδρογονανθράκων. 
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Το 2003 ο Tsapakis και οι συνεργάτες του [Tsapakis et al., 2003], πραγματοποίησαν 

αναλύσεις  σε  θαλάσσια  ιζήματα  στην  περιοχή  της  Ανατολικής  Μεσογείου.    Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  πως  το  άθροισμα  των  συγκεντρώσεων  24  πολυαρωματικών 

υδρογονανθράκων  (Σ24)  ήταν  2.22 mg∙L‐1  στο  Κρητικό  Πέλαγος  και  1056 mg∙L‐1  στον 

Κορινθιακό Κόλπο.   Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιους οργανισμούς 

ανιχνεύθηκε  σε  μύδια  συγκέντρωση  PAHs  870  μg∙kg‐1  [Baumard  et  al.,  1999].    Άλλες 

παρόμοιες  μελέτες  απέδειξαν  την  παρουσία  υδρογονανθράκων  σε  ψάρια,  μαλάκια, 

σπογγοειδή  και  φύκια  σε  συγκεντρώσεις  που  φθάνουν  μέχρι  και  εκατοντάδες  μg∙L‐1 

[Juhasz & Naidu, 2000]. 

Πέρα  από  όλες  τις  παραπάνω  περιβαλλοντικές  μελέτες  για  την  εκτίμηση  της 

συγκέντρωσης  των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων,  ιδιαίτερη  έμφαση  έχει  δοθεί 

και στην ανάλυσή τους σε βιομηχανικά και αστικά λύματα.   Μέρος της έρευνας αυτής 

παρουσιάζεται στην παράγραφο που ακολουθεί. 

 

1.4.1  Η παρουσία των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην ιλύ 

Η  σημασία  της  μόλυνσης  των  αστικών  λυμάτων  από  τους  πολυαρωματικούς 

υδρογονάνθρακες  έχει  αναφερθεί  μέχρι  σήμερα  από  πολλούς  ερευνητές.    Στην 

πραγματικότητα, οι Ε.Ε.Λ δέχονται την ποσότητα των PAHs από διάφορες πηγές, όπως 

είναι  τα  αυτοκίνητα,  οι  βιομηχανίες,  οι  κλίβανοι  αποτέφρωσης  και  οι  καυστήρες 

θέρμανσης.  Επίσης, οι υδρογονάνθρακες μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας και είτε 

καθιζάνουν  στο  έδαφος,  είτε  λόγω  βροχοπτώσεων  εισέρχονται  στο  αποχετευτικό 

σύστημα και το υπέδαφος [Blanchard et al., 2004].  Όμως, λόγω της μικρής διαλυτότητας 

που έχουν στο νερό, καθώς και της υψηλής υδροφοβικότητάς τους, οι υδρογονάνθρακες 

προσροφόνται σημαντικά στο στερεό τμήμα της ιλύος. 

Ο Blanchard και οι συνεργάτες του [Blanchard et al., 2004] πραγματοποίησαν μια 

σημαντική έρευνα για την παρουσία των πολυκυκλικών υδρογονανθράκων σε αστικά 

και  βιομηχανικά  λύματα  στο  Παρίσι.    Μελέτησαν  δείγματα  από  26  διαφορετικές 

δεξαμενές  του αποχετευτικού συστήματος της πόλης που δέχεται  τα λύματα περίπου 

από 8 εκατομμύρια κατοίκους.  Οι δεξαμενές αυτές δέχονται τα νερά της βροχής, αλλά 

και τα νερά του πλυσίματος των δρόμων.   

Όπως  φαίνεται  και  στον  Πίνακα  1.8  οι  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις 

παρατηρήθηκαν  σε  περιοχές  που  υπήρχαν  υπόγειες  σήραγγες,  ενώ  οι  μικρότερες 

συγκεντρώσεις  εκεί  που  υπήρχαν  ανοικτοί  αυτοκινητόδρομοι.    Στη  συνέχεια,  τα 

παραπάνω  λύματα,  μαζί  με  απόβλητα  από  διάφορες  βιομηχανίες  καταλήγουν  σε 

μονάδα  βιολογικής  επεξεργασίας.    Στην  ίδια  εργασία  μέτρησαν  τις  ποσότητες  των 
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πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  στην  είσοδο  της  μονάδας  αυτής.    Ανιχνεύθηκαν 

υδρογονάνθρακες  σε  συγκέντρωση  περίπου  25.000  μg∙L‐1.    Από  αυτούς  το  40 %  ήταν 

φαινανθρένιο,  21 %  ναφθαλένιο  και  15.5 %  φλουορανθένιο,  ενώ  σε  μικρότερη  αλλά 

αξιοσημείωτη  ποσότητα  ήταν  το  πυρένιο.    Υπολογίστηκε  πως  κατά  τη  διάρκεια  της 

βιολογικής  επεξεργασίας,  περίπου  το  98  %  των  ουσιών  απομακρύνεται  από  την 

απορροή της μονάδας,  είτε λόγω βιοαποδόμησης είτε λόγω προσρόφησης στα στερεά.  

Συνολικά  υπολογίστηκε  ότι  από  τα  26.7  kg∙yr‐1  που  εισέρχονται  στη  μονάδα  τα  0.53 

kg∙yr‐1 διαφεύγουν στην απορροή.  Από την άλλη μεριά η ποσότητα των πολυκυκλικών 

αρωματικών  υδρογονανθράκων  που  παραμένει  προσροφημένη  στην  ιλύ  είναι  πολύ 

μεγαλύτερη.   

 

 
Πίνακας  1.8:

 

      Μέσες  συγκεντρώσεις  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  Σ16*
(mg∙kg‐1 ξ.β.) σε δείγματα από διάφορες περιοχές του αποχετευτικού συστήματος του Παρισιού 
[Blanchard et al., 2004]. 

Περιοχή 
αποχέτευσης

 
 
PAHs  

Δρόμοι με 
κυκλοφοριακό 
πρόβλημα 

Εσωτερικοί 
δακτύλιοι 

Δρόμοι 
ταχείας 

κυκλοφορίας 

Υπόγειοι 
αυτοκινητό‐
δρομοι 

napthalane  
ναφθαλένιο 

0.73 3.42 1.7 ‐ 

anthacene  
ανθρακένιο 

0.36 0.39 0.36 0.47 

phenantherene  
φαινανθρένιο 

2.40 3.32 3.12 4.86 

fluoranthene  
φλουορανθένιο 

3.63 4.94 4.32 5.96 

pyrene  
πυρένιο 

5.37 7.19 6.13 8.64 

benzo[a]pyrene  
βενζο[α]πυρένιο 

1.16 0.93 0.83 1.09 

benzo[b]fluoranthene  
βενζο[β]φλουορανθένιο 

1.85 1.75 1.54 2.09 

Σύνολο Σ16 PAHs *  21.7  28.2  22.3  30.9  

  *  Το  Σ16  είναι  το  άθροισμα  16  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  που 
προτείνονται για μελέτη από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Προστασίας στις ΗΠΑ [USEPA, 
2001]. 
 

 

Σε  μια  άλλη  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  σε  δύο  μονάδες  επεξεργασίας 

αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στην Ισπανία  [Perez et al., 2001] αποκαλύφθηκε η 
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ύπαρξη  σημαντικών  ποσοτήτων  υδρογονανθράκων  στην  ιλύ.    Όπως  φαίνεται  στον 

Πίνακα 1.9 η συνολική συγκέντρωση των 16 PAHs στην ιλύ είναι περίπου 5 mg∙kg‐1 ξ.β.. 

  Πίνακας 1.9:   Συγκεντρώσεις πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (μg∙kg‐1 ξ.β.) σε 
δείγματα επεξεργασμένης ιλύος μονάδων βιολογικής επεξεργασίας στην Ισπανία [Perez et al., 
2001]. 

 

 

 
PAHs  Αστικά λύματα 

Β’/θμια ιλύς 
Βιομηχανικά λύματα 

Α’/θμια ιλύς 

napthalane  
ναφθαλένιο 

198 93 

anthacene  
ανθρακένιο 

234 61 

phenantherene  
φαινανθρένιο 

2030 357 

fluoranthene  
φλουορανθένιο 

629 56 

pyrene  
πυρένιο 

702 187 

benzo[a]pyrene  
βενζο[α]πυρένιο 

35 32 

benzo[b]fluoranthene  
βενζο[β]φλουορανθένιο

52 45 

Σύνολο Σ16 PAHs *  5520 1460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Το  Σ16  είναι  το  άθροισμα  16  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  που 
προτείνονται για μελέτη από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Προστασίας στις ΗΠΑ [USEPA 
2001]. 

 

 

 

1.4.2  Η βιοαποδόμηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

Οι  πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  παρουσιάζουν  αυξημένο 

περιβαλλοντικό  ενδιαφέρον  λόγω  της  ευρέως  διαδεδομένης  παρουσίας  τους,  του 

δυναμικού βιοσυσσώρευσής τους και της καρκινογενετικής δράσης τους.   Αποτέλεσμα 

αυτών  είναι  η  επιτακτική  ανάγκη  για  μείωσή  τους.    Αν  και  οι  πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες  μπορεί  να  υποστούν  πτητικοποίηση,  φωτόλυση  και  χημική 

διάσπαση,  η  αποσύνθεσή  τους  από  μικροοργανισμούς  θεωρείται  ως  ο  κυριότερος 

τρόπος αποδόμησής τους [Haritash & Kaushik, 2009, Yuan et al., 2001]. 

Οι  PAHs  βιοαποδομούνται  /  βιομετασχηματίζονται  σε  λιγότερο  πολύπλοκους 

μεταβολίτες  και  με  την  ανοργανοποίησή  (mineralization)  τους  παράγονται  ανόργανα 

συστατικά, νερό και CO2, για την περίπτωση των αερόβιων συνθηκών, και CH4 για τις 
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αναερόβιες  συνθήκες.    Ο  ρυθμός  της  αποδόμησής  τους  εξαρτάται  από  ένα  μεγάλο 

αριθμό παραγόντων όπως  το pH,  τη θερμοκρασία,  τη συγκέντρωση  του  οξυγόνου,  το 

μικροβιακό πληθυσμό και το βαθμό εγκληματισμού του, την ευκολία προσέγγισης των 

θρεπτικών,  τη  χημική  δομή  του  πολυαρωματικού  υδρογονάνθρακα,  κ.ά.  [Haritash  & 

Kaushik, 2009].   

Η  βιοαποδόμηση  των PAHs  έχει  παρατηρηθεί  τόσο  υπό αερόβιες,  όσο  και  υπό 

αναερόβιες  συνθήκες.    Ο  μηχανισμός  αποδόμησής  τους  (Σχήμα  1.7)  ξεκινάει  με  την 

είσοδο  στον  αρωματικό  πυρήνα  και  των  δύο  ατόμων  του  μοριακού  οξυγόνου.    Την 

αντίδραση καταλύει το ένζυμο διοξυγενάση [Harayama et al., 1992].  Για την περίπτωση 

της αναερόβιας αποδόμησης δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία.   Μελέτες μέχρι τώρα 

έχουν  δείξει  ότι  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες  με  2  ή  3  δακτυλίους  μπορούν  να 

αποδομηθούν  αναερόβια,  αλλά  δεν  υπάρχουν  σαφή  δεδομένα  για  την  αναερόβια 

αποσύνθεση των PAHs με περισσότερους δακτυλίους [Haritash & Kaushik, 2009].   

Γενικά,  ένας  μεγάλος  αριθμός  βακτηρίων,  μυκήτων  και  αλγών  είναι  γνωστός 

για  την  ικανότητά  του  να  αποδομεί  τους  πολυαρωματικούς  υδρογονάνθρακες.    Τα 

περισσότερα από αυτά έχουν απομονωθεί από μολυσμένα με PAHs ιζήματα και εδάφη 

[Zhang et al., 2009, Wu et al., 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.7:   Μηχανισμός αποδόμησης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
[Haritash & Kaushik, 2009]. 

 



Οι ξενοβιοτικές ουσίες στην ιλύ 
 

- 27 - 

Ο  Romero  και  οι  συνεργάτες  του  [Romero  et  al.,  1998],  απομόνωσαν  τον 

μικροοργανισμό  Pseudomonas Aeruginosa  από  ένα  ποταμάκι,  το  οποίο  ήταν  σημαντικά 

μολυσμένο  από  ένα  διυλιστήριο  πετρελαίου.    Ο  μικροοργανισμός  αυτός  έδειξε  να 

μπορεί  να  αναπτύσσεται  σε  πολύ  υψηλές  συγκεντρώσεις  φαινανθρενίου  και  να  τις 

απομακρύνει  πλήρως  σε  μία  περίοδο  30  ημερών.    Την  ίδια  χρονιά,  ο Rehmann  και  οι 

συνεργάτες  του  [Rehmann  et  al.,  1998],  απομόνωσαν  το  Mycobacterium  spp.  από 

μολυσμένο έδαφος κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής φωταερίου.  Ο συγκεκριμένος 

μικροοργανισμός  χρησιμοποίησε  το  πυρένιο  ως  πηγή  άνθρακα  και  ενέργειας.  

Ειδικότερα, ήταν  ικανός να μεταβολίσει το 60 %  του προστιθέμενου στην καλλιέργεια 

πυρενίου (0.5 mg∙mL‐1) μέσα σε 8 ημέρες και σε θερμοκρασία 20 οC. 

Γενικά,  οι  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες  που  έχουν  στο  μόριό  τους  2  ή  3 

βενζολικούς  δακτυλίους  αποδομούνται  σχετικά  εύκολα  από  αερόβιους 

μικροοργανισμούς.    Για  τους  PAHs  με  μεγαλύτερο  μοριακό  βάρος,  και  συνεπώς 

περισσότερους  βενζολικούς  δακτυλίους,  έχουν  παρατηρηθεί  μικρότερα  ποσοστά 

αποδόμησης.    Για  παράδειγμα,  το  βενζο[α]πυρένιο  (benzo[a]pyrene,  B[a]P)  έχει  πέντε 

αρωματικούς δακτυλίους και σε μελέτη που πραγματοποίησαν ο Wu και οι συνεργάτες 

του [Wu et al., 2009] χρησιμοποιώντας το βακτήριο Ochrobactrum σε υγρή καλλιέργεια με 

50 mg B[a]P ∙L‐1, παρατήρησαν μείωση μόνο κατά 20 % μέσα σε 20 ημέρες.  Το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν μόλις 3.8 % στην εργασία του Rentz και των συνεργατών του [Rentz et al., 

2008],  όπου χρησιμοποιήθηκε  το Sphingomonas Yanoikuyae.   Όμως μεγαλύτερα ποσοστά 

αποδόμησης  μπορούν  να  παρατηρηθούν  αν  χρησιμοποιηθεί  μικτή  μικροβιακή 

καλλιέργεια [Kanaly et al., 2000].  Μάλιστα, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μίγμα 

βακτηρίων αλλά και αλγών [Lei et al., 2007] η συνεργατική δράση των μικροοργανισμών 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των PAHs, η   οποία μπορεί να ξεπεράσει το  

85 % της αρχικής συγκέντρωσης.   

Για  την  αποδόμηση  των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  υπό  αναερόβιες 

συνθήκες  υπάρχουν  ελάχιστες  βιβλιογραφικές αναφορές.   Πρόσφατα,  όμως,  ο Kumar 

και  οι  συνεργάτες  του  [Kumar  et  al.,  2009]  παρουσίασαν  μία  καινοτόμα  βιομετατροπή 

του  φλουρενίου  και  του  φαινανθρενίου  από  θειοαναγωγικά  βακτήρια.    Τα  βακτήρια 

αυτά, προέρχονταν από μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων χοιροτροφείου και έδειξαν 

την ικανότητα να βιομετατρέπουν το φλουρένιο κατά 88 % και το φαινανθρένιο κατά 65 

% σε περίοδο 21 ημερών.   

Με  δεδομένο  ότι  η  αποδόμηση  των  PAHs  παρατηρείται  κυρίως  σε  αερόβιες 

συνθήκες και σε μεγαλύτερα ποσοστά υπό την παρουσία ποικιλίας μικροοργανισμών, 

αναμένεται πως η λιπασματοποίηση θα είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την 

απομάκρυνση αυτής της ομάδας των ξενοβιοτικών ουσιών.   
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Μέχρι τώρα αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 

επίδραση  της  λιπασματοποίησης  στην  τύχη  των  πολυκυκλικών  αρωματικών 

υδρογονανθράκων (Πίνακας 1.10).  Σε μια πρόσφατη ιδιαίτερη εργασία [Hua et al., 2008] 

το  ενδιαφέρον  των  ερευνητών  στράφηκε  στη  βιοαποκατάσταση  της  ιλύος  με  πολύ 

υψηλό  περιεχόμενο  υδρογονανθράκων  με  τη  βοήθεια  της  βιοσταθεροποίησης.  

Συγκεκριμένα  η  ιλύς  που  χρησιμοποιήθηκε  περιείχε  κατά  μέσο  όρο  Σ9  PAHs  σε 

συγκέντρωση  70.91  mg∙kg‐1  ξ.β.  και  Σ16  PAHs  σε  95.05  mg∙kg‐1.  ξ.β.,  συγκεντρώσεις 

υπερβολικά μεγαλύτερες από τα όρια που θέτει η Ε.Ε.  (6 mg∙kg‐1.  ξ.β.)  για τη διάθεση 

της  ιλύος.    Η  βιοαποδόμηση  που  παρατηρήθηκε  έπειτα  από  50  ημέρες 

λιπασματοποίησης  ξεπέρασε  το  79 %.    Εκτιμάται  ότι  το  50 %  περίπου  της  μείωσης 

συνέβη  κατά  το  θερμόφιλο  στάδιο  της  διεργασίας.    Σύμφωνα με  τους  συγγραφείς,  οι 

υψηλές θερμοκρασίες  εντείνουν την διαλυτότητα και το ρυθμό μεταφοράς μάζας των 

οργανικών  μολυντών  και  κατ’  επέκταση  τους  καθιστούν  περισσότερο  διαθέσιμους 

στους μικροοργανισμούς.   Παρόλα αυτά  εκτιμάται πως  ένα μέρος  της απομάκρυνσης 

αυτής, ίσως να οφείλεται και στην πτητικοποίηση αυτών των ουσιών.   

Ο Cai και οι συνεργάτες του  [Cai  et al., 2007] προσπάθησαν να μελετήσουν την 

επίδραση  του  συστήματος  λιπασματοποίησης  και  συγκεκριμένα  του  αερισμού,  στην 

τύχη των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων.  Χρησιμοποιώντας σε όλα τα πειράματα 

το  ίδιο  μίγμα,  παρατήρησαν  πως  η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος  σε  αναστρεφόμενο 

στατικό  σωρό  οδήγησε  σε  ποσοστό  μείωσης  64  %,  ενώ  όταν  στο  σωρό 

λιπασματοποίησης  εφαρμόστηκε  σύστημα  αερισμού,  τα  αντίστοιχα  ποσοστά 

αυξήθηκαν.     

Υψηλά ποσοστά αποδόμησης (> 68 %), που σε κάποιους PAHs πλησίασαν και το 

100  %,  παρατήρησαν  και  ο  Hafidi  και  οι  συνεργάτες  του  [Hafidi  et  al.,  2008] 

χρησιμοποιώντας μίγμα ενεργού ιλύος και πράσινων απορριμμάτων.  Αντίθετα με όσα 

αναφέρουν ο Hua και οι συνεργάτες του [Hua et al., 2008] , η συγκέντρωση των Σ16 PAHs 

ήταν πολύ  χαμηλή,  περίπου  0.5 mg∙kg‐1.  ξ.β.  και  η  απομάκρυνσή  τους  συνέβη  κυρίως 

κατά το στάδιο της ωρίμανσης.   Πέρα από αυτό επισημάνθηκε επίσης μια αύξηση στη 

συγκέντρωση  των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  με  αριθμό  δακτυλίων 

μεγαλύτερο  από  4  στη  μέση  του  διαστήματος  λιπασματοποίησης,  τα  οποία  τελικά 

απομακρύνθηκαν κατά την ωρίμανση.  

Συμπερασματικά,  λοιπόν,  ο  πολυποίκιλος  αυτόχθων  μικροβιακός  πληθυσμός 

της  λιπασματοποίησης  συμβάλει  στην  ουσιαστική  απομάκρυνση  των  PAHs  κατά  τη 

διεξαγωγή  της  διεργασίας.    Παρόλα  αυτά,  η  μικροβιακή  βιοαποδόμηση  φαίνεται  να 

περιορίζεται  από  την  προσρόφηση  των  υδρογονανθράκων  και  των  μεταβολιτών  τους 

και τη μειωμένη βιοδιαθεσιμότητά τους.   



Οι ξενοβιοτικές ουσίες στην ιλύ 
 

- 29 - 

 

  Πίνακας 1.10:     Η βιοαποδόμηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κατά τη 
βιοσταθεροποίηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

- 30 - 

Μάλιστα,  η  διαθεσιμότητα  των  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων 

με μεγάλο αριθμό  δακτυλίων  είναι πολύ μειωμένη λόγω  της αναντίστρεπτης  ένωσής 

τους  με  τα  χουμικά  οξέα  [Plaza  et  al.,  2009].    Αντίθετα,  οι  πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες  με  μικρό  μοριακό  βάρος  προσροφόνται  ασθενέστερα  και  έτσι 

μπορούν  να  αποδεσμευθούν  ευκολότερα  και  να  είναι  διαθέσιμοι  για  μικροβιακή 

προσβολή.   Γι’ αυτό, κατά τη διεργασία της λιπασματοποίησης, η βιοαποδόμηση αλλά 

και  η  χουμοποίηση  είναι  οι  δύο  κυρίαρχοι  μηχανισμοί  που  συνεισφέρουν  στην 

ελάττωση,  αλλά  και  στη  μειωμένη  βιοδιαθεσιμότητα  των  PAHs.    Έτσι  η 

βιοσταθεροποίηση  ιλύος  ή  και  άλλων  οργανικών  αποβλήτων  με  περιεχόμενη 

συγκέντρωση  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  οδηγεί  στην  παραγωγή  σταθερού 

και  ασφαλούς  τελικού  προϊόντος,  αφού  το  περιεχόμενο  αυτό  είτε  αποδομείται,  είτε 

προσροφάται  ισχυρά  στα  χουμικά  και  δεν  είναι  πλέον  βιοδιαθέσιμο  [Oleszczuk  et  al., 

2007, Hafidi et al., 2008, Hua et al., 2008, Plaza et al., 2009].  

 

1.4.3  Η τοξικότητα των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

Οι  ενώσεις  των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  βρίσκονται  ανάμεσα  στους  πιο 

σημαντικούς περιβαλλοντικούς μολυντές εξαιτίας τόσο της δραστικότητάς τους, αλλά 

και  των  πολυάριθμων  φυσικών  και  ανθρωπογενών  πηγών  τους  που  τους  καθιστούν 

ευρέως διαδεδομένους.  Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (USEPA) 

έχει  χαρακτηρίσει  16  PAHs  ως  υψηλής  προτεραιότητας  ρύπους,  ενώ  7  από  αυτούς 

(βενζο[a]ανθρακένιο,  βενζο[a]πυρένιο,  βενζο[b]φλουορανθένιο,  βενζο[k] 

φλουορανθένιο,  χρυσένιο,  διβενζο[a,h]ανθρακένιο  και  ίνδενο[1,2,3–cd]πυρένιο) 

θεωρούνται  ως  πιθανότατα  καρκινογόνοι.    Μάλιστα,  είναι  αξιοσημείωτο  πως  ο 

πολυαρωματικός υδρογονάνθρακας βενζο[a]πυρένιο είναι η πρώτη χημική ένωση που 

χαρακτηρίσθηκε ως καρκινογόνος.  

Έτσι,  ένας  αριθμός  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  έχει 

καρκινογενετική δράση στα ζώα,  ενώ αρκετοί  είναι αυτοί που  έχουν κατηγορηθεί για 

καρκίνο  των  πνευμόνων,  του  δέρματος  και  του  στήθους  στον  άνθρωπο.    Εκτενείς 

μηχανιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιοι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι 

εντελώς  καρκινογενής,  δηλαδή  δεν  προκαλούν  μόνο  τον  καρκίνο  μέσω  των 

μεταλλαγών  στο  DNA,  αλλά  τον  προωθούν  κιόλας,  επηρεάζοντας  την  ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων [Flowers et al., 2002]. 

Πέρα  από  τα  καρκινογενετικά  αποτελέσματα,  οι  υδρογονάνθρακες  αυτοί 

παρουσιάζουν  μια  μεγάλη  ποικιλία  τοξικών  επιδράσεων,  όπως  ερεθισμό  των  ματιών 

και  του  δέρματος,  ανοσοτοξικότητα  και  ενδοκρινικές  διαταραχές.    Όμως  λόγω  της 
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υψηλής σπουδαιότητας της καρκινογόνου δράσης τους,  δεν υπάρχουν πολλές έρευνες 

για τις άλλες τοξικές τους επιδράσεις [Smith et al., 2006]. 

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες εισέρχονται στον οργανισμό και 

κατανέμονται  στους  ιστούς  και  ιδιαίτερα  τους  λιπώδεις,  ενώ  υπάρχουν  πολλές 

παράμετροι  που  καθορίζουν  την  επίδρασή  τους.    Έτσι,  ο  χρόνος  καθώς  και  ο  τρόπος 

έκθεσης στους PAHs, η ηλικία και το φύλλο του ανθρώπου είναι κάποιοι παράγοντες 

που  ρυθμίζουν  τις  επιδράσεις  των  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  στην 

ανθρώπινη υγεία [Awata et al., 1998]. 

 

1.5  Επιφανειοδραστικές ενώσεις (SSuurrfface AAccttive AAgennttss, ssuurrffaaccttaannttss)  

Οι  επιφανειοδραστικές  ή  τασιενεργές  ουσίες  είναι  οργανικές  ενώσεις  που  δρουν 

μειώνοντας  την  επιφανειακή  τάση  ενός  υγρού,  αυξάνοντας  τη  διαβρεκτική  του 

ικανότητα.    Πρόκειται  συνήθως  για  αμφιφιλικές  ενώσεις  με  το  μόριό  τους  να 

αποτελείται από ένα υδροφοβικό και ένα υδροφιλικό τμήμα. 

Η παρουσία και των δύο αυτών τμημάτων σε κάθε μόριο είναι μια θεμελιώδης 

φυσική  ιδιότητα  των  επιφανειοδραστικών,  που  τους  επιτρέπει  το  σχηματισμό 

μικυλλίων  σε  ένα  διάλυμα.    Εξάλλου,  ο  σχηματισμός  των  μικυλλίων  είναι  αυτό  που 

δίνει στις επιφανειοδραστικές ουσίες τις καθαριστικές και τις διαλυτικές τους ιδιότητες.  

Η  συγκέντρωση  των  επιφανειοδραστικών  στο  νερό  κατά  την  οποία  αρχίζει  ο 

σχηματισμός  μικυλλίων  είναι  γνωστή  ως  κρίσιμη  συγκέντρωση  μικυλλίων  (Critical 

Micelle  Concentration,  CMC)  [Cirelli  et  al.,  2008].    Στο  Σχήμα  1.8  απεικονίζεται  ένα 

μικύλλιο.   Όπως φαίνεται,  το υδρόφοβο τμήμα της ουσίας  (η ουρά) προσανατολίζεται 

προς το εσωτερικό του μικυλλίου,  ενώ το υδρόφιλο τμήμα  (η πολική κεφαλή) προς το 

εξωτερικό, λόγω των ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων με το νερό. 

Οι  επιφανειοδραστικές  ουσίες  κατηγοριοποιούνται  με  βάση  το  φορτίο  του 

υδρόφιλου τμήματος, δηλαδή της πολικής κεφαλής.  Έτσι διακρίνουμε τις ανιονικές, τις 

κατιονικές  και  τις  μη  ιονισμένες  επιφανειοδραστικές  ουσίες.    Οι  ουσίες  αυτές 

χρησιμοποιούνται  σε  πολλές  βιομηχανίες,  όπως  για  την  παραγωγή  καλλυντικών, 

απορρυπαντικών,  προϊόντων προσωπικής φροντίδας  και  οικιακής  χρήσης,  χρωμάτων, 

υφασμάτων, πολυμερών, αγροχημικών κ.ά.. 

Σε  μια  σύντομη  ιστορική  αναδρομή,  παρατηρούμε  πως  η  περιβαλλοντική 

ρύπανση εξαιτίας των επιφανειοδραστικών ουσιών ξεκινά με την αντικατάσταση των 

φυσικών σαπωνοποιητικών απορρυπαντικών από τα συνθετικά επιφανειοδραστικά.  Η 

μεταβατική  περίοδος  ήταν  περίπου  από  το  1940  έως  το  1970,  όπου  η  χρήση  των 

συνθετικών  αυξήθηκε  κατά  τρεις  τάξεις  μεγέθους,  ενώ  η  χρήση  των  σαπουνιών 
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μειώθηκε περισσότερο από 50 %.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε επίσης 

η  μερική  μετάβαση  από  τη  χρήση  στερεών  απορρυπαντικών  (σε  μορφή  σκόνης)  σε 

υγρά.    Έως  το  1960,  το  κύριο  επιφανειοδραστικό  ήταν  το  PT  βενζένιο  (Propylene 

Tetramer  Benzen).    Εκείνη  την  περίοδο  περίπου  εμφανίσθηκαν  και  τα  πρώτα 

προβλήματα  αφρισμού  σε  μονάδες  επεξεργασίας  λυμάτων  και  ποτάμια.    Το  ΡΤ 

βενζένιο διέφευγε στα υδάτινα συστήματα και παρέμενε ανθεκτικό στη βακτηριδιακή 

βιοαποδόμηση  εξαιτίας  της  διακλαδισμένης  αλυσίδας  του.   Η απαγόρευση αυτού  του 

μη‐βιοδιασπάσιμου  επιφανειοδραστικού  οδήγησε  στη  χρήση  περισσότερο 

βιοδιασπάσιμων τασιενεργών με ευθεία αλκαλική αλυσίδα [Cirelli et al., 2008]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 1.8:   Απεικόνιση μικυλλίου.  Το υδρόφοβο τμήμα  (ουρά) προσανατολίζεται προς το 
εσωτερικό  του  μικυλλίου  και  το  υδρόφιλο  τμήμα  (κεφαλή)  προς  το  εξωτερικό 
[Wikipedia.org]. 

 

 

Το  μέγεθος  της  παγκόσμιας  αγοράς  επιφανειοδραστικών  φτάνει  τους  18 

εκατομμύρια τόνους (2003), ποσότητα που αντιστοιχεί σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ.  Από 

αυτό  το  40 %  χρησιμοποιείται  στην  παρασκευή  απορρυπαντικών  και  ακολουθούν  οι 

υπόλοιπες  εφαρμογές με μικρότερα ποσοστά  [Hauthal, 2004].   Ωστόσο,  οι  τασιενεργές 

ενώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση 

στο περιβάλλον.  Τυπικά ο κύκλος ζωής τους περιλαμβάνει τα στάδια της παραγωγής, 

της  διαμόρφωσης,  της  χρήσης  και  τέλος  της  απόρριψής  τους.    Κατά  τα  δύο  πρώτα 

στάδια  το  ποσό  των  επιφανειοδραστικών  που  απελευθερώνεται  είναι  πολύ  χαμηλό, 

λόγω του ασφαλούς χειρισμού τους στις βιομηχανικές μονάδες.   Δε συμβαίνει όμως το 

ίδιο κατά τη χρήση και τη διάθεσή τους [Mungay & Kumar, 2008]. 

Σήμερα, τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα επιφανειοδραστικά είναι τα γραμμικά 

αλκυλοβενζοσουλφονικά  άλατα  (Linear  Alkylbenzene  Sulphonates,  LAS).    Τα  LAS 

αντιπροσωπεύουν  περισσότερο  από  το  40 %  όλων  των  επιφανειοδραστικών  ουσιών.  

Επίσης,  μία  άλλη  αρκετά  διαδεδομένη  κατηγορία  τασιενεργών  είναι  οι  αιθοξυλικές 
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αλκυλοφαινόλες  (Alkyl Phenol Ethoxylates, APEs).    Οι  δύο  αυτές  ευρέως  εφαρμόσιμες 

επιφανειοδραστικές ουσίες αποτελούν μέρος της έρευνας της παρούσας διατριβής και 

θα αναφερθούν λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους.   

 

1.5.1    Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα  (Linear Alkylbenzene Sulphonates, 

LAS) 

Τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα ανήκουν στην  ευρύτερη κατηγορία  των 

ανιονικών  επιφανειοδραστικών.    Εμφανίστηκαν  στην  αγορά  για  πρώτη φορά  το  1964 

προκειμένου  να  αντικαταστήσουν  τα  δύσκολα  βιοαποδομούμενα  διακλαδισμένα 

αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα.   Τα LAS είναι ουσιαστικά ένα μίγμα από ισομερή και 

ομόλογα,  καθένα  από  τα  οποία  έχει  στο  μόριό  του  έναν  αρωματικό  δακτύλιο 

σουλφονιωμένο στην «πάρα»(para) θέση και μια γραμμική αλκαλική αλυσίδα  (Σχήμα 

1.9).    Μια  πληρέστερη  περιγραφή  των  συγκεκριμένων  ενώσεων  υπάρχει  στην 

ιστοσελίδα HERA (Human & Environmental Risk Assessment on  ingredients of European 

household  cleaning  products)  [HERA,  2009],  ενώ  στον  Πίνακα  1.11  παρουσιάζονται  οι 

κυριότερες φυσικοχημικές τους ιδιότητες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 1.9:   Χημική δομή των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων, LAS  [HERA, 
2009].  

 

1.5.1.1  Η παρουσία των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων στην ιλύ 

Η πλειοψηφία  των  τασιενεργών και  των απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται  στα 

νοικοκυριά  και  τη  βιομηχανία  καταλήγει  στις  εγκαταστήσεις  επεξεργασίας  λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.).    Στα  διάφορα  στάδια  αυτών  των  μονάδων,  ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  LAS 

απομακρύνεται  από  το  υδατικό  μέρος  των  αποβλήτων,  είτε  λόγω  προσρόφησης  στο 

στερεό μέρος και την οργανική ύλη, είτε λόγω κατακρημνισμού παρουσία ασβεστίου ή 

μαγνησίου  [Jensen, 1999].    Τα ομόλογα  των LAS  με  τη μεγαλύτερη αλκαλική αλυσίδα 

έχουν  υψηλότερη  τάση  προσρόφησης  στα  στερεά,  ενώ  διαλύονται  λιγότερο  κατά  την 
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ένωσή τους με ασβέστιο [Prats et al., 1993].   

  Πίνακας  1.11:    Φυσικές  και  χημικές  ιδιότητες  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών 
αλάτων [HERA, 2009].  

 

Μοριακό βάρος (για μέσο όρο C11.6)  342.2 g∙mol‐1 

Πυκνότητα  1.6 kg∙L‐1 

Τάση ατμών (σε Pa στους 25οC)  3 – 17 E‐13 Pa 

Διαλυτότητα στο νερό  250 g∙L‐1 

logKow  3.32 

Κρίσιμη συγκέντρωση σχηματισμού 
μικυλλίου (CMC)  0.65 g∙L‐1 

Σημείο ζέσεως  637 oC 

Σημείο Τήξεως  277 oC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε  συμβατικές  μονάδες  επεξεργασίας  λυμάτων,  η  απομάκρυνση  των  LAS 

ανέρχεται  σε  ποσοστά  από  95  έως  99.9  %  [Brunner  et  al.,  1988,  Schröder  et  al.,  1999, 

Mungray  &  Kumar,  2009].    Στον  Πίνακα  1.12  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η 

συγκέντρωση των LAS στην εισροή και εκροή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς 

και τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσής τους.   

 

 
Πίνακας 1.12:  Η συγκέντρωση των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων στην εισροή 
και την εκροή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. 

Χώρα  Εισροή 

[mg∙L‐1] 

Εκροή 

[mg∙L‐1] 

Απομάκρυνση 

[%] 

Βιβλιογραφική αναφορά 

Ολλανδία  3.4 – 8.9  0.019 – 0.07  98 – 99.6  Matthijs et al., 1999 

Ολλανδία  1 – 15  0.039  99.1  Venhuis & Mehvar, 2004 

Ισπανία  5.71  0.39  > 97  Moreno et al., 1994 

Ινδία  5.57  0.67  88  Mungray & Kumar, 2009 

Η.Π.Α  4.6  0.068  98.5  Di Corcia et al., 1994 

Ευρώπη  3 – 21  0.008 – 0.27  99  HERA, 2009 

 

Η  συγκέντρωση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  που 
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προσδιορίζεται  στην  ιλύ  είναι  ισχυρά  εξαρτώμενη  από  τον  τύπο  της  λάσπης  που 

παράγεται,  καθώς  και  από  τις  διαδικασίες  λειτουργίας  των  Ε.Ε.Λ.  (Πίνακας  1.13).    Ο 

Berna  και  οι  συνεργάτες  του  [1989]  αναφέρουν  ότι  η  πρωτοβάθμια  ιλύς  περιέχει 

συνήθως το 10 ‐ 20 % των LAS που υπάρχουν στο ανεπεξέργαστο απόβλητο.  Όμως το 

ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει στο 30 ‐ 35 % αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγάλη 

[Berna et al., 1989].   

 

 
Πίνακας  1.13:    Η  συγκέντρωση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  σε 
διαφορετικά είδη ιλύος. 

Χώρα  Περιγραφή ιλύος  Συγκέντρωση LAS

[mg∙kg‐1 ξ.β.] 

Αναφορά 

Ελβετία  Αναερόβια χωνευμένη  2900 – 11900  Mc Evoy & Giger, 1986 

Γερμανία  Αναερόβια χωνευμένη  1600 – 11800  de Henau et al., 1986 

Γερμανία  Αναερόβια χωνευμένη  1330 – 9930  Matthjis & de Henau, 1987 

Γερμανία  Αερόβια χωνευμένη  182 – 432  Matthjis & de Henau, 1987 

Ισπανία  Αερόβια χωνευμένη  500  Berna et al., 1989 

Ισπανία  Αναερόβια χωνευμένη  12100 – 17800  Prats et al., 1997 

Αγγλία  Αναερόβια χωνευμένη  9300 – 18800  Holt & Bernstein, 1992 

 

Γενικά,  ο  καθοριστικός παράγοντας  ελέγχου  της  συγκέντρωσης  των LAS  στην 

τελική  ιλύ είναι οι αερόβιες συνθήκες που επικρατούν κατά την επεξεργασία της.   Οι 

ανιονικές αυτές ενώσεις  είναι  εύκολα διασπάσιμες παρουσία αερόβιων συνθηκών και 

συνεπώς, η αερόβια επεξεργασία της ιλύος οδηγεί στη σημαντική μείωσή τους [Jensen, 

1999].   Γι’ αυτό και στον Πίνακα 1.13  είναι εμφανές ότι η συγκέντρωση των LAS στην 

αναερόβια  επεξεργασμένη  ιλύ  βρίσκεται  σε  πολύ  υψηλότερα  επίπεδα  από  την 

αντίστοιχη συγκέντρωση σε αερόβια σταθεροποιημένη ιλύ.   

 

1.5.1.2  Η βιοαποδόμηση των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων  

Η βιοαποδόμηση  είναι  μια  ιδιαίτερα σημαντική  διεργασία προκειμένου να μειωθεί  το 

περιεχόμενο  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  (LAS)  στο 

αποχετευτικό  σύστημα  και  στις  μονάδες  επεξεργασίας  λυμάτων.    Παράλληλα,  η 

βιοαποδόμηση  εντείνει  την  απομάκρυνση  αυτών  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  από  το 
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φυσικό  περιβάλλον  και  συνεπώς  μειώνει  τις  πιθανές  αρνητικές  τους  επιδράσεις  στη 

χλωρίδα  και  την  πανίδα  του  οικοσυστήματος.    Οι  μικροοργανισμοί  μπορούν  είτε  να 

χρησιμοποιήσουν  τα  LAS  ως  υπόστρωμα  για  θρεπτικά  και  ενέργεια,  είτε  να  τα 

συμμεταβολίσουν  μέσω  των  αρχικών  αντιδράσεων  που  περιέχονται  στους 

καταβολικούς μεταβολισμούς.   

Υπάρχουν πολλοί χημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

βιοαποδόμηση των LAS στο περιβάλλον.  Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι η χημική 

δομή  του  μορίου  και  οι  αερόβιες  ή  αναερόβιες  επικρατούσες  συνθήκες  [Mungray  & 

Kumar, 2009]. 

Η  αερόβια  βιολογική  αποδόμηση  των  LAS  έχει  αναφερθεί  μέχρι  σήμερα  από 

πολλούς ερευνητές [Federle & Schwab 1989, Schöberl, 1989, Jiménez et al., 1991, Federle & 

Itrich,  1997, León  et  al.,  2004].   Ο μηχανισμός  της  βιοδιάσπασης  των LAS  (Σχήμα  1.10) 

ξεκινά με την ω ‐ οξείδωση της ακραίας μεθυλικής ομάδας και ακολουθεί η β‐ οξείδωση, 

όπου  αφαιρούνται  διαδοχικά  δύο  άτομα  άνθρακα.    Κατά  τη  διάρκεια  της  ω‐  και  β  ‐

οξείδωσης παράγονται σουλφο – φαινυλ  ‐ καρβοξύλια  (sulpho – phenyl  ‐ carboxylates, 

SPCs)  με  αποτέλεσμα  να  εξαφανίζεται  η  διεπιφανειακή  δράση  και  η  τοξικότητα  των 

LAS.  Το τελικό στάδιο της αποδόμησής τους περιλαμβάνει τη διάνοιξη του βενζολικού 

δακτυλίου και την αποσουλφούρωση.  Τα τελικά προϊόντα της αντίδρασης είναι το CO2, 

το νερό και τα θειικά ιόντα. 

Τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα δεν είναι μια απλή χημική ουσία, 

αλλά  ένα  μίγμα  οργανικών  ενώσεων.    Είναι  επομένως  αναμενόμενο  πως  μια 

μικροβιακή  συνεργασία  θα  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  βιοαποδόμηση  αυτών  των 

ουσιών  [van  Ginkel,  1996].    Πιο  συγκεκριμένα,  κατά  τον  καταβολισμό  των  LAS,  οι 

μικροοργανισμοί  θα  πρέπει  να  μετατρέψουν  μια  μεγάλη  ποικιλία  δομών,  όπως  την 

αλειφατική  αλυσίδα  που  δεν  έχει  σταθερό  αριθμό  ατόμων  άνθρακα,  τον  αρωματικό 

δακτύλιο που είναι τυχαία κατανεμημένος πάνω στην αλκυλική αλυσίδα, καθώς και να 

σπάσουν το δεσμό μεταξύ του ατόμου του άνθρακα και των θειικών ιόντων.  Επομένως, 

δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μικτές καλλιέργειες είναι περισσότερο  ικανές 

για πλήρη ανοργανοποίηση των LAS [Schöberl, 1989, Sigoillot & Nguyen, 1990, Jiménez et 

al., 1991, Yadav et al., 2001]. 

Κάνοντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι καταφανές πως οι περισσότεροι 

ερευνητές  καταλήγουν  στο  κοινό  συμπέρασμα  ότι  τα LAS  μπορούν  να  αποδομηθούν 

εύκολα  υπό  αερόβιες  συνθήκες  και  σχεδόν  καθόλου  σε  περιβάλλον  αναερόβιων 

συνθηκών.   Υπάρχει, λοιπόν, μια εκτεταμένη έρευνα επάνω στην αερόβια αποδόμηση 

και  συγκεκριμένα  την  πρωτοβάθμια  αποδόμηση  (βιομετασχηματισμό)  μίγματος 
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ομολόγων LAS [Terzić et al., 1992, Yadan et al., 2001, Eichhorn et al., 2002, Marcomini et al., 

2002].    Όμως  δεν  υπάρχουν  αρκετές  αναφορές  για  την  τελική  αποδόμηση  του 

βενζολικού δακτυλίου, καθώς και την κινητική αποδόμησης των LAS.  Ο Jiménez και οι 

συνεργάτες  του  [Jiménez  et  al.,  1991]  παρατήρησαν  πως  η  συνεργασία  τεσσάρων 

βακτηρίων  είναι  απαραίτητη  για  την  ολική  αποδόμηση  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων, αλλά δεν έδωσαν πληροφορίες για την κινητική της 

βιοδιάσπασης  και  την  παραγωγή  του CO2.    Ομοίως,  το  1996  ο  van Ginkel,  μέσω  μιας 

θεωρητικής ανάλυσης κατέληξε πως οι καθαρές καλλιέργειες μικροοργανισμών έχουν 

να δείξουν μόνο μειωμένη μεταβολική ικανότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  1.10:    Προτεινόμενος  μηχανισμός  αερόβιας  αποδόμησης  των  γραμμικών 
αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων, LAS.   Προσαρμογή από Mungray και Kumar  [Mungray 
& Kumar, 2009]. 

 

 

Μελέτες  έχουν δείξει,  επίσης,  τη δυνατότητα βιοαποδόμησης  των LAS  κατά τη 

διάρκεια της βιοσταθεροποίησης.   Η λιπασματοποίηση είναι μια αερόβια επεξεργασία 

κατά  την  οποία  δρα  μια  ποικιλία  μικροοργανισμών  και  επομένως  λόγω  αυτών  των 

σχέσεων κοινοβίωσης (commensalism) και συνεργισμού (synergism) αναμένονται υψηλά 

ποσοστά βιοαποδόμησης των LAS. 

Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι βιβλιογραφικές αναφορές για τη βιοαποδόμηση των 

γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων κατά τη λιπασματοποίηση της ιλύος και 

την  επίδραση  της  συγκέντρωσης  των  ξενοβιοτικών  αυτών  ουσιών  στη  διεργασία.    Ο 
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Prats και οι συνεργάτες του, σε μια πρώτη έρευνα το 1993 και μια δεύτερη το 1999 [Prats 

et al., 1993, Prats  et al., 1999]  εστίασαν τη μελέτη τους στα προϊόντα του μεταβολισμού 

των  ομολόγων  LAS  κατά  τη  λιπασματοποίηση  και  την  επίδραση  των  συνθηκών  της 

διεργασίας  στην  απομάκρυνσή  τους.    Λίγα  χρόνια  αργότερα,  ο  Moeller  και  οι 

συνεργάτες του [Moeller et al., 2003], παρατήρησαν απομάκρυνση των LAS που έφθασε 

το  πολύ  υψηλό  ποσοστό  του  99  %  σε  διάστημα  25  ημερών  από  την  έναρξη  της 

λιπασματοποίησης  της  ιλύος.    Οι  συγκεκριμένοι  ερευνητές  μελέτησαν,  επίσης,  την 

επίδραση  της  θερμοκρασίας  της  λιπασματοποίησης  στην  απομάκρυνση  των  ουσιών 

αυτών  και  είδαν  ταχύτερη  μείωση  της  αρχικής  συγκέντρωσης  των  LAS  στη 

θερμοκρασία των 55 οC (Πίνακας 1.14.).   

Συμπερασματικά,  λοιπόν,  ο  πολυποίκιλος  αυτόχθων  μικροβιακός  πληθυσμός 

της  λιπασματοποίησης  συμβάλει  στην  ουσιαστική,  αν  όχι  πλήρη,  απομάκρυνση  των 

LAS κατά τη διεξαγωγή της διεργασίας.   Έτσι η βιοσταθεροποίηση ιλύος ή και άλλων 

οργανικών  αποβλήτων  με  περιεχόμενη  συγκέντρωση  ανιονικών  επιφανειοδραστικών 

οδηγεί στην παραγωγή σταθερού και ασφαλούς τελικού προϊόντος. 

 

1.5.1.3  Η τοξικότητα των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων  

Οι  ανιονικές  επιφανειοδραστικές  ενώσεις  και  συγκεκριμένα  τα  γραμμικά 

αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα  χρήζουν  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος  αφού:  α)  επιδρούν 

στο  υδάτινο  και  χερσαίο  οικοσύστημα  και  β)  χρησιμοποιούνται  σε  πολύ  μεγάλες 

ποσότητες,  μέρος  των  οποίων,  μετά  τη  χρήση  τους,  καταλήγει  στις  μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων [Jensen, 1999].   

Η τοξικότητα των LAS εξαρτάται από το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας και τη 

θέση  του  βενζολικού  δακτυλίου  σε  αυτή.    Έτσι,  αύξηση  του  μήκους  της  ανθρακικής 

αλυσίδας  συνεπάγεται  αντίστοιχα  αύξηση  της  τοξικότητας.    Επίσης,  όσο  πιο  ακραία 

είναι  η  θέση  του  αρωματικού  δακτυλίου  στην  αλυσίδα,  τόσο πιο  τοξική  δράση  έχει  η 

ουσία [Prats et al., 2003].   

Οι  επιδράσεις  των  επιφανειοδραστικών  στους  μικροοργανισμούς  μπορεί  να 

οφείλονται  είτε  στην  απλή  μείωση  της  επιφανειακής  τάσης  των  κυττάρων  είτε  σε 

ειδικές  επιδράσεις.    Η  μείωση  της  πολικότητας  της  κυτταρικής  μεμβράνης  λόγω  της 

προσρόφησης σε αυτήν των επιφανειοδραστικών, έχει ως αποτέλεσμα να ελαττώνεται 

η  ρόφηση  βασικών  θρεπτικών  και  οξυγόνου  στη  μεμβράνη,  αλλά  και  να 

απομακρύνονται  τα  τοξικά  μεταβολικά  προϊόντα  από  το  εσωτερικό  του  κυττάρου, 

καταλήγοντας και στις δύο περιπτώσεις τελικά στο θάνατο των μικροοργανισμών. 
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Πίνακας 1.14:
 

   Η βιοαποδόμηση των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων κατά τη 
βιοσταθεροποίηση της ιλύος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  2004,  οι Venhuis  και Mehrvar  [Venhuis & Mehrvar,  2004]  ανέφεραν  πως  μια 

συγκέντρωση  μόλις  0.02  –  1.0  mg  LAS∙L‐1  στο  υδάτινο  περιβάλλον  μπορεί  να  έχει 

αρνητικές επιδράσεις στους έμβιους οργανισμούς.  Συγκεκριμένα, παρατήρησαν βλάβη 
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στα βράγχια ψαριών,  υπερβολική έκκριση βλέννας και αναπνευστικές δυσλειτουργίες 

στο  ψάρι  γοβιό,  καθώς  και  προβλήματα  στην  κολύμβηση  των  μπλε  μυδιών.  

Αντίστοιχα,  μια  συγκέντρωση  LAS  ίση  με  40  –  60  mg∙kg‐1  ξ.β.  εδάφους  μπορεί  να 

επιφέρει προβλήματα στην αναπαραγωγή και  την ανάπτυξη ασπόνδυλων και άλλων 

οργανισμών του χερσαίου οικοσυστήματος.   Παρόλα αυτά σε μια πιο παλιά  έρευνα ο 

van de Plassche  και  οι  συνεργάτες  του  [van de Plassche  et  al.,  1999],  δεν παρατήρησαν 

αρνητική  επίδραση  στους  υδρόβιους  οργανισμούς  παρουσία  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων σε συγκέντρωση 0.25 mg∙L‐1. 

Γενικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  δομή  των  επιφανειοδραστικών  έχει  ως 

αποτέλεσμα  οι  ουσίες αυτές  να  είναι  σημαντικά  βλαβερές  κατά  την  έκθεσή  τους  στο 

περιβάλλον.   Η συνεχής αύξηση της παραγόμενης ποσότητας ιλύος καθώς και η τάση 

από πολλές χώρες να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη βιολογική ιλύ ως λίπασμα 

σε  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις  οδηγούν  στην  ανάγκη  περαιτέρω  μελέτης  των  τοξικών 

επιδράσεων των LAS στο περιβάλλον.   Η Ε.Ε.  έχει ορίσει ως μέγιστη συγκέντρωση τα 

2600 mg∙kg‐1 ξ.β. προκειμένου να διατεθεί η ιλύς σε αγροτικές εκτάσεις [EU, 1999]. 

 

1.5.2  Αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες (Alkyl Phenol Ethoxylates, APEs) 

Οι αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες αντιπροσωπεύουν μία σημαντική ομάδα μη –  ιονικών 

επιφανειοδραστικών.    Χρησιμοποιούνται  κυρίως  στην  παρασκευή  καθαριστικών 

προϊόντων, ενώ έχουν και άλλες σημαντικές βιομηχανικές εφαρμογές.   Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται  ως  παράγοντες  διασκορπισμού  (dispersing  agentes)  στη  βιομηχανία 

χαρτοπολτού  και  χάρτου,  ως  γαλακτοματοποιητές  σε  χρώματα,  ως  μέσα  επίπλευσης 

και διάλυσης, αλλά και ως συστατικά στην παρασκευή γεωργικών μικροβιοκτόνων.  Η 

πλειοψηφία των αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών χρησιμοποιείται με τη μορφή υδατικών 

διαλυμάτων  και  ως  εκ  τούτου  απορρίπτεται  σε  αστικές  και  βιομηχανικές  μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων [Thiele et al., 1997]. 

Η παγκόσμια παραγωγή των APEs  κατά το έτος 1997 ανήλθε στους 500.000  tn, 

από  τους  οποίους  το 80 %  ήταν αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες  (Nonylphenol Ethoxylates, 

NPEΟs)  και  το  20  %  αιθοξυλικές  οκτυλφαινόλες  (Octylphenol  Ethoxylates,  OPEΟs) 

[Renner, 1997].   Όμως,  από  το 1984  και  έπειτα,  αρχίζει  ο περιορισμός  των  εφαρμογών 

τους  λόγω  της  ανακάλυψης πως  τα μεταβολικά  τους προϊόντα  είναι  ιδιαίτερα  τοξικά 

[Scott & Jones, 2000]. 

Οι  πιο  σημαντικές  εμπορικά  αιθοξυλικές  αλκυλοφαινόλες  είναι  η  αιθοξυλική 

οκτυλφαινόλη  και  η  αιθοξυλική  εννεοφαινόλη.    Η  βιοαποδόμηση  αυτών  των 

αλκυλοφαινολών  οδηγεί  στο  σχηματισμό  των  προϊόντων  οκτυλφαινόλη  (octylphenol, 
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OP)  και  εννεοφαινόλη  (nonylphenol,  NP),  αντίστοιχα,  που  είναι  πιο  ανθεκτικά  και 

τοξικά μόρια.   

Οι  φυσικοχημικές  ιδιότητες  των  APEs  (Πίνακας  1.15)  καθορίζουν  τη 

συμπεριφορά  τους  αλλά  και  των  μεταβολιτών  τους  στο  περιβάλλον.    Η  διαλυτότητα 

μιας αιθοξυλικής αλκυλοφανόλης εξαρτάται από τον αριθμό των πολικών ομάδων που 

βρίσκονται  στο  υδρόφιλο  τμήμα  του  μορίου.    Οι  APEs  με  αριθμό  αιθοξυλομάδων 

μικρότερο από 5,  χαρακτηρίζονται συνήθως ως πρακτικά αδιάλυτες στο νερό  [Ahel & 

Giger,  1993  (a)].    Επιπροσθέτως,  θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  οι  διαλυτότητες  των 

OPEΟs  είναι  σημαντικά μεγαλύτερες  (12.6  ‐ 24.5 mg∙L‐1)  από αυτές  των NPEΟs  (5.43  ‐ 

7.65  mg∙L‐1),  υποδηλώνοντας  τη  σημασία  του  μήκους  της  υδρόφοβης  αλυσίδας  στη 

διαλυτότητα ή μη της ένωσης.   Ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης ‐ 

νερού  (logKow)  για τις APEs  είναι  της τάξεως του 3.90 με 4.48  και κατά συνέπεια είναι 

πιθανό οι ουσίες αυτές να ροφόνται στο οργανικό υλικό της λάσπης [Ahel & Giger, 1993 

(b), Ying et al., 2002]. 

 
Πίνακας 1.15:     Χημική δομή και φυσικοχημικές ιδιότητες των αιθοξυλικών εννεοφαινολών και 
της εννεοφαινόλης [Προσαρμογή από Ahel & Giger, 1993 (a), (b)]. 

Αιθοξυλική 
αλκυλοφαινόλη 

Χημική δομή Μοριακό 
βάρος 
[g∙mol‐1] 

Διαλυτότητα 
στο νερό 
[mg∙L‐1] 

logKOW 

 
Nonylphenol ethoxylate, 
NPEO 
Αιθοξυλική εννεοφαινόλη 

 
 

n=1:  264  3.02  4.17 
n=2:  308  3.38  4.21 
n=3:  352  5.88  4.20 

n=4:  396  7.65  4.30 
 
Nonylphenol, NP 
Eννεοφαινόλη 

 
 
 
 

220  5.43  4.48 

 

 

1.5.2.1  Η παρουσία των αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών στην ιλύ 

Οι αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες και τα μεταβολικά τους προϊόντα δεν παράγονται από 

τη  φύση.    Η  παρουσία  τους  στο  περιβάλλον  είναι  μόνο  η  συνέπεια  της 

ανθρωπογενετικής  δραστηριότητας.    Έτσι,  οι  αλκυλοφαινόλες  και  οι  αιθοξυλικές 

αλκυλοφαινόλες εισέρχονται στο περιβάλλον κυρίως μέσω των εκροών (υγρό και ιλύς) 

των μονάδων  επεξεργασίας  βιομηχανικών και  αστικών λυμάτων,  αλλά και  μέσω  της 

απευθείας  διάθεσής  τους  ως  συστατικά  των  γεωργικών  μικροβιοκτόνων.    Γενικά, 

συγκεντρώσεις  αυτών  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  έχουν  ανιχνευθεί  σε  δείγματα 
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ατμοσφαιρικού αέρα, εδάφους ιζημάτων και επιφανειακών υδάτων [Ying et al., 2002]. 

Η πλειοψηφία των APEs  χρησιμοποιούνται με τη μορφή υδατικών διαλυμάτων 

και  συνεπώς  απορρίπτονται  στις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων.    Αν  και  οι 

συγκεκριμένες  ξενοβιοτικές  είναι  εύκολα αποδομήσιμες  κατά  την πορεία  τους σε μία 

Ε.Ε.Λ.,  ποσότητες  από  αυτές  αλλά  και  από  τους  μεταβολίτες  τους  ανιχνεύονται  στις 

απορροές βιολογικών καθαρισμών.   

Πολλές μελέτες  έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για  την  τύχη  των APEs 

μέσα σε μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.  Οι NP, NPEO1 και NPEO2 είναι τα βασικά 

μεταβολικά προϊόντα του βιομετασχηματισμού των πολυαιθοξυλικών εννεοφαινολών 

[Gomez‐Rico  et  al.,  2008].    Στον  Πίνακα  1.16  παρουσιάζονται  οι  συγκεντρώσεις  της 

εννεοφαινόλης  και  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  στην  ιλύ  κάποιων  μονάδων 

επεξεργασίας  λυμάτων  στην  Ευρώπη.    Παρατηρούμε  ότι  η  συγκέντρωση  της  NP 

κυμαίνεται από 0.675 mg∙kg‐1 ξ.β. έως 601 mg∙kg‐1 ξ.β., ενώ αντίστοιχα για τις NPEO από 

2.1 mg∙kg‐1 ξ.β. έως 135 mg∙kg‐1 ξ.β..  Είναι εμφανές πως τα επίπεδα συγκεντρώσεων της 

NP είναι πολύ υψηλότερα αφού αυτή είναι το κυριότερο προϊόν του μεταβολισμού όλων 

των NPEO.    Επίσης,  η  κατανομή  των  εννεοφαινολικών  ενώσεων  στη  χωνευμένη  ιλύ 

είναι 95 % NP και 5 % NPEO1 + NPEO2, εν μέρει λόγω της υδροφοβικής φύσης της NP, 

και κατά ένα άλλο μέρος επειδή η αναερόβια χώνευση της  ιλύος έχει ως αποτέλεσμα 

και άλλες εννεοφαινόλες να μεταβολίζονται σε NP [Warhurst, 1995].   

 

 Πίνακας 1.16:     Συγκέντρωση της εννεοφαινόλης και των αιθοξυλικών εννεοφαινολών στην 
ιλύ μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.   

Βιβλιογραφικές  
αναφορές 

Χώρα  Είδος ιλύος  NP 
[mg.kg‐1 ξ.β.] 

NPEO 
[mg.kg‐1 ξ.β.]

Petrovic & Barcelo, 2000  Ισπανία  αφυδατωμένη ιλύς  172 ‐ 601  21 ‐ 135 
Πορτογαλία  αφυδατωμένη ιλύς  234  2.1 
Γερμανία  αφυδατωμένη ιλύς  25.5  21 

De Voogt et al., 1997  Ολλανδία  ιλύς από μονάδα επεξεργασίας 
βιομηχανικών αποβλήτων 

6.8  40.16 

Vikelsoe et al., 2002  Δανία    0.675  23.72 
Brunner et al., 1988  Ελβετία  ανεπεξέργαστη ιλύς  190  490 

σταθεροποιημένη ιλύς  1500  165 

 

Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές πως οι ποσότητες των NPEO και NP στην 

ιλύ  δεν  είναι  αμελητέες.    Στις  περισσότερες  μάλιστα  περιπτώσεις  το  άθροισμα  των 

συγκεντρώσεων  των  εννεοφαινολικών  αυτών  ενώσεων  είναι  πολύ  πιο  πάνω  από  τα 
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όρια που προβλέπονται στο Σχέδιο Αναθεώρησης της Οδηγίας 86/278/Ε.Ε., δηλαδή τα 50 

mg∙kg‐1 ξ.β., προκειμένου να διατεθεί η ιλύς για εδαφική χρήση.  

 

1.5.2.2  Η βιοαποδόμηση των αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών 

Δεδομένου ότι οι αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες και κυρίως τα μεταβολικά τους προϊόντα 

αποτελούν  ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις, υπάρχει μία επιτακτική ανάγκη για μελέτη των 

τρόπων εξάλειψης τους από το οικοσύστημα.  Η βιοαποδόμηση είναι ίσως ο κυριότερος 

μηχανισμός αποδόμησης των APEs μέσα στο περιβάλλον [Thiele et al., 1997].  

Η  βιομετατροπή  των  μη  –  ιονικών  επιφανειοδραστικών  σε  μία  συμβατική 

μονάδα  επεξεργασίας  λυμάτων  ξεκινά  με  την  ελάττωση  του  μήκους  της 

πολυαιθοξυλικής αλυσίδας, αφήνοντας το υδροφοβικό τμήμα του μορίου ανέπαφο.   Η 

διάσπαση  αυτή  οδηγεί  στο  σχηματισμό  αιθοξυλικών  αλκυλοφαινολών  με  μία  ή  δύο 

αιθοξυλομάδες,  καθώς  και  αλκυλοφαινολών  [Ying  et  al.,  2002].    Τα  μονοπάτια  της 

αποδόμησης των APEs παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.11 που ακολουθεί.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.11:   Προτεινόμενος μηχανισμός αποδόμησης των APEs (Προσαρμογή από 
Renner [1997]).  

 

 

Οι  μέχρι  τώρα  προσπάθειες  των  ερευνητών  έχουν  δείξει  υψηλά  ποσοστά 
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απομάκρυνσης  των  APEs  μέσα  σε  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων.  

Συγκεκριμένα,  οι Nasu  et  al.,  2001  εκτίμησαν  πως  η  απομάκρυνση  των  αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών  σε  μια  μονάδα  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  στην  Ιαπωνία 

κυμαινόταν  από 86 % έως 99 % κατά τη διάρκεια  του φθινοπώρου, και  από 66 % έως  

99 % κατά το χειμώνα.   Σε αντίστοιχη μελέτη στις Η.Π.Α.,  το ποσοστό απομάκρυνσης 

ήταν  93  –  99  %  [Naylor,  1995].    Ωστόσο,  τα  ποσοστά  αυτά  αντιστοιχούν  κυρίως  σε 

πρωτοβάθμια αποδόμηση, δηλαδή μετατροπή των APEs σε μεταβολικά προϊόντα με μία 

ή δύο αιθοξυλομάδες, ή αλκυλοφαινόλες.   

Στην  περίπτωση  ύπαρξης  αναερόβιων  συνθηκών,  η  αποδόμηση  των APEs  και 

των μεταβολιτών τους φαίνεται να είναι περιορισμένη [Φουντουλάκης, 2005].  Απουσία 

μοριακού οξυγόνου δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αρχική ω ‐ οξείδωση [Scott & Jones, 

2000].    Σε  παρόμοιο  συμπέρασμα  κατέληξαν  και  οι  Hesselsøe  et  al.,  2001,  οι  οποίοι 

παρατήρησαν  πως  η  αποδόμηση  της  NP  μέσω  της  δράσης  μικροοργανισμών 

περιορίζεται από την έλλειψη οξυγόνου.    

Η  αερόβια  αποδόμηση  των  NPEO  έχει  μελετηθεί  εκτενώς  με  τη  χρήση 

κοινοπραξιών μικροοργανισμών που  έχουν ληφθεί  από μολυσμένες  εστίες,  όπως  ιλύ, 

ιζήματα,  έδαφος  και  επιφανειακά  ύδατα  [Corti  et  al.,  1995, Maki  et  al.,  1996, Mann & 

Boddy, 2000, Staples et al., 2001, Soares et al., 2003].  Σύμφωνα με τον van Ginkel [1996], η 

ολική ανοργανοποίηση ουσιών με  επιφανειοδραστικές  ιδιότητες μπορεί  να  επιτευχθεί 

μόνο με μικτές μικροβιακές καλλιέργειες.   Παρόλα αυτά, σε μία έρευνα του Vallini και 

των συνεργατών του [Vallini et al., 1997] έγινε αναφορά για βιοαποδόμηση της NP από 

ένα  μόνο  μικροοργανισμό,  τον  Candida  aquaetextoris  sp..    Ο  μικροοργανισμός  αυτός 

χρησιμοποίησε ως πηγή άνθρακα και  ενέργειας  την NP,  η  οποία όμως είχε γραμμική 

αλκυλική  αλυσίδα.    Δηλαδή,  η  συγκεκριμένη  έρευνα  δε  μπορεί  να  βρει  πρακτική 

εφαρμογή  αφού  όλα  τα  εμπορικά  μίγματα  NPEO  περιέχουν  ισομερή  της  NP  με 

διακλαδισμένη αλυσίδα.   

Αποδόμηση των NPEO με μικροβιακή κοινοπραξία έχουμε και στην περίπτωση 

της  αερόβιας  βιοσταθεροποίησης.    Στον  τομέα  αυτό  έχουν  παρατηρηθεί  μέχρι  τώρα 

λίγες μελέτες [Jones & Westmoreland, 1998, Moeller & Reeh, 2003 (b), Das & Xia, 2008] στις 

οποίες όμως εκτιμήθηκαν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης των NPEO (Πίνακας 1.17).   

Οι  Jones  &  Westmoreland  [1998]  πραγματοποίησαν  πειράματα 

βιοσταθεροποίησης  ιλύος  προερχόμενης  από  την  επεξεργασία  των  λυμάτων  μιας 

βιομηχανίας  καθαρισμού  μαλλιών  (wool  scour),  δηλαδή  ιλύος  με  πολύ  υψηλό 

περιεχόμενο  σε NPEO.    Το  αποτέλεσμα  μετά  από  14  εβδομάδες  βιοσταθεροποίησης 

ήταν η επίτευξη μείωσης των NPEO κατά 91 %.  Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η πορεία 
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της  αποδόμησης  περιελάμβανε  την  οξειδωτική  υδρολυτική  μείωση  της 

πολυαιθοξυλικής  αλυσίδας  του  υδρόφιλου  τμήματος  των  μορίων  και  την  παραγωγή 

των  βιοανθεκτικών  μεταβολικών  εννεοφαινολικών  ενώσεων  NPEO1,  NPEO2,  NPEC1, 

NPEC2  και NP.    Υποδεέστερη  αποδόμηση  παρατηρήθηκε  επίσης  και  για  το  υδρόφοβο 

τμήμα  του  μορίου,  η  οποία  ήταν  πλήρης  αφού  δεν  ανιχνεύτηκαν  μεταβολικά  της 

προϊόντα.   

  Πίνακας 1.17:  Η βιοαποδόμηση των αιθοξυλικών εννεοφαινολών κατά τη βιοσταθεροποίηση 
της ιλύος.  
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Στο  ίδιο  συμπέρασμα,  δηλαδή  την  αποδόμηση  των  NPEO1,  NPEO2  και  NP, 

κατέληξαν και οι Moeller & Reeh [2003].  Αυτή τη φορά όμως επισημάνθηκε μείωση του 

ρυθμού  αποδόμησης  της  NP  και  συσσώρευσή  της  όταν  η  λιπασματοποίηση 

πραγματοποιήθηκε  σε  ιδιαίτερα  θερμοφιλικές  συνθήκες  (65  oC).    Οι  ερευνητές 

υπέθεσαν  πως  η  αποδόμηση  της  NP  πραγματοποιείται  από  μικροοργανισμούς 

ανίκανους  να  δράσουν  σε  υψηλές  θερμοκρασίες,  όπως  για  παράδειγμα  κάποιοι 

μύκητες.  Σαν μία άλλη πιθανή ερμηνεία ανέφεραν την αύξηση της τοξικότητας της NP 

με την παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας.   

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως και στην περίπτωση των μη ‐ ιονικών 

επιφανειοδραστικών,  η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος  φαίνεται  να  οδηγεί  σε  υψηλά 

ποσοστά αποδόμησης.   

 

1.5.2.3  Η τοξικότητα των αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών 

Το  περιβαλλοντικό  πρόβλημα  της  παρουσίας  των  APEs  προέκυψε  αφενός  από  την 

ύπαρξη  σημαντικά  υψηλών  συγκεντρώσεών  τους  σε  διάφορα  περιβαλλοντικά 

δείγματα,  και  αφετέρου  λόγω  της  υψηλής  τοξικότητας  των  μεταβολικών  τους 

προϊόντων  και  ιδιαίτερα  των  APs.    Η  πρώτη  ένδειξη  για  αρνητικές  επιπτώσεις  της 

χρήσεως  των APEs  έρχεται  το 1938  από  τους Dodds & Lawson  που παρατήρησαν  την 

πιθανότητα  οιστρογόνου  δράσης  τους.    Φτάνουμε  όμως  στο  1991,  όπου  ο  Soto  και  οι 

συνεργάτες  του  [Soto  et  al.,  1991]  απέδειξαν  ότι  η NP  ήταν  ικανή  για  την  έναρξη  του 

πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων στο στήθος.  

Αναζητώντας  οι  ερευνητές  την  αιτία  της  τοξικής  δράσης  των  NPEO  και  NP 

κατέληξαν στην ιδιότητα των ενώσεων αυτών να μιμούνται τις φυσικές ορμόνες.  Έτσι, 

για παράδειγμα η NP  βρέθηκε να μιμείται  τη φυσική ορμόνη 17β –  εστραδιόλη,  λόγω 

των  κοινών χημικών  τους  δομών  (Σχήμα 1.12).   Η 17β –  εστραδιόλη  είναι  μία φυσική 

ορμόνη  που  επηρεάζει  την  ανάπτυξη  και  διατήρηση  των  θηλυκών  χαρακτηριστικών 

των  οργανισμών.    Επίσης,  συνδέεται  με  το  νευροενδοκρινικό  και  σκελετικό  σύστημα, 

ενώ ακόμα προάγει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων [Lee & Lee, 1996].  

Επομένως,  η  παρουσία  της NP  αναμένεται  να  έχει  πολλές  αρνητικές  επιδράσεις  στο 

οικοσύστημα.   

Πολλές  είναι  οι  μελέτες  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  για  την  ενδοκρινική 

διαταραχή που προκαλεί η NP σε διάφορους οργανισμούς [White et al., 1994, Laws et al., 

2000].   Σε κάθε περίπτωση ήταν εμφανέστατη η  ικανότητα της NP να παρεμβαίνει σε 

διάφορους τύπους κυττάρων και οργάνων, με διάφορους τρόπους δράσης, ακόμα και σε 

συγκεντρώσεις  ιδιαίτερα  χαμηλές.    Για  παράδειγμα,  οι  Colerangle  &  Roy  [1996] 
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διέκριναν  πολλαπλασιασμό  των  κυττάρων  του  θηλαστικού  αδένα  με  έκθεση  στη 

χαμηλή  συγκέντρωση  των  0.01 mg∙d‐1.    Αντίστοιχα,  ο  Jobling  και  οι  συνεργάτες  του 

[Jobling  et  al.,  1998]  εντόπισαν  σεξουαλικές  διαταραχές  σε  πέστροφες  ποταμών  στης 

Αγγλίας από την παρουσία 20 μg∙L‐1 NP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.12:   Σύγκριση των χημικών δομών της 17β – εστραδιόλης και της 
εννεοφαινόλης [Warshurst, 1995]. 

 

1.6  Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

Στόχος  της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής  είναι,  αρχικά,  η  μελέτη  της 

λιπασματοποίησης  ως  προς  τη  δυναμικότητά  της  στη  σταθεροποίηση  της  ιλύος  που 

παράγεται  από  μονάδες  επεξεργασίας  λυμάτων.    Ταυτόχρονα,  διερευνάται  η 

δυνατότητα βιοαποκατάστασης της ιλύος από την παρουσία ξενοβιοτικών ουσιών κατά 

τη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης.    Συγκεκριμένα,  οι  ξενοβιοτικές  ενώσεις  που  θα 

μελετηθούν  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  επιφανειοδραστικών  ενώσεων  (γραμμικά 

αλκυλοβενζοσουλφονικά  άλατα,  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες,  εννεοφαινόλη),  των 

πλαστικοποιητών  (δι  –  (2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικός  εστέρας)  και  των  πολυκυκλικών 

αρωματικών  υδρογονανθράκων  (φαινανθρένιο,  φλουορανθένιο,  πυρένιο, 

βενζο[α]πυρένιο, βενζο[β]φλουορανθενιο).  Η μελέτη της βιοσταθεροποίησης της ιλύος 

ολοκληρώνεται  με  την  ανάπτυξη  ενός  μαθηματικού  μοντέλου,  το  οποίο  βασιζόμενο 

στους  φυσικοχημικούς  και  βιολογικούς  μηχανισμούς  που  λαμβάνουν  χώρα  κατά  την 

εξέλιξη της βιοσταθεροποίησης, περιγράφει όλα τα στάδια της διεργασίας αυτής.   

Επιπρόσθετα,  η  συγκεκριμένη  διατριβή  έχει  σαν  στόχο  τη  μελέτη  της 

απομάκρυνσης  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω,  μέσω  της 

βιοαποδόμησής  τους  από  αυτόχθονες  μικροβιακούς  πληθυσμούς  της  ιλύος,  σε  άλλα 

αερόβια περιβάλλοντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Η βιοσταθεροποίηση 
 

 

 

2.1  Εισαγωγή 

Αν και δεν υπάρχει ένας αυστηρός και καθολικά αποδεκτός ορισμός, η πλειοψηφία της 

επιστημονικής  κοινότητας  χρησιμοποιεί  τους  όρους  βιοσταθεροποίηση  ή 

λιπασματοποίηση  και  σπανιότερα  χουμοποίηση  για  να  περιγράψει  τη  βιολογική 

αποδόμηση και σταθεροποίηση οργανικών υποστρωμάτων, η οποία πραγματοποιείται 

υπό  ελεγχόμενες  συνθήκες  που  επιτρέπουν  την  ανάπτυξη  θερμοφιλικών 

θερμοκρασιών  σαν  αποτέλεσμα  της  βιολογικά  παραγόμενης  θερμότητας.    Το  τελικό 

προϊόν  είναι  αρκούντως  σταθεροποιημένο,  απαλλαγμένο  από  παθογόνους 

μικροοργανισμούς  και  σπόρους  φυτών  και  προσομοιάζει  στο  χούμους  του  εδάφους 

[Haug, 1993].  Η φράση κλειδί του ορισμού που διαφοροποιεί τη βιοσταθεροποίηση από 

τις άλλες μεθόδους, είναι οι «ελεγχόμενες συνθήκες».   Η επισήμανση αυτή διαχωρίζει 

τη βιοσταθεροποίηση από τη βιολογική αποδόμηση που λαμβάνει χώρα στη φύση και 

είναι  υπεύθυνη  για  την  ανακύκλωση  των  θρεπτικών  στοιχείων.    Χωρίς  την  ύπαρξη 

ελέγχου,  ακόμα  και  η  πιο  απλή  περίπτωση  βιολογικής  αποσύνθεσης  θα 

χαρακτηριζόταν ως λιπασματοποίηση.   
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Διεθνώς,  η  διεργασία  είναι  γνωστή  ως  composting  και  το  τελικό  προϊόν  της  ως 

compost.    Η  λέξη  αυτή  προέρχεται  από  τη  λατινική  λέξη  «compositum»  που  σημαίνει 

επισυνάπτω, συνθέτω, συσσωρεύω.   Σαφώς, το τελικό προϊόν της διεργασίας είναι ένα 

σύνολο από διάφορες οργανικές ουσίες που ενώνονται βιολογικά από τη φύση σε μία 

αρμονική ισορροπία , όπως υποστηρίζει και ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος. 

Η  λιπασματοποίηση  μπορεί  να  διακριθεί  σε  «αερόβια»  και  «αναερόβια» 

υποδεικνύοντας  με  τους  προσδιοριστικούς  αυτούς  όρους  την  ύπαρξη  ή  μη  αερισμού 

κατά  τη  διεργασία.    Συγκριτικά,  η  αναερόβια  βιοσταθεροποίηση  απελευθερώνει 

σημαντικά μικρότερο ποσό ενέργειας ανά κιλό αποδομηθέντος οργανικού υλικού, ενώ 

κατά τη διάρκειά της εκλύονται δυσάρεστες οσμές εξαιτίας της φύσης των μεταβολικών 

της  προϊόντων.    Για  τους  παραπάνω  λόγους,  σχεδόν  όλα  τα  μηχανικά  συστήματα 

λιπασματοποίησης  είναι  αερόβια  και  στη  βιβλιογραφία  απαντώνται  ελάχιστες 

αναφορές  στην  αναερόβια  διεργασία  [Ipek  et  al.,  2001,  Jindal  &  Kriengkasem,  2003].  

Παγκοσμίως,  υπάρχει  γενική  συμφωνία  πως  ο  όρος  βιοσταθεροποίηση  θα 

χρησιμοποιείται  για  την  περιγραφή  της  αερόβιας  βιοσταθεροποίησης.    Και  στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή θα ακολουθηθεί η παραπάνω συμφωνία. 

Η  βιοσταθεροποίηση  είναι  ουσιαστικά  μια  σειρά  πολλών  ανεξάρτητων 

βιοδιεργασιών  που  στοχεύουν  στην  αποσύνθεση  των  οργανικών  υποστρωμάτων.    Η 

συνολική  μεταβολική  δραστηριότητα  των  μικροοργανισμών  οδηγεί  στην  παραγωγή 

διοξειδίου  του  άνθρακα,  νερού,  θερμότητας  και  ενός  μετασχηματισμένου  και 

σταθεροποιημένου πλέον οργανικού υπολείμματος (Σχήμα 2.1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 2.1:   Γενικευμένη αναπαράσταση της διεργασίας της βιοσταθεροποίησης. 
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Όπως  κάθε  βιολογική  διεργασία,  η  λιπασματοποίηση  έχει  τα  πλεονεκτήματα 

αλλά και όλους τους περιορισμούς των βιολογικών διεργασιών.  Έτσι, η επίδοση και το 

δυναμικό  ενός  συστήματος  λιπασματοποίησης  καθορίζονται  από  αυτά  των 

μικροβιολογικών  του  στοιχείων.    Τα  ανόργανα  συστατικά  που  τυχόν  υπάρχουν  στο 

απόβλητο,  όπως  για  παράδειγμα  τα  βαρέα  μέταλλα,  δεν  είναι  δυνατό  να 

απομακρυνθούν κατά τη διεργασία, ενώ η ποιότητα των αποβλήτων που τροφοδοτούν 

το σύστημα καθορίζει και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.  Σημαντικοί είναι 

και οι χρονικοί περιορισμοί που θέτει η βιολογική φύση του συστήματος στην περάτωση 

της  διεργασίας.    Οι  βιοδιεργασίες  δεν  είναι  δυνατό  να  επιταχυνθούν  πέρα  από  τα 

φυσιολογικά τους όρια και μία σειρά μη σωστών χειρισμών μπορεί να τις επιβραδύνει 

σημαντικά [Κομπόστ‐νετ].   

Αν και η βιοσταθεροποίηση είναι μια φαινομενικά απλή διεργασία, η εντύπωση 

της απλότητας αυτή  είναι μάλλον απατηλή,  καθώς οδηγεί συχνά σε ακριβά λάθη αν 

αγνοηθούν οι βασικές αρχές και παράμετροι της διεργασίας.   Η διεθνής εμπειρία έχει 

δείξει  ότι  η  αποτυχία  ακόμη  και  ακριβών  συστημάτων  λιπασματοποίησης  οφείλεται 

συνήθως  στην  παράβλεψη  βασικών  λειτουργικών,  τροφικών,  και  περιβαλλοντικών 

παραγόντων.    Αυτή  η  βασική  αρχή  ισχύει  για  όλα  τα  υλικά  και  συστήματα 

βιοσταθεροποίησης,  αν  και  οι  συνέπειες  από  την  αγνόησή  της  είναι  ανάλογες  του 

μεγέθους της εγκατάστασης [Κομπόστ‐νετ].   

Σήμερα, το ενδιαφέρον για τη βιοσταθεροποίηση δε στρέφεται, όπως παλιότερα, 

στη χρήση του τελικού προϊόντος, αλλά έχει μετατοπιστεί στη διαχείριση του οργανικού 

υποστρώματος.  Λόγω της μεγάλης παραγωγής αποβλήτων και της ανάγκης εξεύρεσης 

εναλλακτικών  λύσεων  διαχείρισης  αυτών,  η  βιοσταθεροποίηση  μελετάται  στις  μέρες 

μας κυρίως ως  τρόπος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και λιγότερο ως διαδικασία 

παραγωγής  βελτιωτικού  εδάφους.    Μέσα  από  τη  διεπιστημονική  προσέγγιση  της 

μοριακής βιολογίας, της μικροβιακής οικολογίας, της εδαφολογίας, της γεωπονίας, της 

περιβαλλοντολογίας, της φυσικής και της οικονομικής επιστήμης, γίνεται προσπάθεια 

μελέτης  της  βιοσταθεροποίησης  ως  μιας  μεθόδου  περιβαλλοντικά  ανεκτής  και 

οικονομικά  αξιοποιήσιμης.    Ακόμα,  δίνεται  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στη  χρήση  της 

διεργασίας αυτής για την αδρανοποίηση ή ακόμα και  εξάλειψη τοξικών ξενοβιοτικών 

ενώσεων  και  την  εξουδετέρωση  του  παθογόνου  περιεχομένου  που  ενδεχομένως 

περιέχουν τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα. 

 

2.1.1  Ιστορική εξέλιξη της βιοσταθεροποίησης 

Πολύ  πριν  η  βιοσταθεροποίηση  αρχίσει  να  εφαρμόζεται  ως  μέθοδος  επεξεργασίας 
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αποβλήτων, χρησιμοποιήθηκε ως γεωργική τεχνική ανακύκλωσης και επαναφοράς των 

οργανικών υπολειμμάτων στο έδαφος, στοχεύοντας στη διατήρηση και την αύξηση της 

γονιμότητάς  του  [Kutzner,  2000].    Τα  πρώτα  στοιχεία  για  την  εφαρμογή  της 

βιοσταθεροποίησης χάνονται στην αρχαιότητα, τότε που ο άνθρωπος ανακάλυπτε την 

αξία της κοπριάς και των σάπιων φύλλων κατά την εφαρμογή τους στο έδαφος.   Μια 

από της πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές στη διεργασία αυτή βρίσκεται στην Αγία 

Γραφή.   Ο  ευαγγελιστής Λουκάς  στην παραβολή  του  για  τη  συκιά  κάνει  λόγο για  το 

γεωργό που λιπαίνει το δέντρο ανοίγοντας αυλάκι γύρω από αυτό και γεμίζοντας το με 

κοπριά.  Ωστόσο, την εποχή εκείνη δεν ήταν κατανοητή η διεργασία αυτή.   

Έτσι  πέρασαν  πολλά  χρόνια  έως  τα  μέσα  του  18ου  αιώνα,  όπου  ο  George 

Washington,  γεωργός  με  επαναστατικές  ιδέες,  μελέτησε  για  πρώτη  φορά  τη 

βιοσταθεροποίηση.    Στο  ημερολόγιό  του  στις  14  Απριλίου  1760  κάνει  αναφορά  σε 

πειράματα  λιπασματοποίησης  με  συνδυασμούς  εδαφών  και  κοπριών  από  ζώα.    Η 

κυριότερη περιοχή εφαρμογής της ήταν η ανατολική Ασία που πάντα τη χαρακτήριζε ο 

πυκνός πληθυσμός της με τις αυξημένες ανάγκες σε είδη διατροφής [Finstein & Morris, 

1975].  

Η σύγχρονη ιστορία της βιοσταθεροποίησης ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα 

στην  Ινδία από  ένα  ζευγάρι Βρετανών,  τον Albert  και  την Gabrielle Howard,  και  έναν 

Ινδό  χημικό  τον  Yeshwant  Wad.    Αυτοί,  ανέπτυξαν  την  πρώτη  τεχνική 

βιοσταθεροποίησης, γνωστή ως  Indore method, ενώ ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν την 

εφαρμογή  της  συγκεκριμένης  διεργασίας  για  την  επεξεργασία  της  παραγόμενης 

λυματολάσπης.    Από  τότε  μέχρι  και  σήμερα  αναπτύχθηκαν  πολλές  νέες  τεχνικές 

ικανές  να  καλύψουν  τη  βιοσταθεροποίηση  αποβλήτων  από  οικιακή  έως  και 

βιομηχανική κλίμακα [Haug, 1983].   

Τεράστια ώθηση προς την κατεύθυνση της μελέτης και  της συστηματοποίησης 

της λιπασματοποίησης έδωσε η ιδέα της εφαρμογής της διεργασίας στην επεξεργασία 

των αστικών απορριμμάτων.   Η προσπάθεια αυτή,  ενισχυμένη από την αντίληψη του 

βιομηχανικού κεφαλαίου πως ήταν δυνατή η εκμετάλλευση των σκουπιδιών για εύκολο 

κέρδος,  σε  πολλές  περιπτώσεις  ήταν  ζημιογόνος.    Το  αποκορύφωμα  της  εσφαλμένης 

αυτής  αντίληψης  σημειώνεται  κατά  τη  δεκαετία  το  1960  οπότε  και  έχουμε  πολλές 

οικονομικές  αποτυχίες  σε  εγκαταστάσεις  βιομηχανικής  κλίμακας.    Ιδιαίτερα  στις 

Η.Π.Α., η αποτυχία ήταν πλήρης, γεγονός που αποτέλεσε και ανασταλτικό παράγοντα 

για την περαιτέρω εφαρμογή της βιοσταθεροποίησης.  Αντίθετα, στον ευρωπαϊκό χώρο 

η  εξέλιξη  της  βιοσταθεροποίησης  ήταν  σημαντική.    Οι  κύριοι  φορείς  αυτού  του 

εγχειρήματος ήταν συνήθως οι τοπικές αρχές και το αντιμετώπισαν ως ένα κοινωφελές 
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έργο  για  τη  διατήρηση  του  περιβάλλοντος  και  τη  βελτίωση  της  γονιμότητας  των 

εδαφών [Haug, 1983].   

Τα  τελευταία  χρόνια,  όπως  αναφέρεται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  της 

Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  εμφανίζεται  νέο  ενδιαφέρον  για  την  συνεχή  βελτίωση  της 

επιστήμης  της  βιοσταθεροποίησης  και  την  επέκταση  της  εφαρμογής  της.    Η  κίνηση 

αυτή  μπορεί  εύκολα  να  ερμηνευθεί  ως  μία  προσπάθεια  εύρεσης  λύσης  στα  συνεχώς 

αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία. 

 

2.2  Η μικροβιολογία της βιοσταθεροποίησης 
 

2.2.1  Εισαγωγή   

Η βιοσταθεροποίηση είναι μία κατά βάση δυναμική διεργασία που επιτυγχάνεται από 

μία  γρήγορη  εναλλαγή  μικτών  μικροβιακών  πληθυσμών.    Συνεπώς  η  μελέτη  της 

βιοποικιλότητας  καθώς  και  του  ρόλου  τους  είναι  ουσιαστική  τόσο  για  το  σωστό 

σχεδιασμό όσο και για τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος βιοσταθεροποίησης [van 

Heerden et al., 2002]. 

Οι μικροοργανισμοί που απαιτούνται για τη βιοσταθεροποίηση των αποβλήτων 

βρίσκονται  παντού  στο  φυσικό  περιβάλλον.    Υπάρχουν  στα  υλικά  που  πρόκειται  να 

λιπασματοποιηθούν  καθώς  και  στο  νερό,  στον αέρα,  στο  έδαφος  κ.α..   Όλες αυτές  οι 

πηγές παρέχουν μία μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών καθιστώντας σχεδόν απίθανη 

την  ανάγκη  προσθήκης  άλλων  εξειδικευμένων  στη  λιπασματοποίηση.    Εξαίρεση 

αποτελούν κάποιες λίγες εργασίες, με πιο πρόσφατη αυτή του Wei και των συνεργατών 

του  [Wei  et  al.,  2007],  όπου  επέλεξαν  να  εμβολιάσουν  μίγμα  αστικών  στερεών 

απορριμμάτων.    Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  μια  σαφέστατη  βελτίωση  των  ποσοστών 

αποδόμησης καθώς και επίσπευση του σταδίου της ωρίμανσης.   

Πολλές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα προκειμένου να μελετηθεί 

ο μικροβιακός πληθυσμός που συμμετέχει στη βιοσταθεροποίηση.  Η πιο συνηθισμένη 

είναι  αυτή  της  καταμέτρησης  και  απομόνωσης  των  μικροοργανισμών  σε  θρεπτικό 

υπόστρωμα  άγαρ  (plate‐count  method)  [Fourti  et  al.,  2008]  ενώ  πρόσφατα 

χρησιμοποιήθηκε από  τον Amir  και  τους συνεργάτες  του  [Amir  et al., 2008]  η μέθοδος 

των βιοδεικτών  (biomarkers).   Συγκεκριμένα,  χρησιμοποίησαν ως δείκτες λιπαρά οξέα 

και στερόλες για μια λεπτομερέστερη μελέτη της μικροβιακής διαδοχής που λαμβάνει 

χώρα κατά τη βιοσταθεροποίηση λυματολάσπης.   

Ο μικροβιακός πληθυσμός αποτελείται κυρίως από βακτήρια, ακτινομύκητες και 

μύκητες,  ενώ  υπάρχουν  και  οι  ασπόνδυλοι  οργανισμοί  που  εμφανίζονται  σε  μεγάλης 
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κλίμακας  συστήματα  λιπασματοποίησης.    Θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ότι  οι 

ακτινομύκητες,  αν  και  ανήκουν  στην  ευρύτερη  κατηγορία  των  βακτηριδίων, 

προκειμένου  για  τη  βιοσταθεροποίηση,  μελετώνται  ξεχωριστά  λόγω  του  ιδιαίτερου 

ρόλου  τους  στη  διεργασία  [Tuomela  et  al., 2000, Fourti  et  al., 2008].   Η πλειοψηφία  των 

μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη βιοσταθεροποίηση και την παραγωγή του 

τελικού  προϊόντος  είναι  αερόβιοι.    Η  ύπαρξη  αναερόβιων  ή  προαιρετικά  αναερόβιων 

παρατηρείται στην περίπτωση του έντονου σχηματισμού συσσωματωμάτων στη μάζα 

του μίγματος [Watanabe et al., 2008]. 

 

2.2.2  Βακτήρια 

Τα βακτήρια είναι σχετικά μικροί μονοκύτταροι μικροοργανισμοί μεγέθους 0.5 έως 3.0 

μm  και  ανάλογα  με  τη  μορφολογία  τους  διακρίνονται  σε  σφαιρικά,  ραβδοειδή  ή 

σπειροειδή.  Λόγω του μικρού τους μεγέθους, ο λόγος του εμβαδού της επιφάνειας προς 

τον όγκο τους είναι πολύ μεγάλος και επομένως επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά των 

διαλυτών υποστρωμάτων μέσα στο κύτταρο.   Έτσι, οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν 

συνήθως να επικρατήσουν έναντι των μεγαλύτερων [Haug, 1993].   

Γενικά, τα βακτήρια είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμα και πολυποίκιλα και γι’ αυτό 

επιβιώνουν  ακόμα  και  σε  περιβαλλοντικές  συνθήκες  που  αλλάζουν  συνεχώς,  όπως 

συμβαίνει κατά τη βιοσταθεροποίηση.   Κάποια βακτήρια, όταν ο συνθήκες παύουν να 

είναι  ευνοϊκές  για  αυτά,  σχηματίζουν  σπόρια.    Στη  μορφή  αυτή  παρουσιάζουν 

«βιοχημική  ευλυγισία»,  έχουν  χαμηλούς  μεταβολικούς  ρυθμούς,  ενώ  είναι  ανθεκτικά 

στη ζέστη, στο κρύο, στην έλλειψη θρεπτικών, στην ακτινοβολία ή στην ξηρασία.  Όταν 

οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές τα βακτήρια γίνονται πάλι ενεργά [Atlas & Bartha, 1998].   

Στη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης  τα  βακτήρια  έχουν  τη  μεγαλύτερη 

επίδραση στη διαδικασία της αποσύνθεσης και της παραγωγής θερμότητας έναντι των 

μυκήτων και  των ακτινομυκήτων  [Balmer, 2004].    Είναι  τα πρώτα που αναλαμβάνουν 

δράση  στο  υλικό  χρησιμοποιώντας  γρήγορα  τα  εύκολα  αφομοιώσιμα  θρεπτικά 

συστατικά  της αποσύνθεσης  (πρωτεΐνες,  υδατάνθρακες  και  σάκχαρα)  και  ευδοκιμούν 

σε  όλα  τα  στάδια  της  βιοσταθεροποίησης  [Miller,  1996].    Στις  μέχρι  σήμερα 

επιστημονικές  μελέτες  αναφέρεται  ένας  πολύ  μεγάλος  αριθμός  βακτηρίων  που  έχει 

απομονωθεί  από  διαφορετικά  περιβάλλοντα  λιπασματοποίησης.    Παρόλα  αυτά,  οι 

σχετικοί  με  τη  μικροβιολογία  της  εστιάζουν  το  ενδιαφέρον  τους  σε  κάποια 

συγκεκριμένα  γένη  που  σχετίζονται  με  την  υγιεινή  (θα  γίνει  αναφορά  σε  επόμενη 

παράγραφο) καθώς και σε κάποια θερμόφιλα.   

Αναλυτικότερα,  με  την  έναρξη  της  διεργασίας  αναπτύσσεται  ένα  ευρύ  φάσμα 
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βακτηρίων που οδηγεί στη γρήγορη ανύψωση της θερμοκρασίας.   Στο στάδιο αυτό  δε 

φαίνεται να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα βακτήρια βιοσταθεροποίησης παρά μόνο αυτά 

που εισέρχονται στο σύστημα μέσω της τροφοδοσίας.  Άρα, ο έντονα ετερογενής αυτός 

πληθυσμός σχετίζεται άμεσα με το είδος του απόβλητου που επεξεργάζεται [Finstein & 

Morris,  1975].    Στη  συνέχεια,  καθώς  αυξάνεται  η  θερμοκρασία  στο  σύστημα, 

παρατηρείται  αλλαγή  στο  μικροβιακό  πληθυσμό  και  εμφανίζονται  πλέον 

συγκεκριμένα  θερμόφιλα  βακτήρια.    Τα  πιο  συχνά  απαντώμενα  είναι  τα  είδη  του 

γένους Bacillus,  όπως π.χ.  τα B.  subtilis, B.  stearothermophilus, B.  circulans, B.  licheniformis, 

κ.α.  (Πίνακας  2.1).    Η  ποικιλία  των  βακτηρίων  που  ανήκουν  στο  γένος  αυτό  είναι 

μεγάλη όταν η θερμοκρασία στο υλικό κυμαίνεται από 50 oC έως 55 oC αλλά μειώνεται 

δραστικά σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60 oC.  Όταν οι συνθήκες γίνονται αντίξοες 

για αυτούς, οι βάκιλλοι επιβιώνουν σχηματίζοντας σπόρια  [Strom, 1985(a), Miyatake & 

Iwabuchi,  2005].   Η Fourti  και  οι  συνεργάτες  της  [Fourti  et  al.,  2008]  παρατήρησαν μια 

αύξηση του αριθμού των σπορίων παράλληλα με τη θερμοκρασία.  Η περαιτέρω άνοδος 

της  θερμοκρασίας  σε  τιμές  μεγαλύτερες  των  60  oC  οδηγεί  στην  επικράτηση  κάποιων 

άλλων θερμόφιλων βακτηρίων που ανήκουν στο γένος Thermus.  Τα είδη αυτού φαίνεται 

να προσαρμόζονται  καλύτερα  σε  πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες  οι  οποίες  πολλές φορές 

ξεπερνούν και τους 80 oC [Beffa et al., 1996].   

 

2.2.3  Ακτινομύκητες 

Οι ακτινομύκητες  ή  ακτινοβακτήρια  είναι  μία  ταξινομική  ομάδα  βακτηρίων  τα  οποία 

αναπτύσσονται  σχηματίζοντας  αποικίες  με  μορφή  διακλαδιζόμενων  νηματίων.    Σε 

αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ανάπτυξης τους οφείλεται και η «παραπλανητική» ονομασία 

των ακτινομυκήτων οι οποίοι δεν είναι μύκητες αλλά βακτήρια.  Κατά τη διεργασία της 

βιοσταθεροποίησης,  οι  ακτινομύκητες  παίζουν  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  ρόλο 

αποδομώντας  με  εξωτερικά  ένζυμα  σύνθετες  οργανικές  ενώσεις,  όπως  είναι  η 

κυτταρίνη, η λιγνίνη, η χιτίνη και άλλες πολυμερείς.   Τα ένζυμά τους, τους καθιστούν 

ικανούς  να  αποσυνθέτουν  ακόμα  και  χημικά  ανθεκτικά  υπολείμματα  όπως  κλαδιά, 

φλοιούς ή χαρτί [Steger et al., 2007]. 

Κάποια  είδη τους εμφανίζονται κατά τη φάση των υψηλών θερμοκρασιών ενώ 

άλλα είναι πολύ πιο σημαντικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης.   Στο τελευταίο στάδιο, 

οι ακτινομύκητες αποσυνθέτουν τα πιο ανθεκτικά υλικά αφού τα εύκολα αποδομήσιμα 

έχουν ήδη καταναλωθεί.  Έτσι, οι πληθυσμοί των ακτινομυκήτων αυξάνονται σταδιακά 

όσο η θερμοκρασία πέφτει.  Μάλιστα, ο Steger και οι συνεργάτες του [Steger et al., 2007], 

σε  πειράματα  που  πραγματοποίησαν  σε  εργαστηριακό  αντιδραστήρα  και 

χρησιμοποιώντας ως  υπόστρωμα οικιακά απόβλητα,  εκτίμησαν ότι  στο  τελικό στάδιο 
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της διεργασίας, τα ακτινοβακτήρια αποτελούν περισσότερο από το 50 % της συνολικής 

μικροβιακής βιομάζας.  Τα βακτήρια αυτά προτιμούν συνήθως τη χαμηλή υγρασία, τις 

έντονα  αερόβιες  συνθήκες  και  το  ουδέτερο  έως  ελαφρά αλκαλικό pH,  ενώ  κάτω από 

αντίξοες συνθήκες επιβιώνουν ως σπόρια. 

 Πίνακας  2.1:      Οι  μικροοργανισμοί  που  απαντώνται  πιο  συχνά  κατά  τη  διεργασία  της 
βιοσταθεροποίησης.  

  Γένος  Είδος  Υπόστρωμα 
βιοσταθεροποίησης 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βα
κτ
ή
ρι
α
 

Bacillus  B. stearothermophilus  λυματολάσπη  Strom, 1985(a) & (b), Fujio & 
Kume, 1991 

    υπολείμματα  επεξεργασίας
εσπεριδοειδών 

Van Heerden et al., 2002 

  B. subtilis  λυματολάσπη  Strom, 1985(a)  
    αναερόβια χωνευμένη ιλύς  Vaz‐Moreira et al., 2008 
  B. lichenformis  οικιακά απορρίμματα  Vaz‐Moreira et al., 2008 
    υπολείμματα  επεξεργασίας 

εσπεριδοειδών 
Van Heerden et al., 2002 

Thermus  T. thermophilus  λυματολάσπη  Fujio & Kume, 1991, Beffa  et al., 
1996 

Α
κτ
ιν
ομ
ύκ
η
τε
ς  Thermomonospora  T. mesouviformis  οικιακά απορρίμματα  Steger et al., 2007 

  T. alba  οικιακά απορρίμματα  Steger et al., 2007 
Thermoactinomyces  T. vulgaris  λυματολάσπη  Strom, 1985(b) 
  T. kribbensis  οικιακά απορρίμματα  Steger et al., 2007 
Micromonospora  M. endolithia  οικιακά απορρίμματα  Steger et al., 2007 
Streptomyces  S. hebeiensis  λυματολάσπη  Strom, 1985(b) 
    οικιακά απορρίμματα  Steger et al., 2007 

Μ
ύκ
η
τε
ς 

Aspergillus  A. fumigatus  λυματολάσπη  Strom, 1985(b), Mária et al., 2008 
  A. candidus  υπολείμματα κήπου  Ryckeboer  et al., 2003 
  A.terreus  λυματολάσπη  Mária et al., 2008 
Talaromyces  T. thermophilus  λυματολάσπη  Mária et al., 2008 
Thermomyces  T. lanuginosus  λυματολάσπη  Mária et al., 2008 
    υπολείμματα  επεξεργασίας 

εσπεριδοειδών 
Van Heerden et al., 2002 

 

Από  το  πλήθος  των  ακτινομυκήτων  τα  γένη  που  κυρίως  έχουν  ταυτοποιηθεί 

κατά τη λιπασματοποίηση είναι τα Streptomyces, Thermomonospora, Thermoactinomycetes και 

Nocardia  (Πίνακας  2.1)  [Tuomela  et  al.,  2000].    Η  ανάπτυξή  τους  στο  τέλος  της 

λιπασματοποίησης είναι τόσο έντονη ώστε πολλές φορές με μία μακροσκοπική εξέταση 

του υλικού να διακρίνεται ένα μπλε – γκρι νηματοειδές φιλμ στο εξωτερικό του στρώμα.  

Στο  παραπάνω  θα  πρέπει  επίσης  να  προστεθεί  και  η  ευδιάκριτη  οσμή  εδάφους  που 

αποκτά  το  τελικό  προιόν  και  η  οποία  είναι  αποτέλεσμα  της  παρουσίας  τους.    Οι 

μικροοργανισμοί  αυτοί  παράγουν  και  απελευθερώνουν  μόλις  πεθάνουν  τη  γεοσμίνη, 

τη χημική ένωση που συνδέεται με την τυπική οσμή μούχλας και εδάφους [Fourti et al., 

2008].   
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2.2.4  Μύκητες 

Οι μύκητες είναι  ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί και διακρίνονται σε ζυμομύκητες και 

υφομύκητες.    Ζουν  παρασιτικά  ή  σαπροφυτικά  και  διατρέφονται  από  οργανικά 

συστατικά  ζώων ή  νεκρών οργανισμών.    Γενικά,  μπορούν να προσβάλλουν οργανικά 

υπολείμματα τα οποία είναι πολύ ξηρά, όξινα ή χαμηλής περιεκτικότητας σε άζωτο και 

τα οποία δεν αποδομούνται από τα βακτήρια.   

Η παρουσία των μυκήτων στη βιοσταθεροποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.  Οι 

μικροοργανισμοί αυτοί διεισδύουν στο υπόστρωμα, αποσυνθέτουν χημικά και μηχανικά 

τις  πιο  ανθεκτικές  πολυμερείς  ενώσεις,  όπως  είναι  η  λιγνίνη  και  η  κυτταρίνη,  και 

αφήνουν στη συνέχεια τα βακτήρια να ολοκληρώσουν την αποδόμηση.   Η δράση αυτή 

των μυκήτων παρατηρείται  κάτω από  κανονικές  έως μέτριες  θερμοκρασίες,  όχι  όμως 

και  στις  πολύ  υψηλές.    Στην  περίπτωση  της  εργασίας  του  Ryckeboer  και  των 

συνεργατών  του  [Ryckeboer  et  al.,  2003]  παρατηρήθηκε  πως  καθώς  ανεβαίνει  η 

θερμοκρασία πάνω από τους 55 oC αναστέλλεται η δράση των μυκήτων.  Όταν όμως η 

θερμοκρασία  στο  σύστημα  λιπασματοποίησης  πέφτει,  οι  πληθυσμοί  τους 

επανακάμπτουν.    Οι  μύκητες  που  εμφανίζονται  στα  συστήματα  λιπασματοποίησης 

είναι υποχρεωτικά αερόβιοι [Haug, 1993].   

Πολλά  είναι  τα  είδη  των συγκεκριμένων μικροοργανισμών που  δρουν κατά  τη 

διεργασία  (Πίνακας  2.1).    Τα  πιο  συχνά  απαντώμενα  είναι  τα  θερμοανθεκτικά 

Aspergillus fumigatus, A. versicolor, Talaromyces thermophilus και Thermomyces lanuginosus, ενώ 

από τους μεσόφιλους μύκητες εντοπίζονται κυρίως οι A. terreus και Trichoderma hamatum 

[Mária et al., 2008].      

 

2.2.5  Παθογόνοι μικροοργανισμοί  

Πέρα  από  όλους  τους  μικροοργανισμούς  που  αναφέρθηκαν  στις  προηγούμενες 

παραγράφους, τα αρχικά υποστρώματα της λιπασματοποίησης ενδέχεται να περιέχουν 

και  μία  ποικιλία  παθογόνων,  ιδιαίτερα  μάλιστα  όταν  πρόκειται  για  επεξεργασία 

αστικών στερεών απορριμμάτων, λυματολάσπης ή ζωικών περιττωμάτων  [Bustamante 

et  al., 2008, Petric & Selimbašić, 2008, Vaz‐Moreira  et  al., 2008].    Τα κυριότερα παθογόνα 

ανήκουν στις  κατηγορίες  των μυκήτων,  των βακτηρίων,  των  ιών,  των ακτινομυκήτων 

και των πρωτοζώων.  Μπορεί δε να είναι παθογόνα για τον άνθρωπο, τα ζώα ή και τα 

φυτά.   

Αναμφίβολα,  η  θερμότητα  που  εκλύεται  κατά  το  θερμόφιλο  στάδιο  της 

βιοσταθεροποίησης μπορεί να καταστρέψει σημαντικό μέρος  των παθογόνων.   Μόλις 
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πρόσφατα  η  Wéry  και  οι  συνεργάτες  της  [Wéry  et  al.,  2008],  χρησιμοποιώντας  τη 

διαδικασία  της  ποσοτικής  αλυσιδωτής  αντίδρασης  πολυμεράσης  (quantitative 

Polymerase  Chain  Reaction,  qPCR),  παρακολούθησαν  την  τύχη  κάποιων  ευρέως 

απαντώμενων  παθογόνων  κατά  τη  διάρκεια  βιοσταθεροποίησης  λυματολάσπης.    Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  πως  κατά  τη  θερμοφιλική  φάση  της  διεργασίας  παρατηρείται 

εξαφάνιση  των  εντερικών παθογόνων Salmonella  sp.  και Campylobacter  jejuni  καθώς και 

σημαντική μείωση της συγκέντρωσης των Escherichia coli, Enterococcus sp., και Clostridium 

perfringens.    Μάλιστα,  η  συγκέντρωση  του  Enterococcus  sp.  συνέχισε  να  μειώνεται 

σημαντικά ακόμα και κατά το στάδιο της ωρίμανσης.   

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος  [US EPA], 

η διατήρηση της θερμοκρασίας κατά τη βιοσταθεροποίηση στους 55 oC για δύο με τρεις 

ημέρες είναι αρκετή προκειμένου να εξαφανιστούν όλοι οι παθογόνοι που απαντώνται 

στη  λυματολάσπη  [US  EPA,  1993].    Παρόλα  αυτά  και  χαμηλότερες  θερμοκρασίες 

μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  καταστροφή  των  παθογόνων  με  την  προϋπόθεση  ενός 

μεγαλύτερου διαστήματος βιοσταθεροποίησης [Wéry et al., 2008].  Γενικά, θεωρείται πως 

η  ποσότητα  της  θερμότητας  που  απαιτείται  για  την  ολική  απομάκρυνση  των 

παθογόνων εξαρτάται σημαντικά από την πυκνότητα του μικροβιακού πληθυσμού.  Η 

πιθανή  επιβίωση  κάποιων  παθογόνων,  ακόμα  και  σε  πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες, 

μπορεί να αποδοθεί στα χαμηλά ποσοστά υγρασίας που ενδεχομένως επικρατούν στο 

σύστημα λιπασματοποίησης [Liang et al., 2003, Singh et al., 2006].   

Ενδιαφέρον  επίσης  παρουσιάζει  η  περίπτωση  της  αδρανοποίησης  των 

παθογόνων λόγω  της παρουσίας  τοξικών για αυτά  ουσιών.    Συγκεκριμένα,  κατά  την 

αποδόμηση  των  διαφόρων υποστρωμάτων από  το μικροβιακό πληθυσμό,  παράγονται 

μεταβολικά  προϊόντα  τα  οποία  έχουν  επιζήμια  αποτελέσματα  για  τους  παθογόνους 

μικροοργανισμούς.  Για παράδειγμα, η μεθανόλη, η αιθανόλη και η φορμαλδεΰδη, που 

παράγονται  κατά  την  αποδόμηση  υπολειμμάτων  καλλιεργειών,  καθώς  επίσης  και  η 

αμμωνία οδηγούν στην καταστροφή κάποιων παθογόνων μυκήτων [Farrell, 1993]. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις  δεν  είναι  οι μόνες που συνεπάγονται  την  εξάλειψη 

των  επικίνδυνων  για  τα  φυτά,  τα  ζώα  άλλα  και  των  άνθρωπο  μικροοργανισμών.    Ο 

συναγωνισμός  μεταξύ  του  μικροβιακού  πληθυσμού,  που  επικρατεί  στη 

βιοσταθεροποίηση,  για  τα  θρεπτικά  συστατικά  θεωρείται  ότι  είναι  ο  σημαντικότερος 

παράγοντας καταστολής των παθογόνων [Singh et al., 2006].  Ιδιαίτερα στο ώριμο μίγμα, 

οι υψηλές συγκεντρώσεις μικροβιακής βιομάζας επιβιώνουν με άτεγκτο συναγωνισμό 

για τα θρεπτικά, ενώ οι παθογόνοι, όντας σε ένα ξένο γι’ αυτούς οικοσύστημα, τείνουν 

να μειωθούν.  Επιπρόσθετα, αρκετές είναι και οι αναφορές για μείωση του παθογόνου 
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πληθυσμού  λόγω  παρεμπόδισης  και  ανταγωνισμού  από  τον  αυτόχθονα  μικροβιακό 

πληθυσμό της λιπασματοποίησης [Bertoldi et al., 1983, Singh et al., 2006].   

Όλα  τα  παραπάνω  τείνουν  στο  συμπέρασμα  πως  η  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης  είναι  ικανή  να  μειώσει  ή  και  να  εξαλείψει  το  παθογόνο 

περιεχόμενο  των  οργανικών  αποβλήτων.    Όμως,  δεν  είναι  λίγες  οι  περιπτώσεις  που 

παρατηρήθηκε η  επανεμφάνιση κάποιων παθογόνων στο  τελικό προϊόν.   Μάλιστα,  η 

Fourti και οι συνεργάτες της [Fourti et al., 2008] και ο Bustamante με τους συνεργάτες του 

[Bustamante  et al., 2008] κατέδειξαν την επαναδραστηριοποίηση εντερικών παθογόνων 

κατά το στάδιο της ωρίμανσης. 

Έτσι,  οδηγούμαστε  στην  ανάγκη  περαιτέρω  έρευνας  που  θα  αποκαλύψει  τις 

ιδανικές  συνθήκες  της  βιοσταθεροποίησης  για  την  επίτευξη  ολικής  εξάλειψης  των 

παθογόνων  και  περιορισμό  της  επαναδραστηριοποίησής  τους  μετά  το  πέρας  της 

διεργασίας.    Λύση  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  ένα  πρώτο  στάδιο  επεξεργασίας  των 

αποβλήτων.  Για παράδειγμα, προκειμένου για τη λυματολάσπη, η προεπεξεργασία της 

με αναερόβια χώνευση συνεπάγεται τόσο τη σταθεροποίησή της όσο και τη μείωση του 

παθογόνου  περιεχομένου.    Ενδεχομένως  λοιπόν,  η  λιπασματοποίηση  της 

προεπεξεργασμένης  ιλύος  να  οδηγήσει  στην  ολική  απομάκρυνση  των  παθογόνων 

μικροοργανισμών. 

 

2.3  Επίδραση φυσικών και χημικών παραμέτρων στη βιοσταθεροποίηση 

Η επιτυχία ενός συστήματος βιοσταθεροποίησης μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από τις 

φυσικές  και  χημικές  παραμέτρους  που  επικρατούν  σε  αυτό  και  οι  οποίες  επιδρούν 

ουσιαστικά στη μικροβιακή δράση.  Οι πιο καθοριστικές από αυτές είναι η θερμοκρασία, 

το ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας,  ο αερισμός και η συγκέντρωση του οξυγόνου 

μέσα στο υλικό, το pH, η συγκέντρωση και η αναλογία των θρεπτικών στοιχείων και το 

μέγεθος των σωματιδίων του υλικού. 

 

2.3.1  Θερμοκρασία 

Η διαδικασία της βιοσταθεροποίησης μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις διακριτές φάσεις, 

οι οποίες καθορίζονται από το εύρος τιμών της θερμοκρασίας του υποστρώματος.  Έτσι, 

έχουμε  τη  μεσόφιλη  και  τη  θερμόφιλη φάση,  τη φάση πτώσης  της  θερμοκρασίας  και 

τέλος  τη  φάση  της  ωρίμανσης  του  υλικού  (Σχήμα  2.2).    Η  διάρκεια  της  κάθε  μίας 

εξαρτάται από τη φύση του οργανικού υλικού που επεξεργάζεται καθώς και από την 

αποδοτικότητα του συστήματος λιπασματοποίησης που χρησιμοποιείται. 
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  Σχήμα 2.2:   Οι διακριτές φάσεις της βιοσταθεροποίησης (Προσαρμογή από Balmer [2004]). 
 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, η θερμοκρασία αυξάνεται με έντονο ρυθμό 

από το επίπεδο των θερμοκρασιών περιβάλλοντος προς τους 40 ή 50 oC.  Στο διάστημα 

αυτό  επικρατούν  τα  μεσόφιλα  βακτήρια,  τα  οποία  αποσυνθέτουν  τα  εύκολα 

αποδομήσιμα σάκχαρα, πρωτεΐνες και λίπη και απελευθερώνουν θερμότητα.  Καθώς η 

θερμοκρασία  ξεπερνά  τους  40  oC,  η  δράση  των  μεσόφιλων  μικροοργανισμών 

αναστέλλεται,  ενώ  όταν  προσεγγίζονται  οι  45  oC  αρχίζουν  να  ενεργούν  πια  οι 

θερμόφιλοι  μικροοργανισμοί  [Miller,  1996].    Σύμφωνα  με  τους Miyatake  και  Iwabuchi 

[2005],  η  βέλτιστη  θερμοφιλική  δραστηριότητα  παρατηρείται  στους  54  oC  ενώ  η 

περαιτέρω  αύξηση  της  θερμοκρασίας  οδηγεί  σε  θερμοκρασιακή  αναστολή  των 

μικροοργανισμών και συνεπώς ελαχιστοποίηση του ρυθμού αποδόμησης. 

Όσο υπάρχουν πηγές θρεπτικών και ενέργειας, οι μικροοργανισμοί συνεχίζουν 

τη δράση της αποδόμησης του υποστρώματος.  Όταν όμως αρχίζουν να εξαντλούνται, η 

μεταβολική δραστηριότητα μειώνεται και η θερμότητα που εκλύεται δεν είναι αρκετή 

να  διατηρήσει  τις  υψηλές  θερμοκρασίες  [Miller,  1996].    Οι  θερμοφιλικοί  οργανισμοί 

πεθαίνουν και η θερμοκρασία του υλικού πέφτει.   Στο σημείο αυτό η διεργασία περνά 
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στην  τρίτη φάση  της.    Πρόκειται  ουσιαστικά  για  ένα  μεσόφιλο  στάδιο  κατά  το  οποίο 

γίνεται μεγαλύτερη εξάτμιση του νερού από το επεξεργαζόμενο υλικό, σταθεροποιείται 

το  pH,  ενώ  ολοκληρώνεται  και  ο  σχηματισμός  του  χουμικού  οξέος.    Στο  τέλος  της 

φάσης  αυτής  η  θερμοκρασία  τείνει  προς  αυτή  του  περιβάλλοντος,  γεγονός  που 

υποδηλώνει τη μετάβαση της διεργασίας στο τελικό στάδιο της ωρίμανσης [Μάστακα, 

2007].   

Η  διάρκεια  της  φάσης  αυτής  ποικίλει.    Η  ωρίμανση  του  υλικού  για  αρκετό 

χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητη αφού η  εφαρμογή ενός μη αρκούντως ώριμου 

τελικού προϊόντος μπορεί να επιφέρει σημαντικά προβλήματα.  Στο στάδιο αυτό, στόχο 

αποτελεί η ελαχιστοποίηση της μικροβιακής δράσης και η αδρανοποίηση των τοξικών 

ενώσεων που ενδεχομένως περιέχει το υπόστρωμα [Haug, 1993].   

 

2.3.2  Υγρασία 

Η παρουσία ελεύθερου νερού μέσα στο υλικό που λιπασματοποιείται είναι απαραίτητη 

αφού  η  δράση  των  μικροοργανισμών  λαμβάνει  χώρα  σε  λεπτές  υγρές  στιβάδες  που 

περιβάλλουν  την  επιφάνεια  των  σωματιδίων  [Krogmann  &  Körner,  2000].    Όμως,  οι 

μέχρι  τώρα  μελέτες,  έχουν  δείξει  πως  η  διαχείριση  της  υγρασίας  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση είναι αρκετά ευαίσθητη αφού απαιτείται ισορροπία ανάμεσα σε δύο 

βασικές λειτουργίες της διεργασίας, τη μικροβιακή δράση και τη διάθεση του οξυγόνου.  

Έτσι,  σαν  γενικός  κανόνας  θεωρείται  ότι  η  ικανοποιητική  μικροβιακή  δραστηριότητα 

επιτυγχάνεται με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό, η οποία όμως δεν περιορίζει την 

κυκλοφορία του οξυγόνου στο σύστημα [Miller, 1996].   

Γενικά, οι βέλτιστες τιμές της υγρασίας για μια επιτυχημένη βιοσταθεροποίηση 

βρίσκονται στην περιοχή του 45 – 60 % [Haug, 1993, Liang et al., 2003, Trémier et al., 2009].  

Όταν  η  περιεχόμενη  υγρασία  ξεπερνά  αυτή  την  τιμή,  η  δομή  του  υλικού  δεν  είναι 

σταθερή,  ενώ  οι  πόροι  μεταξύ  των  σωματιδίων  πληρώνονται  με  νερό.    Αποτέλεσμα 

αυτών  είναι  η  δημιουργία  αναερόβιων  συνθηκών  με  το  ρυθμό  αποδόμησης  της 

οργανικής  ύλης  να  μειώνεται  και  παράλληλα  να  εκλύονται  από  το  σύστημα 

δυσάρεστες  οσμές.    Αν  αντίθετα  το  ποσοστό  υγρασίας  είναι  κάτω  από  το  βέλτιστο 

επίπεδο (< 45 %), το υλικό οδηγείται σε γρήγορη ξήρανση, παύει η μικροβιακή του δράση 

και συνεπώς παράγεται ένα τελικό προϊόν μη αρκούντως ώριμο και χαμηλής ποιότητας 

[Haug, 1993].   

Κατά  την  εξέλιξη  της  βιοσταθεροποίησης,  η  θερμότητα  που  εκλύεται  από  τη 

μικροβιακή  δραστηριότητα  τείνει  να  εξατμίσει  κάποια  ποσότητα  νερού  και  έτσι  να 

μειώσει το ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας.  Άρα, ενώ το υλικό ξεκινά με ποσοστό 
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υγρασίας 40 – 60 %, καταλήγει προς τα τέλος της διεργασίας σε 35 – 40 % [Kutzner, 2000].  

Μάλιστα,  σε  ορισμένα  απόβλητα  η  υγρασία  μειώνεται  σε  τέτοιο  βαθμό  ώστε  να 

αποτελεί  περιοριστικό  παράγοντα  στο  σύστημα  και  να  απαιτείται  η  προσθήκη  νερού 

στο υλικό.  Η δυνατότητα ελέγχου της εξάτμισης του νερού υπάρχει και μπορεί να γίνει 

είτε  άμεσα  προσθέτοντας  νερό,  είτε  έμμεσα  αλλάζοντας  τις  παραμέτρους  του 

συστήματος,  όπως  για  παράδειγμα  την  παροχή  αέρα,  τη  συχνότητα  ανάδευσης  ή  τη 

θερμοκρασία.    Παρόλα  αυτά,  τα  χαμηλά  ποσοστά  υγρασίας  δεν  συνεπάγονται  κατά 

ανάγκη  καταστολή  της  διεργασίας.    Ο Khan  και  οι  συνεργάτες  του  [Khan  et  al.,  2009] 

έδειξαν  ότι  υπήρχε  μικροβιακή  δράση  σε  σχετικά  ξερά  υποστρώματα  (30 %  υγρασία) 

αποβλήτων κήπου και η οποία οδήγησε στη μέγιστη μείωση του όγκου του υλικού. 

Η  προσθήκη  λυματολάσπης  αποτελεί  μια  καλή  πηγή  υγρασίας  για  τη 

βιοσταθεροποίηση σχετικά ξηρών οργανικών αποβλήτων.   Όμως, η βιοσταθεροποίηση 

της ιλύος δεν είναι δυνατή χωρίς την προσθήκη κάποιου πρόσθετου εξωτερικού υλικού, 

όπως  κυτταρίνη,  για  τη  μείωση  της  υγρασίας  και  τη  δημιουργία  κάποιας  δομής  στο 

υλικό [Yañez et al., 2009]. 

 

2.3.3  Αερισμός 

Η  σημασία  της  ύπαρξης  οξυγόνου  κατά  τη  διάρκεια  της  λιπασματοποίησης  είναι 

εύκολο  να  αναγνωρισθεί  αφού  πρόκειται  για  μία  βιολογική  οξείδωση.    Οι  αερόβιοι 

μικροοργανισμοί  που  δρουν  χρειάζονται  οξυγόνο  προκειμένου  να  αποσυνθέσουν  τις 

οργανικές ενώσεις και γι’ αυτό η τυχόν έλλειψή του μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό 

παράγοντα και να οδηγήσει στην αποτυχία του συστήματος [Bertoldi et al., 1983].   

Ο ρόλος του αερισμού σε ένα σύστημα βιοσταθεροποίησης είναι πολυσήμαντος.  

Κατά κύριο λόγο παρέχει το οξυγόνο για τον αερόβιο μεταβολισμό, αλλά παράλληλα 

χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μέσα στο σύστημα.   Επίσης, με 

τη βοήθεια του αερισμού είναι δυνατό να απομακρυνθούν κάποια ποσότητα υγρασίας 

από  το  σύστημα,  αλλά  και  τα  αέρια  προϊόντα  του  μικροβιακού  μεταβολισμού,  όπως 

είναι  το  διοξείδιο  του  άνθρακα.    Συμπεραίνουμε  λοιπόν  πως  η  ρύθμιση  της  παροχής 

αέρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή εξέλιξη της διεργασίας [Kutzner, 2000]. 

Η συγκέντρωση του οξυγόνου στο λιπασματοποιούμενο μίγμα καθορίζεται από 

το ρυθμό διάχυσης και το μικροβιακό μεταβολισμό.  Ο ρυθμός διάχυσης εξαρτάται από 

τον τρόπο που διανέμονται οι συγκεντρώσεις των αερίων καθώς και από την αντίσταση 

στην  κυκλοφορία  τους.    Η  τελευταία  μάλιστα  είναι  συνάρτηση  του  πορώδους  του 

μίγματος και του φιλμ του νερού επάνω στα συσσωματώματα  [Miller, 1996].   Όμως, η 

παθητική διάχυση ανάμεσα στους πόρους του μίγματος πραγματοποιείται τόσο αργά, 
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ώστε να μην  είναι  ικανή να  εφοδιάσει με  την αναγκαία ποσότητα οξυγόνου  τη μάζα 

του  υλικού  που  υφίσταται  τη  βιοσταθεροποίηση.    Έτσι,  πραγματοποιείται  συνήθως 

βελτίωση των συνθηκών αερισμού είτε με απλή αναστροφή του υλικού, είτε με χρήση 

δυναμικών συστημάτων αερισμού [Krogmann & Körner, 2000]. 

Οι  εκτιμήσεις  των ερευνητών για το βέλτιστο ποσοστό  του οξυγόνου μέσα στο 

σύστημα,  ώστε  και  οι  αερόβιες  συνθήκες  να  διασφαλίζονται  και  ο  έλεγχος  των 

περιβαλλοντικών  παραμέτρων  του  συστήματος  να  πραγματοποιείται,  διαφέρουν 

σημαντικά.   Σύμφωνα με τον Strom  [1985(a)],  το ποσοστό του οξυγόνου στο αέριο της 

εξόδου  δεν  πρέπει  να  πέφτει  κάτω  από  την  τιμή  του  5 %,  ενώ  στην  περίπτωση  της 

μελέτης  του Bertoldi  και  των  συνεργατών  του  [Bertoldi  et  al.,  1983],  επισημαίνεται  ως 

ελάχιστη  τιμή το 18 %.    Γενικά,  μία συγκέντρωση οξυγόνου στο αέριο  της  εξόδου της 

τάξης του 10 – 15 % θεωρείται επαρκής [Haug, 1993].   

Ωστόσο, σε ένα σύστημα λιπασματοποίησης είναι πιθανό είτε να συνυπάρχουν 

αερόβια και αναερόβια μικροπεριβάλλοντα, το ένα κοντά στο άλλο, είτε να υπάρχουν 

μεγαλύτερες  ζώνες  με  αερόβιες  και  αναερόβιες  συνθήκες  [Miller,  1996].    Έτσι,  ακόμα 

και  όταν  η  παρουσία  οξυγόνου  στους  πόρους  του  συστήματος  είναι  αποδεδειγμένη, 

ενδέχεται να ανιχνευθούν προϊόντα αναερόβιου μεταβολισμού, όπως το υποξείδιο του 

αζώτου (Ν2Ο) και το μεθάνιο (CH4) [Beck‐Friis et al., 2003].  Ο Jäckel και οι συνεργάτες του 

[Jäckel et al., 2005]  επιβεβαίωσαν τη δραστηριότητα θερμόφιλων μικροοργανισμών που 

παράγουν μεθάνιο καθώς και άλλων, επίσης θερμόφιλων, που οξειδώνουν το μεθάνιο.  

 

2.3.4  pH 

Παρότι  το  pH  είναι  σημαντική  παράμετρος  για  την  εξέλιξη  των  βιολογικών 

συστημάτων  φαίνεται  να  μην  επηρεάζει  σε  μεγάλο  βαθμό  τα  συστήματα 

βιοσταθεροποίησης [Khan et al., 2009].  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [Bertoldi et al., 1983, 

Sundberg  et  al.,  2004],  είναι  δυνατό  να  λιπασματοποιηθούν  οργανικά  απόβλητα  με 

μεγάλο εύρος τιμών pH, από 3 έως 11, ενώ οι βέλτιστες τιμές βρίσκονται μεταξύ 5,5 και 

8.    Η  τιμή  του  pH  παρουσιάζει  διακύμανση  τόσο  μέσα  στον  όγκο  του  οργανικού 

μίγματος,  όσο  και  κατά  τη  διάρκεια  της  διεργασίας.    Πρακτικά  δεν  είναι  εύκολη  η 

επέμβαση στο σύστημα για τη ρύθμιση του pH.   

Γενικά,  το pH  του  μίγματος  μπορεί  να  μειωθεί  με  την  έναρξη  της  διεργασίας, 

λόγω  της  δράσης  των  βακτηρίων  που  διασπούν  τις  διαλυτές  και  εύκολα 

βιοαποδομήσιμες  ουσίες  σε  οργανικά  οξέα  και  άλλα  ενδιάμεσα  προϊόντα.    Έτσι,  το 

μίγμα γίνεται όξινο με το pH  να βρίσκεται στην περιοχή του 6.   Στις συνθήκες αυτές 

πεθαίνουν  τα  βακτήρια  ενώ  οι  μύκητες,  που  αντέχουν  στο  όξινο  περιβάλλον, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

- 72 - 

λαμβάνουν  δράση  διασπώντας  τα  οξέα.    Ακολούθως,  η  τιμή  του  pH  αυξάνεται 

σταδιακά προς ένα ουδέτερο προς ελαφρά αλκαλικό εύρος.   Όσο αυξάνεται η τιμή του 

pH,  τόσο αυξάνεται και η  δράση  των βακτηρίων.   Στην περίπτωση που το μίγμα που 

λιπασματοποιείται  περιέχει  πολλές  αζωτούχες  ουσίες,  όπως πρωτεΐνες,  ουρία,  ουρικό 

οξύ  και  χιτίνη,  η  ενζυμική  υδρόλυση  απελευθερώνει  αρχικά  αμμωνία  αυξάνοντας  το 

pH προς την αλκαλική περιοχή [Kutzner, 2000]. 

Εάν το pH  του μίγματος λάβει  τιμή κάτω από 6,  είναι πιθανό να παρατηρηθεί 

καθυστέρηση  στην  έναρξη  της  διεργασίας,  η  οποία  δε  θα  σημειωνόταν  αν  η 

βιοσταθεροποίηση  είχε  ήδη  προχωρήσει  [Jeris  &  Regan,  1973].    Στην  περίπτωση  της 

έρευνας του Sundberg και των συνεργατών του [Sundberg et al., 2004], αναφέρεται ότι η 

αρχική  φάση  της  βιοσταθεροποίησης  οικιακών  απορριμμάτων  αναστέλλεται  όταν  το 

pH του μίγματος πέσει κάτω από το 6 και η θερμοκρασία φθάσει στους 46 oC.  Επίσης, 

επισημάνθηκε ότι  η  διαδικασία  δεν  εμποδίζεται αν  το pH  είναι  κάτω από  την  τιμή 6, 

αλλά το επίπεδο της θερμοκρασίας κυμαίνεται στους 36  oC  [Sundberg et al., 2004].   Για 

την  ερμηνεία  αυτής  της  παρατήρησης  έγινε  η  υπόθεση  ότι  οι  μικροοργανισμοί  που 

δρουν σε αυτή τη φάση μπορούν να ανεχθούν μία από τις δύο ακραίες περιβαλλοντικές 

παραμέτρους,  είτε  την  υψηλή  θερμοκρασία  είτε  το  χαμηλό pH,  αλλά  όχι  και  τις  δύο 

ταυτόχρονα [Strom, 1985(a)].   

 

2.3.5  Συγκέντρωση θρεπτικών – Αναλογία C/N 

Προκειμένου  οι  μικροοργανισμοί  που  δρουν  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  να  φέρουν 

σωστά  σε  πέρας  τη  διεργασία,  θα  πρέπει  να  βρίσκουν  στο  μίγμα  τα  απαραίτητα 

θρεπτικά συστατικά στην κατάλληλη συγκέντρωση και αναλογία.  Στα θρεπτικά αυτά 

ανήκει ο άνθρακας, το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το ασβέστιο, καθώς και κάποια 

αναγκαία για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών ιχνοστοιχεία. 

Ο  άνθρακας  χρησιμοποιείται  από  το  μικροβιακό  πληθυσμό  της 

βιοσταθεροποίησης  κυρίως  ως  πηγή  ενέργειας  και  μόνο  ένα  μικρό  κλάσμα  αυτού 

συμμετέχει στη  δημιουργία βιομάζας  [Tuomela  et  al., 2000].    Το μεγαλύτερο μέρος  της 

απώλειας μάζας κατά τη διεργασία καθώς και η έκλυση θερμότητας, οφείλονται στην 

οξείδωση του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα.  Η δυνατότητα των μικροοργανισμών 

να  τον  αφομοιώσουν  σχετίζεται  με  τη  χημική  του  μορφή  και  καθορίζει  την 

καταλληλότητα  του  αποβλήτου  για  την  πραγματοποίηση  της  διεργασίας  [Μαστάκα, 

2007].   

Το  άζωτο  είναι  βασικό  στοιχείο  για  τους  μικροοργανισμούς  αφού  είναι 

συστατικό  των  πρωτεϊνών  που  αποτελούν  περισσότερο  από  το  50 %  της  κυτταρικής 
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μάζας.   Βρίσκεται σε  ικανοποιητικό ποσοστό και διαθέσιμες μορφές στα υπολείμματα 

φαγητών,  στα  απόβλητα  κήπων  και  πάρκων,  στην  ιλύ  των  μονάδων  βιολογικού 

καθαρισμού και στις κοπριές, ενώ απουσιάζει από τα ξυλώδη απορρίμματα. 

Ομοίως,  το  κάλιο  και  ο  φώσφορος  είναι  απαραίτητα  συστατικά  για  την 

κυτταρική  διαίρεση  και  το  μεταβολισμό.    Οι  μικροοργανισμοί  χρειάζονται  επίσης 

ιχνοστοιχεία, όπως βόριο, κοβάλτιο, σίδηρο, μαγνήσιο, μολυβδαίνιο, σελήνιο, νάτριο και 

ψευδάργυρο.  Ακόμα και αν υπάρχουν τα απαραίτητα θρεπτικά σε επαρκείς ποσότητες, 

η  χημική  τους  σύσταση μπορεί  να  μην  τα  καθιστά  διαθέσιμα  σε  ορισμένους  ή  όλους 

τους  μικροοργανισμούς.    Η  ικανότητα  της  χρησιμοποίησης  των  οργανικών  ενώσεων 

εξαρτάται από τα ένζυμα του κάθε μικροοργανισμού.   

Σε  ένα  σύστημα  βιοσταθεροποίησης  ο  άνθρακας  και  το  άζωτο  είναι 

περιοριστικοί  παράγοντες  για  μια  αποτελεσματική  αποσύνθεση.    Κανένα  άλλο 

θρεπτικό ή ιχνοστοιχείο δεν έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη 

διεργασία [Κατσίρη, 2003].  Η αναλογία άνθρακα προς άζωτο (C/N) είναι ένας γνωστός 

δείκτης  που  επηρεάζει  αποφασιστικά  την  ταχύτητα  της  βιολογικής  αποδόμησης  του 

μίγματος.    Από  τη  διαθέσιμη  ποσότητα  του  βασικού  στοιχείου  αζώτου  στους 

μικροοργανισμούς εξαρτάται η ταχύτητα της αποδόμησης των οργανικών ενώσεων του 

άνθρακα, για τον προσδιορισμό από αυτούς της απαιτούμενης ποσότητας άνθρακα και 

ενέργειας.  Ο λόγος C/N είναι ένας καθαρός αριθμός και διαμορφώνεται ανάλογα με τη 

σύσταση  του  μίγματος.    Με  βάση  την  περιεκτικότητα  του  μικροβιακού  κυττάρου  σε 

άνθρακα  και  άζωτο  και  το  δεδομένο  ότι  μόνο  το  1/3  του  μεταβολιζόμενου  άνθρακα 

χρησιμοποιείται  από  τους  μικροοργανισμούς,  το  δε  άλλο  αποβάλλεται  κυρίως  ως 

διοξείδιο του άνθρακα, η άριστη σχέση C/N στο ζυμούμενο υλικό υπολογίζεται μεταξύ 

25/1  και  35/1.    Ωστόσο,  τα  απορρίμματα  (ιδίως  με  πολύ  χαρτί)  έχουν  δυσμενή  λόγο 

θρεπτικών  υλικών  που  μπορεί  να  βελτιωθεί  με  την  προσθήκη  αζωτούχων  ενώσεων 

(π.χ.  χωνευμένη ή μη λυματολάσπη)  [Finstein & Morris, 1975].   Στο  τελικό προϊόν  της 

λιπασματοποίησης ο λόγος C/N γίνεται περίπου ίσος με 15/1 έως 20/1 [Fourti et al., 2008]. 

Εάν  ο  λόγος C/N  διαφοροποιηθεί  από  τις  βέλτιστες  τιμές,  το  όλο  σύστημα  θα 

χάσει σε απόδοση.   Συγκεκριμένα η χαμηλή αναλογία C/N  οδηγεί πιθανόν σε πλήρη 

αξιοποίηση  του  άνθρακα,  ενώ  η  περίσσεια  αζώτου  χάνεται  λόγω  εξαέρωσης  της 

αμμωνίας  και  ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλών  τιμών pH  και θερμοκρασίας.    Βέβαια,  ο 

Ryckeboer  και  οι  συνεργάτες  του  [Ryckeboer  et  al.,  2003]  παρατήρησαν  πως  αν  και  το 

αρχικό  μίγμα  είχε  ένα  χαμηλό  λόγο C/N  (19/1)  η  διαδικασία  της  βιοσταθεροποίησης 

χαρακτηρίστηκε από μία ομαλή εξέλιξη της θερμοκρασίας αλλά και της συγκέντρωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα στην έξοδο του συστήματος.   Στην περίπτωση της υψηλής 

τιμής του λόγου C/N, επιμηκύνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη σταθεροποίηση του 
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μίγματος, καθώς το άζωτο γίνεται ο περιοριστικός παράγοντας της διεργασίας [Bertoldi 

et al.,1983, Krogmann & Körner, 2000, Kutzner, 2000]. 

 

2.3.6  Μέγεθος σωματιδίων 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη διάχυση 

του  οξυγόνου  μέσα  στο  σύστημα,  όσο  και  στην  προσέγγιση  του  μικροβιακού 

πληθυσμού στο βιοαποδομήσιμο  οργανικό κλάσμα  του  υλικού.   Ακόμα,  οι  διαστάσεις 

των σωματιδίων επηρεάζουν και την ποσότητα του νερού και του αέρα που μπορεί να 

συγκρατήσει το απόβλητο κατά τη ζύμωση.   

Ένα  μικρό  μέγεθος  σωματιδίων  εξασφαλίζει  μεγαλύτερο  εμβαδόν  επιφάνειας 

ανά μονάδα όγκου και επιτρέπει στους μικροοργανισμούς τη γρηγορότερη αποσύνθεση 

του υλικού.  Επίσης, η ύπαρξη μικρών τεμαχίων μέσα στο μίγμα οδηγεί στην καλύτερη 

ομογενοποίηση των διαφόρων υλικών αλλά και στη βελτίωση της μόνωσής του, η οποία 

συνεισφέρει με τη σειρά της στη διατήρηση των υψηλότερων θερμοκρασιών μέσα στο 

μίγμα.    Όμως  τα  μικρά  αυτά  σωματίδια  τείνουν  να  πακτώνονται  και  συνεπώς  να 

μειώνουν το πορώδες και να δυσχεραίνουν τη διάχυση τόσο του οξυγόνου όσο και των 

άλλων εκλυόμενων αερίων μέσα στη μάζα του μίγματος [Haug, 1993, Singh et al.,2006].   

Ως βέλτιστο θεωρείται  το μέγεθος των σωματιδίων που έχει αρκετή επιφάνεια 

για  μικροβιακή  προσβολή  και  ικανοποιητικά  διάκενα  για  την  κυκλοφορία  του  αέρα 

μέσα στο υπόστρωμα.   To αποδεκτό ποσοστό ελεύθερου αέριου χώρου για τη διάχυση 

του αέρα  (Free Air Space, FAS)  κυμαίνεται στην περιοχή  του 20 – 30 %  του συνολικού 

όγκου του μίγματος.  Κατά τη βιοσταθεροποίηση το ποσοστό αυτό τείνει να μειωθεί και 

γι’ αυτό απαιτείται η παρέμβαση στο σύστημα με τη λειτουργία της ανάδευσης.   Στην 

περίπτωση της βιοσταθεροποίησης αποβλήτων με πολύ μικρό πορώδες, συνηθίζεται η 

προσθήκη υλικών, όπως πριονίδι ή μικρά κομματάκια ξύλου, προκειμένου να αυξηθούν 

τα διάκενα και να αποκτήσει όλη η μάζα του υλικού κάποια δομή [Haug, 1993]. 

 

2.4  Συστήματα βιοσταθεροποίησης 

Η  διεπιστημονική  προσέγγιση  της  βιοσταθεροποίησης  αλλά  και  η  εξέλιξη  των 

τεχνολογικών  μέσων,  οδήγησαν  στην  ανάπτυξη  αρκετών  διαφορετικών,  αλλά 

αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων.   Κοινός παρονομαστής όλων είναι 

οι  βασικές  αρχές  που  πρέπει  να  διέπουν  ένα  σύστημα  βιοσταθεροποίησης.  

Συγκεκριμένα,  ιδιαίτερη  προσοχή  δίνεται  στη  διασφάλιση  –  και  σε  δεύτερο  επίπεδο 

εξασφάλιση – ικανοποιητικού αερισμού [Haug, 1993, Mason & Milke, 2005]. 
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Σύμφωνα  με  το  Haug  [1993],  μια  αδρομερής  ταξινόμηση  των  συστημάτων 

βιοσταθεροποίησης  μπορεί  να  γίνει  με  βάση  την  παρουσία  ή  μη  αντιδραστήρα.    Στα 

συστήματα  με  αντιδραστήρα  το  μίγμα  εγκιβωτίζεται  σε  δεξαμενές  ή  σιλό,  ενώ  στα 

υπόλοιπα προβλέπεται η εναπόθεσή του σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.  Έτσι, μπορούμε 

να μιλήσουμε για τα ανοιχτά και τα κλειστά συστήματα λιπασματοποίησης [Singh et al., 

2006].    Καθεμία  από  τις  παραπάνω  κατηγορίες  μπορεί  να  διαχωριστεί  περαιτέρω 

ανάλογα με τον τύπο του συστήματος αερισμού ή τον τρόπο τροφοδοσίας του μίγματος 

[Haug, 1993]. 

Κύριοι  στόχοι  στο  πλάνο  διαχείρισης  ενός  συστήματος  βιοσταθεροποίησης 

οργανικών αποβλήτων είναι η μείωση του βάρους και του όγκου των αρχικών υλικών, ο 

έλεγχος  της  θερμοκρασίας  και  της  υγρασίας,  η  εξουδετέρωση  των  παθογόνων 

μικροοργανισμών  και  η  ελαχιστοποίηση  περιβαλλοντικών  οχλήσεων  (π.χ.  εκπομπές 

αερίων  που  συμβάλλουν  στο  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  οσμές  και  αιωρούμενα 

σωματίδια).    Οι  τρόποι  διαχείρισης  διαμορφώνονται  ανάλογα  με  τις  επιδιωκόμενες 

χρήσεις του τελικού προϊόντος [Miller, 1996]. 

 

2.4.1  Ανοιχτά συστήματα βιοσταθεροποίησης 

Στα ανοιχτά συστήματα η βιοσταθεροποίηση πραγματοποιείται  σε ανοιχτούς χώρους 

χωρίς τη χρήση σοβαρού μηχανολογικού εξοπλισμού.  Σε αυτά συγκαταλέγονται (i) το 

σύστημα  των  αναστρεφόμενων  σωρών  (Windrow  System)  και  (ii)  το  σύστημα  των 

αεριζόμενων  στατικών  σωρών  (Aerated  Static  Pile).    Οι  βασικοί  μηχανισμοί  που 

ακολουθούνται  και  στα  δύο  συστήματα  είναι  παρόμοιοι,  όμως  ο  εξοπλισμός  που 

χρησιμοποιείται διαφέρει σημαντικά [Κατσίρη, 2003]. 

 

2.4.1.1  Σύστημα αναστρεφόμενων σειραδίων (Windrow System) 

Στα  συστήματα  αυτά  τα  αρχικά  μίγματα  αποτίθενται  σε  παράλληλους  γραμμικούς 

σωρούς,  τα  σειράδια  (Σχήμα  2.3).    Το  ύψος,  το  πλάτος  και  το  σχήμα  των  σειραδίων 

διαφέρει  ανάλογα  με  το  προς  λιπασματοποίηση  υλικό,  την  έκταση  του  πεδίου 

λιπασματοποίησης,  τις  υπάρχουσες  συνθήκες  και  τον  τύπο  του  εξοπλισμού  που 

χρησιμοποιείται για την ανάδευση [Haug, 1993]. 

Το απαιτούμενο οξυγόνο παρέχεται κατά κύριο λόγο από φυσικό αερισμό, σαν 

αποτέλεσμα της ανοδικής κίνησης του θερμού αέρα από το εσωτερικό του σειραδίου και 

αντικατάστασής του με ψυχρότερο από τα πλάγια του σωρού  (φαινόμενο καμινάδας), 

και  σε  μικρότερο  βαθμό  λόγω  της  ανταλλαγής αερίων που  λαμβάνει  χώρα  κατά  την 

ανάδευση  [Haug,  1993].    Συνήθως,  κάτω  από  τις  τυπικές  συνθήκες  λειτουργίας  ενός 
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τέτοιου συστήματος,  οι σωροί αναστρέφονται 2  ‐ 3 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια 

των  5  πρώτων  ημερών,  ώστε  το  μίγμα  να  αναμιχθεί  πλήρως,  να  μειωθούν  κατά  το 

δυνατό  οι  οσμές  και  να  διευκολυνθεί  η  είσοδος  οξυγόνου,  ενώ  στη  συνέχεια 

αναδεύονται μία φορά την ημέρα για άλλες 30 ημέρες [Μαστάκα, 2007].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.3:

 
   Σύστημα αναστρεφόμενων σειραδίων.

 

Με την ανάδευση των σωρών επιτυγχάνεται [Κατσίρη, 2003]: 

 Αερισμός στο εσωτερικό των σωρών και παροχή οξυγόνου στους μικροοργανισμούς 

ώστε ο σωρός να μην καταστεί αναερόβιος. 

 Καταστροφή  των  συσσωματωμάτων  των  οργανικών  ουσιών  που  παρατηρούνται 

εξαιτίας  της  έκλυσης  υγρασίας  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση.    Τα  συσσωματώματα 

αυτά  γίνονται  με  το  χρόνο  πρακτικά  αδιαπέραστα  ως  προς  τον  αέρα  και 

καθίστανται αναερόβια. 

 Συνεχής  ανάμιξη  των  υλικών  για  την  καλύτερη  επαφή  των  μικροοργανισμών  με 

την τροφή. 

 Διατήρηση ομοιογενούς και σταθερής θερμοκρασίας σε όλο το σωρό.   

Ο μηχανικός εξοπλισμός ανάμιξης των σειραδίων διακρίνεται στους μετωπικούς 

αναμοχλευτές  (straddle  turners)  και  στους  πλευρικούς  αναμοχλευτές  (side‐cutting 

windrow  turners).   Από τη δεκαετία του  ΄80 και έπειτα, παρουσιάστηκε μια σημαντική 

εξέλιξη στις  συσκευές ανάδευσης που  επέδρασε θετικά στην  ευρύτατη  εφαρμογή  της 

μεθόδου.   

Τα  συστήματα  αναστρεφόμενων  σειραδίων  χρησιμοποιούνται  για  τη 

βιοσταθεροποίηση  μιας  μεγάλης  ποικιλίας  αποβλήτων,  όπως  λυματολάσπη,  ζωικά 
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περιττώματα, φύλλα και πράσινα απόβλητα, κ.λπ..   Είναι  ίσως τα πιο δημοφιλή αφού 

μπορούν  να  εφαρμοσθούν  σε  μεγάλο  όγκο  απόβλητου  με  σχετικά  μικρό  οικονομικό 

κόστος.  Το 1972 στο Los Angeles εφαρμόζονται για πρώτη φορά για βιοσταθεροποίηση 

λυματολάσπης  και  έκτοτε  χρησιμοποιήθηκαν  επανειλημμένως  για  τον  ίδιο  σκοπό  σε 

πολλές χώρες [Haug. 1993].   

 

2.4.1.2  Σύστημα αεριζόμενων στατικών σωρών (Aerated Static Pile) 

Η μέθοδος  των αεριζόμενων στατικών σωρών αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του  ’80  από  το  Υπουργείο  Γεωργίας  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  Αμερικής  (Σταθμός 

γεωργικής  έρευνας,  Beltsville,  πολιτεία Maryland)  για  την  επεξεργασία  χωνευμένης 

ιλύος  από  αστικά  λύματα  [Haug,  1993].    Εφαρμόζεται  κυρίως  σε  σχετικά  υδαρά 

μίγματα,  όπως  είναι  η  λυματολάσπη,  και  αναπτύχθηκε  με  στόχο  τη  μείωση  της 

απαιτούμενης  έκτασης  καθώς  και  τη  βελτιστοποίηση  της  διαδικασίας  της 

βιοσταθεροποίησης.  Οι αεριζόμενοι σταθεροί σωροί διακρίνονται σε ατομικούς σωρούς 

(μέθοδος  Rudgers)  και  σε  εκτεταμένους  σωρούς  (μέθοδος  Beltsville)  (Σχήμα  2.4.).    Η 

βασική  διαφορά  των  συγκεκριμένων  συστημάτων  λιπασματοποίησης  από  αυτά  των 

αναστρεφόμενων σειραδίων έγκειται στην απουσία ανάδευσης του υλικού.   

 

 

 

 

 

 

 

  (α)  (β)
 

 
Σχήμα 2.4:

 
     Σχηματική διάταξη αεριζόμενων στατικών σωρών  (α)  σύστημα Rudgers και  (β) 

σύστημα Beltsville [Κατσίρη, 2003] 

 

Στη  μέθοδο  αυτή  το  μίγμα  αποτίθεται  σε  σταθερούς  σωρούς  τοποθετημένους 

πάνω  σε  ένα  δίκτυο  αεριστήρων,  οι  οποίοι  παρέχουν  τον  απαραίτητο  αέρα  για  τη 

λιπασματοποίηση.    Ο  αέρας  παρέχεται  είτε  με  θετική  πίεση  (τροφοδοσία  αέρα  στο 

σωρό), είτε με αρνητική πίεση (αναρρόφηση αέρα από το σωρό), είτε με συνδυασμό και 

των  δύο.    Η  λειτουργία  με  εμφύσηση  αέρα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  πτώση  της 

θερμοκρασίας  αλλά  υποβοηθά  σημαντικά  την  ξήρανση  του  υλικού.    Αντίθετα,  η 
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αναρρόφηση  αέρα  επιτρέπει  την  ανάπτυξη  υψηλότερων  θερμοκρασιών.    Γι’  αυτό 

συνηθίζεται να λειτουργούν οι αεριστήρες με αναρρόφηση αέρα κατά τις πρώτες μέρες 

της  λιπασματοποίησης  και  ακολούθως  με  εμφύσηση  [Κατσίρη,  2003].    Οι  αεριστήρες 

είναι συνδεδεμένοι με  κεντρική μονάδα απόσμησης  του αέρα που λειτουργεί  κατά  τη 

φάση της αναρρόφησης.   

Η  απουσία  ανάδευσης  του  μίγματος  προϋποθέτει  τη  διατήρηση  ενός 

ικανοποιητικού  πορώδους  κατά  τη  διάρκεια  της  λιπασματοποίησης.    Αυτό 

επιτυγχάνεται  με  την προσθήκη  κάποιου  διογκωτικού  υλικού,  όπως  θρύμματα  ξύλου 

πριονίδι ή άχυρο, το οποίο μετά το πέρας της διεργασίας διαχωρίζεται με εσχαρισμό και 

ανακυκλώνεται.   Το πρόσθετο αυτό υλικό έχει την ιδιότητα να διατηρεί τα κενά αέρος 

δίχως να χρειάζεται να γίνει αναστροφή [Krogmann & Körner, 2000]. 

Γενικά, οι στατικοί σωροί έχουν σχήμα κόλουρης πυραμίδας.  Το ύψος του σωρού 

μπορεί να φτάσει τα 3 m ενώ οι διαστάσεις της βάσης κυμαίνονται μεταξύ 12 ‐ 15 m.  Η 

εξωτερική επιφάνεια του σωρού καλύπτεται συνήθως από ένα λεπτό στρώμα έτοιμου 

λιπασματοποιημένου  υλικού,  το  οποίο  δρα ως  θερμομονωτικό.    Ο  χρόνος  παραμονής 

εξαρτάται από τη σύσταση του υποστρώματος καθώς και από την ένταση του αερισμού.  

Τυπικά, η διεργασία διαρκεί περίπου 21 ημέρες ενώ ακολουθεί και το στάδιο ωρίμανσης 

του τελικού προϊόντος για άλλες 6 – 8 εβδομάδες [Haug, 1993]. 

 

2.4.2  Κλειστά συστήματα βιοσταθεροποίησης 

Στα  κλειστά  συστήματα  η  βιοσταθεροποίηση  πραγματοποιείται  μέσα  σε  κλειστούς 

αντιδραστήρες.   Ανάλογα με  τη διάταξή τους οι αντιδραστήρες αυτοί  διακρίνονται σε 

οριζόντιους,  κάθετους  ή  περιστρεφόμενου  τυμπάνου.    Σημαντικό  πλεονέκτημα  των 

διατάξεων  αυτών  είναι  ότι  το  μίγμα  λιπασματοποιείται  υπό  πλήρως  ελεγχόμενες 

περιβαλλοντικές παραμέτρους,  όπως η παροχή αέρα,  η θερμοκρασία,  η  συγκέντρωση 

οξυγόνου,  το  pH  αλλά  και  η  υγρασία,  με  αποτέλεσμα  να  επιταχύνεται  η  βιολογική 

διεργασία.    Όμως,  εξαιτίας  του  μεγάλου  κόστους  κατασκευής  και  λειτουργίας  αυτών 

των  συστημάτων,  ο  χρόνος  παραμονής  του  υλικού  μέσα  στον  αντιδραστήρα  είναι 

μικρός.  Έτσι το τελικό προϊόν μπορεί να μην είναι αρκούντως σταθεροποιημένο και να 

απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ωρίμανσή του.   Στην πραγματικότητα οι κλειστοί 

αντιδραστήρες  χρησιμοποιούνται  για  να  επιτελεστεί  το  πρώτο  στάδιο  της 

βιοσταθεροποίησης κατά το οποίο παράγονται οι περισσότερες οσμές και ο έλεγχος της 

διαδικασίας είναι κρίσιμος [Singh et al., 2006, CU‐CSS 2007].   
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2.4.2.1    Κάθετοι  κλειστοί  αντιδραστήρες  βιοσταθεροποίησης  (Vertical  in‐Vessel Composting 

Reactors) 

Τα πρώτα συστήματα της κατηγορίας αυτής αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του  ΄50 

για τη βιοσταθεροποίηση αστικών στερεών απορριμμάτων.  Από τότε έως και σήμερα η 

εξέλιξη  της  τεχνολογίας  της  βιοσταθεροποίησης  οδήγησε  σε  μία  μεγάλη  ποικιλία 

τέτοιων  διατάξεων  ικανών  να  επεξεργασθούν  διάφορα  είδη  μιγμάτων.    Πρόκειται 

συνήθως  για  κυλινδρικούς  και  πιο  σπάνια  ορθογώνιους  πύργους,  με  ύψος  4 m  ή  και 

μεγαλύτερο ενώ ο όγκος τους κυμαίνεται από 400 m3 έως 1800 m3 [Haug, 1993].  Κάποιες 

φορές οι λιπασματοποιητές αυτοί  είναι πολυώροφοι πύργοι  εξυπηρετώντας  έτσι στην 

καλύτερη ανάμιξη του υλικού.   

Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται από την κορυφή του αντιδραστήρα μέσω ενός 

μηχανισμού τροφοδοσίας (π.χ. ταινιόδρομος, κοχλιωτή αντλία, κ.λπ.) και στη συνέχεια 

το  μίγμα  κινείται  λόγω  βαρύτητας  προς  τον  πυθμένα  του  πύργου  (Σχήμα  2.5).    Ο 

έλεγχος  της  διαδικασίας  γίνεται  μέσω  εμφύσησης  αέρα  κατ’  αντιρροή  προς  το  υλικό 

που λιπασματοποιείται.  Εναλλακτικά, ο αερισμός επιτυγχάνεται επίσης με την πτώση 

του μίγματος από το  ένα επίπεδο στο άλλο.   Όμως,  εξαιτίας  του μεγάλου ύψους  των 

αντιδραστήρων  είναι  δύσκολο  να  διατηρηθούν  οι  βέλτιστες  συνθήκες  θερμοκρασίας, 

αερισμού  και  υγρασίας  σε  όλα  τα  σημεία  τους.    Γι’  αυτό  κάποιοι  κατασκευαστές 

ελαχιστοποίησαν  αυτές  τις  δυσκολίες  εφαρμόζοντας  οριζόντιο  αερισμό  μέσω  δικτύου 

σωλήνων [CU‐CSS 2007].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.5:   Μονάδα κάθετης βιοσταθεροποίησης που χρησιμοποιείται στο Magherafelt της 
βόρειας Ιρλανδίας για την επεξεργασία υπολειμμάτων κουζίνας και κήπου. 

 

 

Οι  λιπασματοποιητές  αυτοί  χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  την  επεξεργασία 

λυματολάσπης και λιγότερο για αστικά στερεά απορρίμματα, με το χρόνο παραμονής 

τους  να  κυμαίνεται  μεταξύ  14  και  20  ημερών.    Το  υλικό  που  παράγεται  οδηγείται 
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συνήθως  για  ωρίμανση  σε  γραμμικούς  σωρούς,  ενώ  δεν  είναι  λίγες  οι  φορές  που 

μεταφέρεται πάλι σε κάθετο αντιδραστήρα προκειμένου να επεξεργασθεί για δεύτερη 

φορά [Krogmann & Körner, 2000]. 

 

2.4.2.2    Οριζόντιοι  κλειστοί  αντιδραστήρες  βιοσταθεροποίησης  (Horizontal  in‐Vessel 

Composting Reactors) 

Η κατηγορία των οριζόντιων κλειστών αντιδραστήρων βιοσταθεροποίησης είναι αρκετά 

ευρεία και περιλαμβάνει τόσο στατικούς όσο και αναδευόμενους λιπασματοποιητές σε 

διάφορες διαστάσεις (Σχήμα 2.6).  Συνήθως τοποθετούνται με μία μικρή κλίση ως προς 

το έδαφος έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του υλικού στο εσωτερικό τους [Haug, 

1993].   Ο αέρας παρέχεται  σε αυτούς  είτε με θετική πίεση  (τροφοδοσία αέρα),  είτε με 

αρνητική πίεση (αναρρόφηση αέρα), είτε με συνδυασμό και των δύο.   Η εμφύσηση του 

αέρα γίνεται από δίκτυο σωληνώσεων τοποθετημένων στον πυθμένα, ενώ υπάρχει και 

η δυνατότητα διαφοροποίησης της παροχής του κατά μήκος του αντιδραστήρα.   Εκτός 

από τον αέρα συχνά ρυθμίζεται η θερμοκρασία αλλά και η υγρασία [CU‐CSS 2007].  Στο 

εσωτερικό  των  οριζόντιων  αντιδραστήρων  επικρατεί  γενικά  ένα  ομοιόμορφο  προφίλ 

θερμοκρασίας και υγρασίας λόγω της μεγάλης ποσότητας των ανακυκλοφορούμενων 

εκλυόμενων  κατά  τη  διεργασία  αερίων,  καθιστώντας  έτσι  μικρότερη  την  ανάγκη  για 

ανάδευση του υλικού [Krogmann & Körner, 2000].    

Τα  συστήματα  αυτά  χρησιμοποιούνται  για  τη  βιοσταθεροποίηση  πολλών 

διαφορετικών υλικών, όπως αστικά στερεά απορρίμματα, λυματολάσπη, υπολείμματα 

επεξεργασίας κρεάτων, κ.λπ..  Ο χρόνος παραμονής ποικίλει από 1 έως και 7 εβδομάδες 

ενώ σχεδόν πάντα ακολουθεί ένα στάδιο ωρίμανσης του τελικού προϊόντος [Krogmann 

& Körner, 2000].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 2.6:   Μονάδα οριζόντιων κλειστών αντιδραστήρων που χρησιμοποιείται στο Rolleston
της  Νέας  Ζηλανδίας  για  τη  βιοσταθεροποίηση  υπολειμμάτων  κήπου,  τροφίμων  και 
επεξεργασίας κρεάτων [www.wasteminz.org.nz]. 
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2.4.2.3  Αντιδραστήρες περιστρεφόμενου τυμπάνου (Rotating Drum Reactors) 

Η πρώτη διάταξη αντιδραστήρα περιστρεφόμενου τυμπάνου κατασκευάστηκε το 1933 

στη  Δανία  από  την  Dano  Ltd  για  την  επεξεργασία  στερεών  απορριμμάτων.    Οι 

αντιδραστήρες  αυτοί  είναι  ευρύτερα  γνωστοί  και  ως  χωνευτήρες  και  η 

βιοσταθεροποίηση  που  πραγματοποιείται  μέσα  σε  αυτούς  είναι  μια  δυναμική 

διεργασία.    Ο  όγκος  των  χωνευτήρων  ποικίλει  ανάλογα  με  το  οργανικό  υλικό  που 

πρόκειται να επεξεργαστεί και μπορεί να φτάσει και τα 500 m3 [Haug, 1993].  Στο Σχήμα 

2.7 παρουσιάζονται περιστρεφόμενοι αντιδραστήρες διαφορετικής κλίμακας.   

Η  συχνή  περιστροφική  κίνηση  του  κυλίνδρου  βοηθά  στην  ομογενοποίηση  και 

κατάτμηση του οργανικού υλικού που λιπασματοποιείται.   Τόσο η ταχύτητα όσο και η 

συχνότητα  της  ανάδευσης  ρυθμίζονται  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του  μίγματος.  

Συγκεκριμένα, προκειμένου για υδαρά υλικά μια υψηλή ταχύτητα περιστροφής μπορεί 

να οδηγήσει σε συμπίεσή τους.  Μετά το πέρας της διεργασίας, το προϊόν είναι πιο ξηρό 

και καλύτερα ομογενοποιημένο,  διευκολύνοντας έτσι την απομάκρυνση των αδρανών 

υλικών [Krogmann & Körner, 2000].    

Ο  χρόνος  παραμονής  στους  αντιδραστήρες  περιστρεφόμενου  κυλίνδρου  είναι 

πολύ  μικρότερος  από  τα  άλλα  κλειστά  συστήματα  και  μπορεί  να  είναι  λίγες  ώρες  ή 

ημέρες.    Είναι  λοιπόν  αναμενόμενο  πως  σε  τόσο  μικρούς  χρόνους  παραμονής  θα 

υφίσταται  μόνο  η  έναρξη  της  μικροβιακής  δράσης  και  μόνο  ένα  μικρό  κλάσμα  της 

οργανικής ύλης θα αποδομείται.   Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω 

λιπασματοποίηση  του  μίγματος  σε  κάποιο  άλλο  κλειστό  ή  ανοιχτό  σύστημα  [Haug, 

1993]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.7:   (α) Αντιδραστήρας περιστρεφόμενου τυμπάνου κατάλληλος για βιοσταθεροποίηση 
υπολειμμάτων κήπου και κουζίνας και (β) Μεγάλης κλίμακας περιστρεφόμενος αντιδραστήρας 
κατάλληλος  για  βιοσταθεροποίηση  οργανικών  αποβλήτων  σχολείων,  νοσοκομείων, 
εργοστασίων, κ.λπ..  

(β)(α) 
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2.5 Εφαρμογές της βιοσταθεροποίησης 

2.5.1  Υποστρώματα βιοσταθεροποίησης 

Μια  πληθώρα  οργανικών  βιοαποδομήσιμων  μιγμάτων,  στερεών  και  ημιστερεών, 

μπορεί  να  λιπασματοποιηθεί  και  να  μετατραπεί  σε  ένα  πλούσιο  εδαφοβελτιωτικό 

κατάλληλο να βρει πολλές εφαρμογές.  Κάποια από αυτά τα απόβλητα είναι δυνατό να 

επεξεργασθούν μόνα τους, ενώ κάποια άλλα μπορούν να λιπασματοποιηθούν μόνο με 

την  προσθήκη  και  άλλων  υλικών.    Γενικά,  κάθε  βιοαποδομήσιμο  υλικό  μπορεί  να 

οδηγηθεί προς επεξεργασία σε ένα σύστημα βιοσταθεροποίησης αρκεί να διαθέτει  τα 

απαραίτητα  βιολογικά,  φυσικά  και  χημικά  χαρακτηριστικά.    Ενδεικτικά,  κάποια  από 

αυτά είναι το περιεχόμενο ποσοστό της υγρασίας, της οργανικής ύλης, των θρεπτικών 

συστατικών  και  των  βαρέων  μετάλλων,  καθώς  και  το  μέγεθος  των  σωματιδίων 

[Krogmann & Körner, 2000].   

Έτσι,  μπορούν  να  λιπασματοποιηθούν  μαλακά  οργανικά  υποστρώματα,  με 

μεγάλη  περιεκτικότητα  υγρασίας,  όπως  υπολείμματα  γεωργικών  καλλιεργειών 

(λαχανικά, φρούτα, ρίζες) και φαγητού  [Ryckeboer et al., 2003].   Τα συγκεκριμένα είναι 

ακατάλληλα για να αποτελέσουν υπόστρωμα βιοσταθεροποίησης από μόνα τους γιατί 

λόγω  του  μεγάλου  ποσοστού  υγρασίας,  η  αερόβια  διεργασία  μετατρέπεται  σε 

αναερόβια  με  παραγωγή  στραγγιδίων  και  έκλυση  οσμών.    Αντίθετα,  τα  σκληρά 

οργανικά  υλικά,  όπως  το  χαρτί,  τα  κλαδέματα  κήπων  και  τα  υπολείμματα 

επεξεργασίας  ξύλου,  είναι πολύ  ξηρά  και  δε  μπορούν  επίσης  να λιπασματοποιηθούν 

μόνα  τους.   Όμως,  ένα μίγμα μαλακών  και  σκληρών  οργανικών αποτελεί  το  ιδεώδες 

υπόστρωμα  για  βιοσταθεροποίηση  αφού  τα  σκληρά  απόβλητα  χρησιμεύουν  σαν 

πρόσθετο υλικό αυξάνοντας το πορώδες του υποστρώματος.   

Μια άλλη κατηγορία εύκολα βιοδιασπώμενων αποβλήτων είναι τα πρωτεϊνούχα 

υλικά,  όπως  υπολείμματα  τροφίμων,  απόβλητα  επεξεργασίας  κρέατος,  απόβλητα 

γαλακτοκομίας  και  οινοποιείας  [Bustamante  et  al.,  2008],  απόβλητα  από  μονάδες 

ανάπτυξης  χοίρων και πουλερικών  [Kelleher  et  al., 2002].   Αυτά αποδομούνται  εύκολα 

αλλά  είναι  δύσκολος  ο  χειρισμός  τους  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  γιατί  δημιουργούν 

οσμές  και  προσελκύουν  τρωκτικά.    Για  την  επεξεργασία  τους  απαιτούνται  κυρίως 

κλειστά συστήματα βιοσταθεροποίησης με υψηλό επίπεδο ελέγχου της διεργασίας.  Τα 

απόβλητα  ανθρώπων  και  ζώων,  όπως  η  ιλύς  από  τις  μονάδες  επεξεργασίας  αστικών 

και  βιομηχανικών  αποβλήτων  και  οι  κοπριές,  είναι  μια  ιδιαίτερη  κατηγορία  με 

σημαντικές  απαιτήσεις  κατά  τη  λιπασματοποίησή  τους.    Έχουν  ένα  υψηλό  ποσοστό 

παθογόνων  μικροοργανισμών  και  παρασίτων,  τα  οποία  πρέπει  να  απομακρυνθούν 

οπωσδήποτε κατά τη διεργασία.  Τέλος, τα αστικά στερεά απορρίμματα περιλαμβάνουν 
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όλες  τις  παραπάνω  κατηγορίες.    Για  τη  λιπασματοποίησή  τους  απαιτείται  η 

απομάκρυνση  κάποιων  ανόργανων  προσμίξεών  τους,  όπως  γυαλί,  μέταλλο,  κ.λπ., 

διαφορετικά  το  παραγόμενο  εδαφοβελτιωτικό  θα  είναι  ακατάλληλο  για  οποιαδήποτε 

χρήση [Κατσίρη, 2003].   

 

2.5.2  Βιοσταθεροποίηση ιλύος 

Η  βιοσταθεροποίηση  έχει  μέχρι  σήμερα  εφαρμοσθεί  με  επιτυχία  και  για  την 

επεξεργασία  σχετικά  υδαρών  υποστρωμάτων.    Μεταξύ  αυτών  είναι  και  η  ιλύς  που 

παράγεται  κατά  την  επεξεργασία  αστικών  και  βιομηχανικών  λυμάτων.    Η 

λιπασματοποίηση της ιλύος οδηγεί στη σταθεροποίηση και στην υγειονοποίησή της, με 

το τελικό προϊόν της διεργασίας να βρίσκει γεωργική ή άλλη συναφή εφαρμογή. 

Η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος απαιτεί  έναν  ιδιαίτερο  και  ακριβή  χειρισμό  της 

διεργασίας,  λόγω της υψηλής περιεκτικότητας  του υποστρώματος σε υγρασία και  της 

απουσίας  δομής  και  πορώδους.   Η παρουσία μεγάλης ποσότητας  νερού  στο  σύστημα 

συνεπάγεται  τη  δημιουργία  αναερόβιων  συνθηκών,  τη  μείωση  της  θερμοκρασίας  και 

γενικά  τον  ανεπαρκή  έλεγχο  της  διεργασίας.    Όμως,  πολλά  νέα  συστήματα  έχουν 

αναπτυχθεί  και  κάποια  παλιά  τροποποιηθεί,  προκειμένου  να  ξεπερασθούν  τα 

προβλήματα αυτά.  Ο προσανατολισμός των επιστημόνων ήταν προς: (α) τη δημιουργία 

και  τη  διατήρηση  ικανοποιητικού πορώδους στο υλικό,  και  (β)  την παροχή αέρα ώστε 

και η θερμοκρασία να διατηρείται στα επιθυμητά όρια του ελέγχου, αλλά και το υλικό 

να  ξηραίνεται.    Η  ρύθμιση  των  παραπάνω  εξασφαλίζει  την  ομαλή  εξέλιξη  της 

διεργασίας [Haug, 1993].   

Έτσι,  προκειμένου  να  λιπασματοποιηθεί  η  ιλύς  χρησιμοποιείται  κάποιο 

διογκωτικό υλικό (bulking agent) το οποίο κάποιες φορές, μετά το πέρας της διεργασίας, 

διαχωρίζεται  με  εσχαρισμό  και  ανακυκλώνεται.    Τα  πιο  ευρέως  χρησιμοποιούμενα 

πρόσθετα  υλικά  είναι  το  πριονίδι,  τα  κομματάκια  ξύλου  (wood  chips),  το  άχυρο  και 

άλλα χονδροειδή υλικά.  Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα ερευνών με σκοπό τη 

διερεύνηση  του  κατάλληλου  πρόσθετου  υλικού,  αλλά  και  την  ιδανική  αναλογία  του 

μέσα στο μίγμα [Banegas et al., 2007, Trémier et al., 2009, Yañez et al., 2009].   

Γενικά, πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος σε 

μια  προσπάθεια  βελτιστοποίησης  της  διεργασίας  και  έχουν  φτάσει  στη  βαθύτερη 

κατανόηση  των βιοχημικών και  μικροβιολογικών αρχών  της.    Το γενικό συμπέρασμα 

είναι πως η βιοσταθεροποίηση είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, αρκεί να επιλεχθεί το 

κατάλληλο  σύστημα  και  οι  κατάλληλες  συνθήκες  της  διεργασίας,  με  βάση  τα 

χαρακτηριστικά του υλικού που επεξεργάζεται [Haug, 1993].  Αξίζει να αναφερθεί πως 
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μια ομάδα Αυστριακών ερευνητών [Margesin et al., 2006] μελέτησαν την επιτευξιμότητα 

της αερόβιας βιοσταθεροποίησης λυματολάσπης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε μια 

περιοχή  των  Άλπεων.    Τα  αποτελέσματά  τους  έδειξαν  πως  ακόμα  και  σε  μέση 

θερμοκρασία  περιβάλλοντος  0  oC  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  ικανοποιητικά  η 

βιοσταθεροποίηση της ιλύος. 

Έχοντας σημειώσει μια σημαντική  εξέλιξη στη βελτιστοποίηση  της  διεργασίας 

της  λιπασματοποίησης  της  ιλύος,  το  ενδιαφέρον  των  επιστημόνων  έχει  αρχίσει  να 

στρέφεται  πλέον  προς  την  εξέταση  της  καταλληλότητας  της  μεθόδου  για  την 

αντιμετώπιση  σύγχρονων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων.    Οι  τρέχουσες  μελέτες 

έχουν σαν αντικείμενο τη διερεύνηση της ικανότητας της διεργασίας να εξαλείψει τους 

γενετικά  μεταλλαγμένους  οργανισμούς  καθώς  και  το  γενετικό  τους  υλικό  από 

οργανικά απόβλητα [Singh et al., 2006].  Παράλληλα, μια άλλη μερίδα της επιστημονικής 

κοινότητας  μελετά  την  καταλληλότητα  της  μεθόδου  για  τη  βιοαποδόμηση  των 

περιεχόμενων ξενοβιοτικών ουσιών στην ιλύ [Cheng et al., 2008, Das & Xia, 2008, Pakou et 

al., 2009].   

 

2.5.3  Προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος της βιοσταθεροποίησης 

Ο  κύριος  παράγοντας  που  προσδιορίζει  τα  φυσικά,  χημικά  και  βιολογικά 

χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος είναι το αρχικό μίγμα.  Παρόλα αυτά σημαντική 

είναι  και  η  συμβολή  της  επιλογής  του  συστήματος  βιοσταθεροποίησης  αλλά  και  των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν κατά τη διεργασία.   

Καθώς  σήμερα  δεν  υπάρχουν  θεσμοθετημένες  ποιοτικές  προδιαγραφές  για  το 

εδαφοβελτιωτικό  σε  επίπεδο  Ε.Ε.,  υπάρχει  μεγάλη  διακύμανση  από  χώρα  σε  χώρα,  η 

οποία  συνήθως  αντανακλά  τις  διαφορετικές  προσεγγίσεις  στη  διαχείριση  των 

οργανικών  αποβλήτων  και  την  αυστηρότητα  στην  προστασία  του  εδάφους.    Οι 

ποιοτικές  προδιαγραφές  συνήθως  προσπαθούν  να  συμβιβάσουν  δύο  συχνά 

αντικρουόμενους  στόχους:  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας,  του  εδάφους  και  του 

περιβάλλοντος γενικότερα από τη μια μεριά, και την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης 

των  οργανικών  αποβλήτων  και  υπολειμμάτων  από  την  άλλη    Σε  αρκετές  χώρες 

(Γερμανία,  Αυστρία,  Βέλγιο,  Μεγάλη  Βρετανία,  Ολλανδία  κ.ά.)  έχουν  αναπτυχθεί 

εθελοντικά  συστήματα  πιστοποίησης  του  τελικού  προϊόντος  της  βιοσταθεροποίησης, 

συνήθως  για  εδαφοβελτιωτικό  υψηλής  ποιότητας,  τα  οποία  ελέγχουν  τόσο  τη 

διαδικασία  όσο  και  την  ποιότητα  του  προϊόντος  και  απονέμουν  το  αντίστοιχο  σήμα 

ποιότητας, με πιο γνωστό ίσως το Γερμανικό RAL [Λαζαρίδη et al., 2002].  Στην Ελλάδα 

δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  μηχανισμοί  ή  οργανισμοί  ανάλυσης,  ελέγχου  και 
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πιστοποίησης των διαθέσιμων στην αγορά εδαφοβελτιωτικών.   Η έλλειψη αυτή κάνει 

τους  πολίτες  να  είναι  δύσπιστοι  ως  προς  την  ποιότητα  του  προϊόντος  που  τους 

παρέχεται [Lasaridi et al., 2006].  

Όλες  οι  χώρες  έχουν  συμπεριλάβει  υγειονομικά  κριτήρια  ποιότητας  του 

εδαφοβελτιωτικού, για παθογόνους μικροοργανισμούς τόσο για τον άνθρωπο, όσο και 

για τα ζώα και τα φυτά.  Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στο προϊόν, στη διεργασία ή και 

στα δύο.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στο προϊόν απαιτούν απουσία σαλμονέλας, και 

απουσία ή πολύ χαμηλές τιμές εντεροβακτηρίων και περιττωματικών στρεπτόκοκκων, 

ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται απουσία νηματοειδών, κυστοειδών και άλλων 

φυτοπαθογόνων.   Επίσης  τίθενται  όρια  στον  αριθμό  των  ικανών  προς  βλάστηση 

σπορών παρασιτικών φυτών και κριτήρια φυτοτοξικότητας για το εδαφοβελτιωτικό.  Σε 

πολλές  περιπτώσεις  η  υγειονοποίηση  του  προϊόντος  εξασφαλίζεται  μέσα  από  την 

εφαρμοζόμενη  διεργασία, με  την  απαίτηση  να  έχει  παραμείνει  το  υλικό  πάνω  από 

κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία (συνήθως 55 oC) για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 

(συνήθως 3 ή περισσότερες ημέρες) [US EPA 1993].  Στην Ελλάδα απαιτείται απουσία 

σαλμονέλας και εντεροβακτηρίων, χωρίς άλλη αναφορά σε φυτοπαθογόνα ή το χρόνο 

έκθεσης του υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες [Λαζαρίδη et al., 2002]. 

Επίσης, ένας ακόμα κοινός στόχος σε όλες τις προδιαγραφές είναι η προστασία 

του  εδάφους,  και  ειδικότερα  των  γεωργικών  εδαφών,  κυρίως  από  τα  βαρέα  μέταλλα 

(Πίνακας  2.2).    Πρόσφατα,  έχει  δημιουργηθεί  και  ένα  επιπλέον  ενδιαφέρον  για  τις 

οργανικές τοξικές ενώσεις που πιθανόν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν  (PCBs, PAHs, 

NPE,  phthalates  κ.α.)  και  παρά  τις  αναλυτικές  δυσκολίες  που  παρουσιάζουν  έχουν 

αρχίσει να εμφανίζονται όλο και συχνότερα  [Sanz  et al., 2006, Hafidi  et al., 2008, Das & 

Xia, 2008, ]. 

 Πίνακας 2.2:
 

   Σύγκριση ορίων για τα βαρέα μέταλλα μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. [Brinton,
2000]. 

Στοιχείο  Ε.Ε. 

(διακύμανση) 

[mg∙kg‐1] 

Η.Π.Α. 

(εδαφοβελτιωτικό από ιλύ) 

[mg∙kg‐1] 

κάδμιο  0.7 – 10  39 

χρώμιο  70 – 200  1200 

χαλκός  70 – 600  1500 

υδράργυρος  0.7 – 10  17 

νικέλιο  20 – 200  420 

μόλυβδος  70 – 1000  300 

ψευδάργυρος  210 ‐ 4000  2800 
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Οι  ξένες  προσμείξεις,  όπως  γυαλί,  πλαστικό  και  πέτρες  αναφέρονται  στις 

περισσότερες  προδιαγραφές  χωρίς  μεγάλη  διαφοροποίηση,  ως  ποσοστό  κατά  βάρος 

ξηρής  ουσίας,  και  σε  σχέση  με  τη  διάμετρο  των  σωματιδίων  [Brinton,  2000].    Τέλος, 

αυξανόμενο ρόλο στις προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος για αγρονομικές 

χρήσεις έχουν ο βαθμός βιολογικής σταθεροποίησης του υλικού και το περιεχόμενό του 

σε  άζωτο  (ολικό  και  νιτρικά).    Η  βιοσταθεροποίηση  ή  ωρίμανση  του  υλικού,  δεν 

προσδιορίζεται  πλέον  ως  ο  λόγος  άνθρακα  προς  άζωτο  ή  νιτρικών  προς  αμμωνιακά, 

όπως  εμφανιζόταν  σε  αρκετές  παλαιότερες  προδιαγραφές,  αλλά  με  βάση  την 

αναπνευστική δραστηριότητα του υλικού [Λαζαρίδη et al., 2002]. 

 

2.5.4  Σχηματισμός οσμηρών ενώσεων 

Κατά  τη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης  εκλύονται  αναπόφευκτα  οσμές,  οι  οποίες 

είναι  συνέπεια  της  παρουσίας  οσμηρών  πτητικών  ενώσεων,  που  είτε  είναι  ήδη 

παρούσες  στο  αρχικό  μίγμα,  είτε  παράγονται  κατά  τη  λιπασματοποίηση  λόγω  της 

μεταβολικής  μικροβιακής  δραστηριότητας,  είτε  ακόμα  σχηματίζονται  λόγω  χημικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα  ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες  [Kutzner, 2000].  

Στην πραγματικότητα,  οι οσμές φαίνεται να είναι η πιο καταφανής ενόχληση από τη 

διεργασία  και  ο  κύριος  λόγος  αντίδρασης  για  τη  δημιουργία  μιας  νέας  μονάδας 

βιοσταθεροποίησης σε κάποια περιοχή.   

Πολλοί  ερευνητές,  στην  προσπάθεια  τους  να  αναλύσουν  το  σύνολο  των 

οσμηρών  ενώσεων  που  σχηματίζονται  σε  ένα  σύστημα  βιοσταθεροποίησης 

κατέγραψαν ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ενώσεων [Haug, 1993, Kutzner, 2000].  Η 

ταυτοποίησή  τους  έδειξε  ότι αυτές ανήκαν στις  ευρύτερες ομάδες  των αλδεϋδών,  των 

κετονών, των αρωματικών υδρογονανθράκων, των καρβοξυλικών οξέων, των ενώσεων 

θείου καθώς και σε άλλες πολλές ακόμα.   

Σε κάθε περίπτωση, ο σχηματισμός των οσμηρών αυτών ενώσεων είναι βέβαιος.  

Γι’  αυτό  θα  πρέπει  να  καταβάλλεται  προσπάθεια  ελέγχου  των  εκπομπών  τους.    Η 

βασικότερη  κίνηση  είναι  η  εξασφάλιση  αερόβιων  συνθηκών  σε  όλο  τον  όγκο  του 

μίγματος αφού οι περισσότερες από τις παραπάνω ενώσεις είναι προϊόντα αναερόβιου 

μεταβολισμού.    Επιβάλλεται  επομένως  ικανοποιητική  παροχή  αέρα,  ικανοποιητικό 

πορώδες και συχνή ανάδευση του υλικού.  Στην περίπτωση των κλειστών συστημάτων 

βιοσταθεροποίησης  συνηθίζεται  η  τοποθέτηση  βιοφίλτρων  στο  ρεύμα  εξόδου  του 

αντιδραστήρα.  Αντίθετα, για τα ανοιχτά συστήματα το πρόβλημα είναι πιο έντονο και 

επομένως  θα  πρέπει  αυτά  να  τοποθετούνται  σε  αρκετά  μεγάλη  απόσταση  από 

κατοικημένη περιοχή [Kutzner, 2000].    
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2.5 5  Δυνατότητες διάθεσης του τελικού προϊόντος 

Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό βρίσκει πολλές εφαρμογές με το γεωργικό τομέα να 

αποτελεί  δυνητικά  το  μεγαλύτερο  αποδέκτη  του.    Οι  ενδεικνυόμενες  χρήσεις  του 

τελικού προϊόντος, εξαρτώνται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, που με  τη σειρά 

τους  είναι  άμεσα  εξαρτώμενα  από  τα  φυσικά,  χημικά  και  βιολογικά  χαρακτηριστικά 

του  αρχικού  μίγματος.    Έτσι,  παρατηρούμε  την  εφαρμογή  του  από  βιολογικά 

καλλιεργούμενα  τρόφιμα,  και  γενικότερα  καλλιέργειες  παραγωγής  τροφής  και 

ζωοτροφών, έως  τη  χρήση  για  αποκατάσταση  εδαφών  και  ως  κάλυψη  σε  ΧΥΤΑ.  Σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχουν νομοθετικοί περιορισμοί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις 

με  στόχο  την  προστασία  της  υγείας  και  του  περιβάλλοντος  [Λαζαρίδη  et  al.,  2002].  

Ειδικότερα  για  την  εδαφική  εφαρμογή  του  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπ’  όψη  και  να 

διενεργούνται  λεπτομερείς  έλεγχοι  σχετικά  με  τις  ακόλουθες  παραμέτρους,  και 

ανάλογα  με  τις  διάφορες  χρήσεις  και  κατηγορίες  ποιότητας  του  τελικού  προϊόντος 

[Λαζαρίδη et al., 2002]: ποσότητα εφαρμογής, περιεκτικότητα σε θρεπτικά, ιχνοστοιχεία, 

βαρέα  μέταλλα,  επιβλαβείς  οργανικές  ενώσεις,  παθογόνα  κ.λπ.,  επίπεδο  ωρίμανσης 

εδαφοβελτιωτικού  (φρέσκο  ή  ώριμο  εδαφοβελτιωτικό),  χρονική  περίοδος  εφαρμογής, 

συχνότητα  εφαρμογής,  βάθος  ενσωμάτωσης  στο  έδαφος,  τύπος  εδάφους  και 

χαρακτήρες αυτού κ.ά..   

Στη  συνέχεια  παρατίθεται  ένας  ενδεικτικός  κατάλογος  χρήσεων  του  τελικού 

προϊόντος της διεργασίας: 

 Χρήσεις στο γεωργικό τομέα  [Grebus et al., 1994, Ouédraogo et al., 2001, Rivero et al., 

2004]: 

 για την αύξηση της οργανικής ύλης και τη λίπανση των εδαφών. 

 για τη βελτίωση του αερισμού του εδάφους. 

 για την καταστολή της ανάπτυξης ζιζανίων. 

 για τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους. 

 για  τη μείωση της ανάγκης  του  εδάφους σε χημικά λιπάσματα και λιπάσματα 

τύρφης.  

 για  τη  βελτίωση  της  δυνατότητας  κατακράτησης  νερού  και  την  αύξηση  της 

απόδοσης της άρδευσης του εδάφους.  

 για  την  αύξηση  της  ικανότητας  απορρόφησης  και  κατακράτησης  θρεπτικών 

συστατικών από το έδαφος. 

 για  χρήση  σε  φυτώρια  για  την  ανάπτυξη  δενδρυλλίων  που  προορίζονται  για 

προγράμματα αναδάσωσης ή για εμπορική χρήση. 

 Χρήσεις στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων [Hurst et al., 2005]: 
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 για τη συντήρηση και αισθητική βελτίωση του τοπίου.  

 για  τη  διαμόρφωση  εξωτερικών  χώρων  άθλησης,  όπως  γήπεδα  γκολφ  και 

ποδοσφαίρου,  καθώς  επίσης  και  σε  διαχωριστικές  νησίδες,  πάρκα,  χώρους 

αναψυχής κ.λπ.. 

 για την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής.  Χρησιμοποιούμενο ως υλικό 

επικάλυψης  σε  καθημερινή  βάση  φιλτράρει  τις  παραγόμενες  οσμές  και  το 

μεθάνιο,  ενώ  χρησιμοποιούμενο  ως  τελικό  υλικό  επικάλυψης  κατά  την 

αποκατάσταση  του  χώρου,  συμβάλει  στη  διαμόρφωση  της  δομής  του  εδάφους 

και αποτρέπει τη διάβρωσή του. 

 Λοιπές χρήσεις [Vogtmann et al., 1996, Hort et al., 2009]: 

 Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση δυσάρεστων οσμών από βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις  με  δύσοσμα  απαέρια, εξαερισμών  σε  εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιοσταθεροποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων, 

κ.λπ.. 

 Ως υλικό ηχομόνωσης για την προστασία από θορύβους σε αυτοκινητοδρόμους 

κοντά σε αστικές περιοχές, κ.λπ.. 

 

2.5.6  Η βιοσταθεροποίηση στην Ελλάδα 

Τα  τελευταία  χρόνια  στη  χώρα  μας,  σε  μια  προσπάθεια  εφαρμογής  της  οδηγίας 

271/91/EC,  έχει  κατασκευασθεί  ένας  μεγάλος  αριθμός  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας 

λυμάτων.    Σαν  αποτέλεσμα  της  επεξεργασίας  αυτής  είναι  η  παραγωγή  σημαντικών 

ποσοτήτων  ιλύος.    Στην  Ελλάδα  η  διάθεση  της  παραγόμενης  ιλύος  γίνεται  σχεδόν 

αποκλειστικά  στις  χωματερές.    Σύμφωνα  με  στοιχεία  [Κάρτσωνας,  2005]  το  2002  η 

παραγόμενη ιλύς σε εθνικό επίπεδο ήταν 92.500 tn ξηρού υλικού, από το οποίο το 96.1 % 

διατέθηκε σε χωματερές, το 1.7 % σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις και μόλις το 1 % 

οδηγήθηκε προς βιοσταθεροποίηση.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει την οδηγία 1999/31/EC όπου αναφέρει πως 

τα  οργανικά  στοιχεία  των  αποβλήτων πρέπει  να  οδηγούνται  προς  βιοσταθεροποίηση 

χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένο τρόπο και μέθοδο που θα επιλεχθεί.  Η χώρα μας με 

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΚΥΑ  29407/3508/16‐12‐2002)  εναρμονίστηκε  με  την 

κοινοτική  οδηγία  θέτοντας  ως  ποσοτικούς  στόχους  τη  μείωση  σε  βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα κατά 25 %, 50 % και 65 %, σε σχέση με το 1995, μέχρι το 2010, το 2013 και το 

2020, αντίστοιχα.   

Παρόλα  αυτά,  η  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης  δεν  είναι  επαρκώς 

διαδεδομένη στην Ελλάδα.  Ενώ στην Ευρώπη λειτουργούν μέχρι σήμερα 6.000 περίπου 



Η βιοσταθεροποίηση 
 

- 89 - 

μονάδες  βιοσταθεροποίησης,  στη  χώρα  μας  υπάρχουν  μόλις  έξι.    Αναλυτικότερα, 

υπάρχουν  τρεις  μονάδες  βιοσταθεροποίησης  στερεών  αστικών  αποβλήτων  στην 

Καλαμάτα,  στα  Άνω  Λιόσια  (Σχήμα  2.8)  και  στα  Χανιά  (Σχήμα  2.9),  μια  μονάδα 

λιπασματοποίησης  φυκιών  στην  Κεφαλονιά  (COMPOST  HELLAS)  (Σχήμα  2.10),  μια 

μονάδα λιπασματοποίησης ιλύος από τροφικές βιομηχανίες στη Βοιωτία και τέλος μία 

εγκατάσταση  λιπασματοποίησης  αποβλήτων  χοιροτροφείου  στο  Ρέθυμνο  (CRETA 

FARM).  Η πρώτη μονάδα βιοσταθεροποίησης κατασκευάσθηκε το 1998 στην Καλαμάτα 

αλλά λειτουργώντας με πολλά προβλήματα και  διακοπές  δεν παρήγαγε ποτέ κάποιο 

προϊόν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.8:     Πανοραμική άποψη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου μηχανικής διαλογής 
και βιοσταθεροποίησης στα Άνω Λιόσια.  

 

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχουν δράσεις, σε εθνικό επίπεδο, 

για την προώθηση της βιοσταθεροποίησης.  Κάποιοι δήμοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμος 

Αμαρουσίου,  Ελευσίνας  και  Άνοιξης,  εφαρμόζουν  πιλοτικά  προγράμματα  οικιακής 

βιοσταθεροποίησης.    Χρειάζονται  όμως  σημαντικές  ενέργειες  προς  την  κατεύθυνση 

αυτή, αφού η βιοσταθεροποίηση είναι επιβεβλημένη σε μακροχρόνια βάση προκειμένου 

να αντιμετωπισθούν ουσιαστικά τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων μας.   
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Σχήμα 2.9:     Άποψη από το τμήμα βιοσταθεροποίησης του εργοστασίου μηχανικής διαλογής 
και βιοσταθεροποίησης στα Χανιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.10:   Προϊόν βιοσταθεροποίησης φυκιών [www.compost.gr].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      3 
 

 

Υλικά και αναλυτικές μέθοδοι 

 μετρήσεων των πειραματικά  

προσδιοριζόμενων τιμών 
 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν και τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων.  Ωστόσο, σημαντικό 

κομμάτι  της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής  αποτέλεσε  η  ανάπτυξη  κατάλληλων 

μεθόδων για τον ποιοτικό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ξενοβιοτικών ενώσεων.  

Η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  την  ανάλυση  των  στερεών  και  των  υγρών 

δειγμάτων  περιελάμβανε  πολλά  στάδια  προετοιμασίας  με  βασικότερο  αυτό  της 

εκχύλισης των οργανικών ρύπων.   Αρχικά, ήταν αναγκαία η εύρεση τρόπου εκχύλισης 

των  υδρόφοβων  και  ισχυρά  προσροφημένων  στην  ιλύ  ξενοβιοτικών  ουσιών,  ενώ  στη 

συνέχεια  έπρεπε  να  αναπτυχθούν  αναλυτικές  μέθοδοι  για  τη  μέτρηση  των 

συγκεντρώσεων των ξενοβιοτικών ουσιών.  Στην περίπτωση των στερεών δειγμάτων, η 

εκχύλιση των ξενοβιοτικών ενώσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μικροκυματικής 

ενέργειας,  ενώ  για  τα  υγρά  δείγματα  χρησιμοποιήθηκε  εκχύλιση  στερεάς φάσης.    Σε 
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καθεμία  περίπτωση  η  μέτρηση  των  συγκεντρώσεων  των  ξενοβιοτικών  ουσιών 

πραγματοποιήθηκε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. 

 

3.1  Εκχύλιση των ξενοβιοτικών ενώσεων 

Η  εκχύλιση  των  οργανικών  ενώσεων  αποτελεί  ίσως  το  βασικότερο  στάδιο  στην 

ανάλυση των δειγμάτων (στερεά ή υγρά).  Η μεταφορά της εξεταζόμενης ουσίας από το 

φορέα της στο διαλύτη της εκχύλισης πρέπει να είναι ολοκληρωτική οποιαδήποτε και 

αν  είναι  η  πολυπλοκότητα  του  φορέα.    Η  επιλογή  της  τεχνικής  εκχύλισης  είναι 

συνάρτηση τόσο της αποδοτικότητας και της επαναληψιμότητας της μεθόδου, όσο και 

του χρόνου, του κόστους και της ασφάλειας της μεθόδου [Letellier & Budzinski, 1999]. 

Συνοπτικά, για την εκχύλιση των ξενοβιοτικών ουσιών από τα στερεά δείγματα 

χρησιμοποιείται  η  ενέργεια  των  μικροκυμάτων  ενώ  για  την  περίπτωση  των  υγρών 

δειγμάτων εφαρμόζεται εκχύλιση στερεάς φάσης.  Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

ακολουθεί  ο  προσδιορισμός  των  συγκεντρώσεων  των  ξενοβιοτικών  ενώσεων  με  τη 

χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.   

 

3.1.1  Εκχύλιση των ξενοβιοτικών ενώσεων με χρήση μικροκυματικής ενέργειας 

Η  εκχύλιση  οργανικών  ενώσεων  με  τη  βοήθεια  της  μικροκυματικής  ενέργειας 

(Microwave  Assisted  Extraction, MAE)  είναι  μια  σχετικά  νέα  τεχνική  που  άρχισε  να 

εφαρμόζεται τα τελευταία 20 περίπου χρόνια.   Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά είναι 

αυτή  του  Ganzler  και  των  συνεργατών  του  το  1986  [Ganzler  et  al.,  1986]  ενώ  έκτοτε 

πολλοί  ερευνητές  ασχολήθηκαν  με  τις  δυνατότητες  αυτής  της  νέας  τεχνικής  για  την 

εκχύλιση  οργανικών  ενώσεων  όπως  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες,  διάφορα 

παρασιτοκτόνα,  φαινόλες  καθώς  και  άλλους  ρύπους,  από  περιβαλλοντικούς  φορείς 

όπως το έδαφος, τα ιζήματα και τα αέρια σωματίδια [Barnabas et al., 1995, Dean & Xiong, 

2000, Bartolomé et al., 2005, Herbert et al., 2006, Fidalgo‐Used et al., 2007, Portet‐Koltalo et al., 

2008].   Να επισημάνουμε επίσης πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 

για  την  εκχύλιση  οργανικών  ενώσεων  από  την  ιλύ  των  μονάδων  βιολογικού 

καθαρισμού [Villar et al., 2004, Fountoulakis et al., 2005, Pakou et al., 2007].   

 

3.1.1.1  Η ενέργεια των μικροκυμάτων και οι εφαρμογές της 

Τα  μικροκύματα  είναι  υψηλής  συχνότητας  (από  0.3  έως  300 GHz)  ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα και ανήκουν στην ίδια δέσμη συχνοτήτων με τα ραδιοκύματα.  Από όλες αυτές 

τις συχνότητες μόνο τέσσερις επιτρέπονται για εργαστηριακή και οικιακή χρήση, με πιο 
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κοινή  αυτή  των  2.45  GHz.    Τα  μικροκύματα  χρησιμοποιούνται  κυρίως  ως  φορείς 

ενέργειας  και  γι’  αυτό  η  εφαρμογή  τους  επάνω  σε  υλικά  ικανά  να  απορροφούν 

ηλεκτρομαγνητική ενέργεια οδηγεί στην μετατροπή μέρους αυτής σε θερμότητα.   

Πιο συγκεκριμένα, η θέρμανση ενός υλικού βασίζεται στην αλληλεπίδραση του 

ηλεκτρικού πεδίου με τα σωματίδια του υλικού.   Η μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας  σε  θερμιδική  λαμβάνει  χώρα  λόγω  δύο  μηχανισμών:  της  ιονικής 

αγωγιμότητας  και  της  διπολικής  περιστροφής.   Η μετακίνηση  των  ελεύθερων  ιόντων 

οδηγεί  σε  συγκρούσεις  μεταξύ  των  μορίων  αφού  η  κατεύθυνση  των  ιόντων  αλλάζει 

κάθε  φορά  που  αλλάζει  και  το  σήμα  του  πεδίου.    Στο  μηχανισμό  της  διπολικής 

περιστροφής παρατηρείται περιστροφή  ‐  δόνηση  των δίπολων λόγω της προσπάθειας 

τους να ευθυγραμμιστούν με το ηλεκτρικό πεδίο.   Οι πολλαπλές συγκρούσεις εξαιτίας 

αυτής  της  αναταραχής  των  μορίων  οδηγούν  στην  απελευθέρωση  ενέργειας  και  κατά 

συνέπεια στην αύξηση της θερμοκρασίας.  Η έκλυση θερμότητας είναι πιο έντονη όταν 

η  συχνότητα  συντονισμού  των  μορίων  είναι  πολύ  κοντά  στη  συχνότητα  των 

μικροκυμάτων [Neas & Collins, 1988].   

Η  ικανότητα ενός υλικού να απορροφά μικροκυματική ενέργεια είναι ανάλογη 

του συντελεστή των διηλεκτρικών του απωλειών.  Στις ενώσεις με υψηλές διηλεκτρικές 

απώλειες  ανήκουν  συνήθως  οι  πολικές  ενώσεις.    Άρα,  σαν  μία  ιδιαιτερότητα  της 

μικροκυματικής  ενέργειας  μπορούμε  να  αναφέρουμε  την  επιλεκτικότητά  της.    Μία 

ακόμα  ιδιαιτερότητα  της  ενέργειας  των  μικροκυμάτων  είναι  η  αντίστροφη 

θερμοκρασιακή της βαθμίδα σε σχέση με αυτή της συμβατικής θέρμανσης (Σχήμα 3.1).  

Δηλαδή,  ανόμοια  προς  την  κλασική  θέρμανση,  τα  μικροκύματα  θερμαίνουν 

ταυτόχρονα όλο τον όγκο του δείγματος [Camel, 2000].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 3.1:   Απεικόνιση των δύο τρόπων θέρμανσης: (α) συμβατική και (β) μικροκυματική 
θέρμανση.  
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Η  εφαρμογή  της  μικροκυματικής  ενέργειας  σε  ένα  δείγμα  μπορεί  να  γίνει 

χρησιμοποιώντας  φούρνο  μικροκυμάτων  είτε  με  κλειστά  δοχεία  και  με  ελεγχόμενη 

πίεση  και  θερμοκρασία  (Pressurised  Microwave  Assisted  Extraction),  είτε 

χρησιμοποιώντας ανοιχτά δοχεία και υπό ατμοσφαιρική πίεση (Atmospheric Microwave 

Assisted  Extraction)  [Camel,  2000,  Dean  &  Xiong,  2000].    Στην  πρώτη  περίπτωση 

επιτυγχάνεται  άνοδος  της  θερμοκρασίας  εφαρμόζοντας  τις  κατάλληλες  πιέσεις,  ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση η θερμοκρασία περιορίζεται στο σημείο βρασμού του διαλύτη 

σε ατμοσφαιρική πίεση [Camel, 2000].   

Προκειμένου  να  αναπτυχθεί  μια  τεχνική  εκχύλισης  υποβοηθούμενη  από 

μικροκυματική  ενέργεια  μελετώνται  διάφορες  παράμετροι.    Οι  πιο  σημαντικές  από 

αυτές  είναι  η  πίεση  ή  η  θερμοκρασία  (για  σύστημα  με  κλειστά  δοχεία),  ο  χρόνος 

εκχύλισης,  η  ισχύς  των  μικροκυμάτων,  η  φύση  αλλά  και  ο  όγκος  του  διαλύτη,  και  ο 

αριθμός των διαδοχικών εκχυλίσεων [Letellier & Budzinski, 1999].   

Η  τεχνική  της  εκχύλισης  οργανικών  ουσιών με  τη  βοήθεια  των  μικροκυμάτων 

και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας κλειστά δοχεία, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

πολλές  εφαρμογές,  οι  περισσότερες  από  τις  οποίες  αφορούσαν  σε  περιβαλλοντικά 

δείγματα.    Μάλιστα,  η  Αμερικάνικη  Υπηρεσία  Προστασίας  Περιβάλλοντος  (United 

States Environmental Protection Agency, US EPA) ανέπτυξε ένα πρωτόκολλο εκχύλισης 

με  μικροκυματική  ενέργεια  αδιάλυτων  ή  ελαφρώς  διαλυτών  στο  νερό  ουσιών,  από 

στερεά όπως έδαφος, ιζήματα, λάσπες, στερεά απόβλητα, κ.λπ. (US EPA, Method 3546).  

Στον  παρακάτω  πίνακα  (Πίνακας  3.1)  παρουσιάζεται  μία  σύντομη  βιβλιογραφική 

ανασκόπηση  για  την  εκχύλιση  υδρόφοβων  ξενοβιοτικών  ουσιών  με  τη  χρήση 

μικροκυμάτων.   

 

3.1.1.2  Συσκευές και αντιδραστήρια για την εκχύλιση των ξενοβιοτικών ουσιών 

Για  την  εκχύλιση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  με  τη  βοήθεια  των  μικροκυμάτων 

χρησιμοποιείται  η  συσκευή  παραγωγής  μικροκυμάτων  για  εκχύλιση  MARS  5  της 

εταιρίας  CEM  (North  Carolina,  USA).    Το  μοντέλο  αυτό  παρέχει  τη  δυνατότητα 

ταυτόχρονης  εκχύλισης  14  δειγμάτων  σε  κλειστά  δοχεία  (PFA,  Teflon‐lined  extraction 

vessels) όγκου 100 mL.   Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης είτε της πίεσης, είτε της 

θερμοκρασίας στο εσωτερικό του δοχείου, ενώ μπορεί να γίνει και επιλογή της ισχύος 

των  μικροκυμάτων  (300,  600  ή  1200 W).    Βασική  προϋπόθεση  για  τη  σωστή  εκχύλιση 

είναι η ύπαρξη παρόμοιων δειγμάτων (ίδια ποσότητα δείγματος, ίδια ποσότητα διαλύτη 

και  ίδια  υγρασία)  σε  όλα  τα  δοχεία  προκειμένου  να  απορροφούν  περίπου  την  ίδια 

ποσότητα μικροκυματικής ενέργειας.  
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Ο  διαλύτης  που  χρησιμοποιείται  για  την  εκχύλιση  είναι  είτε  μεθανόλη,  είτε 

μίγμα  εξανίου  /  ακετόνης,  ανάλογα με  την  ξενοβιοτική  ένωση που  εκχυλίζεται  κάθε 

φορά.  Όλοι οι οργανικοί διαλύτες είναι υψηλής καθαρότητας για υγρή χρωματογραφία 

υψηλής  απόδοσης  και  το  νερό  είναι  επεξεργασμένο  με  σύστημα  καθαρισμού Milli‐Q 

(Millipore).   

 
Πίνακας 3.1
 

:      Βιβλιογραφικές αναφορές  σχετικές με  την  εκχύλιση  υδρόφοβων  ουσιών από 
περιβαλλοντικά δείγματα με τη βοήθεια των μικροκυμάτων. 

Βιβλιογραφικά αναφορά  Εξεταζόμενη οργανική ουσία  Φορέας 

Barnabas et al., 1995 
πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 
έδαφος 

Lopez‐Avila et al., 1995  πολυχλωριωμένα διφαινύλια  έδαφος 

Vázquez‐Blanco et al., 2000  πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

ίζημα 

Piñeiro‐Iglesias et al., 2000  πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

ατμοσφαιρικά σωματίδια

Shen & Lee, 2003  παρασιτοκτόνα  έδαφος 

Croce et al., 2003 
εννεοφαινόλη και αιθοξυλικές 

εννεοφαινόλες  ίζημα 

Villar et al., 2004  πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

βιολογική ιλύς 

Bartolomé et al., 2005 

πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες, 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια, 
φθαλικοί εστέρες 

ίζημα 

Herbert et al., 2006  πολυχλωριωμένα διφαινύλια  έδαφος και ίζημα 

 

 

3.1.1.3  Περιγραφή των μεθόδων εκχύλισης των ξενοβιοτικών ουσιών 

 

  Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα 

Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  για  την  εκχύλιση  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων (Linear Alkylbenzene Sulfonates, LAS) από τα στερεά 

δείγματα  παρουσιάζεται  στο  διάγραμμα  του  Σχήματος  3.2.    Αναλυτικά,  μια  μικρή 

ποσότητα δείγματος  (0.03 – 0.3 g ανάλογα με τον τύπο του στερεού)  τοποθετείται για 

ξήρανση  στους  40  oC.    Στη  συνέχεια,  το  ξηραμένο  πλέον  δείγμα  μεταφέρεται  στο 

κλειστό δοχείο της συσκευής εκχύλισης (MARS 5 της CEM) και με την προσθήκη 20 mL 

μεθανόλης υποβάλλεται σε εκχύλιση με τη βοήθεια της μικροκυματικής ενέργειας.   Η 
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μέθοδος για την εκχύλιση των LAS περιλαμβάνει 3 στάδια.  Το πρώτο στάδιο διαρκεί 2 

λεπτά  και  λαμβάνει  χώρα  η  άνοδος  της  θερμοκρασίας  έως  τους  100  oC.    Το  δεύτερο 

στάδιο είναι μεγαλύτερης διάρκειας (15 λεπτά) και σε αυτό η θερμοκρασία διατηρείται 

σταθερή στους 100 oC μεταβάλλοντας την πίεση.  Η ισχύς της συσκευής ρυθμίζεται στα 

600 W και στα δύο στάδια.   Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται η πτώση 

της  θερμοκρασίας  στο  εσωτερικό  του  δοχείου  έως  ότου  το  δείγμα  να  έρθει  σε 

θερμοκρασία  περιβάλλοντος.    Ακολούθως,  το  δείγμα  μεταφέρεται  από  το  δοχείο 

εκχύλισης  σε  συσκευή  απόσταξης  υπό  κενό  και  θερμοκρασία  40  oC  όπου  και 

συμπυκνώνεται  έως  όγκου  1  mL.    Έπεται  η  επαναδιάλυσή  του  σε  διάλυμα 

μεθανόλης/νερό : 1/1 που περιέχει 0.05Μ SDS και 1 % φορμαλδεΰδη.  Στη μορφή αυτή το 

δείγμα  είναι  έτοιμο  για  την  ποσοτική  ανάλυση  με  χρήση  υγρής  χρωματογραφίας 

υψηλής απόδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  3.2:    Σχηματική  απεικόνιση  της  πειραματικής  διαδικασίας  εκχύλισης  των 
γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων (LAS). 

Δείγμα 

Υγρό  Στερεό

Διήθηση από ηθμό ινών 
υάλου (0.7 μm) 

Ξήρανση στους 
40 oC Διήθημα 

Στερεό 
υπόλειμμα 

  Εκχύλιση στερεάς φάσης 
   HLB Vac Rc 60 mg 
   Ανάκτηση σε 1.5 mL CH3OH 

Προσθήκη 1.5 mL H2O που 
περιέχει 0.1Μ SDS και 2% HCHO 

     Εκχύλιση με μικροκύματα 
Προσθήκη 20 mL μεθανόλης 
Άνοδος της θερμοκρασίας στους 100 oC 
σε 2 min 
Διατήρηση των 100 oC για 15 min 

Εξάτμιση υπό κενό έως 1 mL  

HPLC 

Προσθήκη CH3OH / H2O : 1 / 1 που 
περιέχει 0.05Μ SDS και 1% HCHO 
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  Πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  και  δι‐(2‐αίθυλεξυλ)  φθαλικός 

εστέρας 

Η  πειραματική  διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  εκχύλιση  των  πέντε 

πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  (Polycyclic  Aromatic  Hydrocarbons, 

PAHs)  και  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα  (di‐(2‐ethyl‐hexyl)  phthalate, DEHP) 

από τη στερεή φάση απεικονίζεται στο Σχήμα 3.3.  Συγκεκριμένα, το δείγμα (0.03 – 0.3 g 

ανάλογα  με  τον  τύπο  του  στερεού)  μεταφέρεται  στο  κλειστό  δοχείο  της  συσκευής 

εκχύλισης (MARS 5 της CEM) και προστίθενται 20 mL μίγματος εξανίου/ακετόνης : 1/1.  

Ακολουθεί  η  εκχύλιση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών με  τη  βοήθεια  των  μικροκυμάτων,  η 

οποία λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια.  Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η ανύψωση 

της θερμοκρασίας έως τους 100 oC για 2 λεπτά και ακολουθεί το στάδιο της διατήρησης 

της  θερμοκρασίας  αυτής  για  15  λεπτά.    Στο  τελικό  στάδιο  το  δείγμα  έρχεται  σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατόπιν συμπυκνώνεται σε περιστρεφόμενο μηχανικά 

εξατμιστήρα  υπό  κενό.    Στη  συνέχεια,  το  συμπυκνωμένο  δείγμα  επαναδιαλύεται  σε 

ακετονιτρίλιο  και  οδηγείται  για  ποσοτική  ανάλυση  στη  συσκευή  υγρής 

χρωματογραφίας.   

  Δείγμα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διήθηση από ηθμό 
ινών υάλου (0.7 μm) 

Διήθημα  Στερεό 
υπόλειμμα

Στερεό Υγρό 

       Εκχύλιση με μικροκύματα 
Προσθήκη 20 mL εξανίου / ακετόνης : 1/1 
Άνοδος της θερμοκρασίας στους 100 oC  
σε 2 min 
Διατήρηση των 100 oC για 15 min 

Εξάτμιση υπό κενό έως 1 mL  
Επαναδιάλυση σε ακετονιτρίλιο 

HPLC 

Σχήμα  3.3:      Σχηματική  απεικόνιση  της  πειραματικής  διαδικασίας  εκχύλισης  των
πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  (PAHs)  και  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα 
(DEHP). 
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  Αιθοξυλικές εννεοφαινόλες και εννεοφαινόλη  

Για την εκχύλιση της εννεοφαινόλης (NP) και των αιθοξυλικών εννεοφαινολών (NPEO) 

από τη στερεή φάση αναπτύχθηκε μία μέθοδος βασισμένη επίσης στην εκχύλιση με τη 

χρήση των μικροκυμάτων.  Εξετάστηκαν διεξοδικά διάφορες συνθήκες λειτουργίας της 

μικροκυματικής εκχύλισης (διαφορετικές θερμοκρασίες και ενέργεια εκχύλισης) καθώς 

και  διάφορα  μίγματα  οργανικών  διαλυτών  (μίγμα  εξανίου/ακετόνης:  1/1  και 

διχλωρομεθανίου/μεθανόλης:  3/7)  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  βελτιστοποίηση  της 

μεθόδου.    Στο  διάγραμμα  του  Σχήματος  3.4  παρουσιάζονται  οι  μέσες  τιμές  των 

ποσοστών ανάκτησης των NP και NPEO για τις διάφορες συνθήκες που μελετήθηκαν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.4
 

:     Ποσοστό ανάκτησης των NP και NPEO από ιλύ έπειτα από εκχύλισή τους με τη 
βοήθεια  των  μικροκυμάτων  στις  εξής  συνθήκες:  (1)  εξάνιο/ακετόνη  :  1/1,  100  oC,  600W,    (2) 
εξάνιο/ακετόνη : 1/1, 100 oC, 600W, μη ξηραμένο δείγμα,  (3) εξάνιο/ακετόνη : 1/1, 100 oC, 1200W,  
(4) εξάνιο/ακετόνη  : 1/1, 1 mL H2O, 100 oC, 1200W,   (5) εξάνιο/ακετόνη  : 1/1, 120 oC, 1200W,   (6) 
εξάνιο/ακετόνη : 1/1, 1 mL H2O, 120 oC, 1200W,  (7) διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη : 3/7, 100 oC, 600W,  
(8)  διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη  :  3/7,  120  oC, 1200W,    (9)  διχλωρομεθάνιο/μεθανόλη  :  3/7,  1 mL 
H2O, 120 oC, 1200W. 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, η αύξηση της ενέργειας από 600 

W σε 1200 W κατά την εκχύλιση στους 100 oC δε φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά τα 

ποσοστά  ανάκτησης  των  NP  και  NPEO.    Αντίθετα,  η  αύξηση  της  θερμοκρασίας 

εκχύλισης  στους  120  oC  με  ισχύ  1200 W  οδηγεί  σε  σημαντική  αύξηση  των  ποσοστών 

ανάκτησης.   Επίσης, στις προσπάθειες που έγιναν για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου 

παρατηρήθηκε  ότι  τα  δείγματα  που  δεν  ήταν  ξηραμένα  παρουσίαζαν  καλύτερα 

ποσοστά ανάκτησης.    Έτσι,  μελετήθηκε  και  η περίπτωση  της προσθήκης  1 mL  νερού 

στα ξηραμένα δείγματα.  Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το νερό βοηθά στην βελτίωση 

των αποδόσεων τόσο της NP όσο και των NPEO και στις δύο θερμοκρασίες (100 και 120 
oC). 

Στα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  με  χρήση  μίγματος 
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διχλωρομεθανίου/μεθανόλης: 3/7, παρατηρήθηκαν υπερβολικά επίπεδα ανάκτησης για 

την εννεοφαινόλη.   Πιθανότατα αυτά να οφείλονται στην πολύ  ισχυρή εκχύλιση, που 

πραγματοποιείται  με  το  μίγμα  αυτό  των  διαλυτών  και  την  υψηλή  θερμοκρασία  και 

ενέργεια εκχύλισης, και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εκχύλιση ουσιών 

που παρεμποδίζουν την ανάλυση της NP [Fountoulakis et al., 2005].   

Από  όλα  τα  παραπάνω  συμπεραίνεται  ότι  τα  βέλτιστα  αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται  με  χρήση  μίγματος  διαλυτών  εξανίου/ακετόνης  με  προσθήκη  1 mL 

νερού  σε  θερμοκρασία  εκχύλισης  120  oC  και  ισχύ  1200  W.    Η  μέθοδος  που 

χρησιμοποιείται  για  την  εκχύλιση  των  NP  και  NPEO  από  τα  στερεά  δείγματα 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 3.5.  

 
Δείγμα  

 

 
ΣτερεόΥγρό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιληπτικά,  το  δείγμα  τοποθετείται  για  ξήρανση  (40  oC)  και  στη  συνέχεια 

εκχυλίζεται στη συσκευή παραγωγής μικροκυμάτων (MARS 5 της CEM) με προσθήκη 1 

mL  νερού  και  20  mL  μίγματος  εξανίου/ακετόνης.    Μετά  την  εκχύλιση  το  δείγμα 

Σχήμα  3.5:    Σχηματική  απεικόνιση  της  πειραματικής  διαδικασίας  εκχύλισης  της 
εννεοφαινόλης (NP) και των αιθοξυλικών εννεοφαινολών (NPEO). 

Διήθημα 
Στερεό 

υπόλειμμα 
Ξήρανση στους 

40 oC 

Διήθηση από ηθμό ινών 
υάλου (0.7 μm) 

       Εκχύλιση με μικροκύματα 
Προσθήκη 20 mL εξανίου / ακετόνης : 1/1 
και 1 mL H2O 
Άνοδος της θερμοκρασίας στους 120 oC 
σε 2 min 
Διατήρηση των 120 oC για 15 min 

Εξάτμιση υπό κενό έως 1 mL  
Επαναδιάλυση σε ακετονιτρίλιο 

HPLC 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

- 104 - 

συμπυκνώνεται σε συσκευή εξάτμισης υπό κενό και επαναδιαλύεται σε ακετονιτρίλιο.  

Ακολουθεί η διήθησή του από φίλτρο πορώδους 0.22 μm και ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των NP και NPEO με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.   

 

3.1.2  Εκχύλιση των ξενοβιοτικών ενώσεων με χρήση εκχύλισης στερεάς φάσης 

 

3.1.2.1  Εκχύλιση στερεάς φάσης 

Η εκχύλιση στερεάς φάσης (Solid Phase Extraction, SPE) είναι μια τεχνική εκχύλισης που 

χρησιμοποιείται κυρίως για υδατικά δείγματα.   Στηρίζεται στην ίδια αρχή με αυτή της 

υγρής  χρωματογραφίας,  δηλαδή  στην  επιλεκτική  προσρόφηση  των  ουσιών  πάνω  σε 

ειδικό  στερεό  υλικό.    Στην  πορεία  της  διαδικασίας  της  εκχύλισης  οι  ουσίες  αυτές 

επανακτώνται  με  τη  βοήθεια  κατάλληλων  οργανικών  διαλυτών.    Στο  Σχήμα  3.6 

παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήματα της τεχνικής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.6  :   Τα βήματα της εκχύλισης στερεάς φάσης: (α) προσαρμογή πληρωτικού υλικού, (β)
φόρτωση υδατικού δείγματος, (γ) έκπλυση, στην οποία οι εξεταζόμενες ουσίες συγκρατούνται 
και οι παρεμποδίζουσες απομακρύνονται στο δοχείο συλλογής και (δ) έκλουση, όπου οι ουσίες 
εκλούονται με τη βοήθεια ενός ισχυρού διαλύτη [LeBlanc & Majors, 2001]. 

 

 

Το  πληρωτικό  υλικό  των  στηλών  στερεάς  εκχύλισης  είναι  πολυμερείς  ενώσεις 

που περιέχουν μόνο δεσμούς C‐C και C‐N.  Είναι σταθερό σε οποιαδήποτε τιμή του pH 

και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αναλυόμενων συστατικών και του προσροφητικού 

υλικού είναι σταθερές. 

 

3.1.2.2  Συσκευές και αντιδραστήρια για την εκχύλιση των ξενοβιοτικών ουσιών 

Για  την  εφαρμογή  της  τεχνικής  εκχύλισης  στερεάς  φάσης  χρησιμοποιούνται  στήλες 

στερεάς  εκχύλισης  HLB  VAC  Rc  60  mg  Extraction  Cartridges,  Water  Oasis.    Οι 
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συγκεκριμένες στήλες  επιλεκτικής προσρόφησης περιέχουν  ένα μοναδικό φίλτρο από 

συμπολυμερές,  σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  προσφέρει  υδροφιλική  –  λιποφιλική 

ισορροπία  (Hydrophilic–Lipophilic  Balance,  HLB)  παρέχοντας  υψηλές  και 

αναπαραγώγιμες ανακτήσεις βασικών,  όξινων και ουδέτερων συστατικών.   Οι στήλες 

αυτές τοποθετούνται σε ειδική συσκευή κενού Varian (Vac Elut‐20, 16x100MM), η οποία 

συνδέεται  με  αντλία  παροχής  κενού  (PALL, Vacuum  /  Pressure  Pump, No.DOA‐P181‐

BN), έτσι ώστε να ρυθμίζεται η ταχύτητα ροής του υγρού που διέρχεται μέσα από της 

στήλες.   

Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την παραπάνω τεχνική είναι νερό καθώς 

και  μεθανόλη  ή  ακετονιτρίλιο,  ανάλογα  με  την  ξενοβιοτική  ένωση  που  εκχυλίζεται 

κάθε  φορά.    Όλοι  οι  οργανικοί  διαλύτες  είναι  υψηλής  καθαρότητας  για  υγρή 

χρωματογραφία  υψηλής  απόδοσης  και  το  νερό  είναι  επεξεργασμένο  με  σύστημα 

καθαρισμού Milli‐Q (Millipore).   

 

3.1.2.3  Περιγραφή των μεθόδων εκχύλισης των ξενοβιοτικών ουσιών 

 

  Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα 

Στην παρούσα  διδακτορική  διατριβή  η  εκχύλιση στερεάς φάσεως  χρησιμοποιείται  για 

την εκχύλιση των υγρών δειγμάτων.  Συγκεκριμένα, το δείγμα διηθείται από ηθμό ινών 

υάλου  πορώδους  0.7  μm  (Σχήμα  3.2)  και  οι  δύο  φάσεις  που  προκύπτουν  υφίστανται 

διαφορετική  επεξεργασία.    Για  την  εκχύλιση  της  στερεής  φάσης  ακολουθείται  η 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1.3 του ίδιου κεφαλαίου.   Η υδατική 

φάση φιλτράρεται ξανά και το διήθημα φορτώνεται σε στήλες στερεάς εκχύλισης HLB 

(Oasis Waters).    Τα  LAS  ανακτώνται  από  τις  στήλες HLB  με  1.5 mL  μεθανόλης  και 

ακολούθως προστίθενται 1.5 mL υδατικού διαλύματος που περιέχει 0.1 M SDS και 2 % 

φορμαλδεΰδη.  Τέλος, ο ποσοτικός προσδιορισμός των LAS πραγματοποιείται με χρήση 

υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.   

 

  Πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες,  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικός 

εστέρας, εννεοφαινόλη και αιθοξυλικές εννεοφαινόλες 

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ο φθαλικός εστέρας και οι αιθοξυλικές 

αλκυλοφαινόλες  που  εξετάζονται  στην  παρούσα  μελέτη  βρίσκονται  σε  πολύ  μεγάλο 

ποσοστό προσροφημένες στη στερεή φάση και επομένως είναι μη σκόπιμη η ανάλυση 

τους στην υδατική φάση.  Παρόλα αυτά, η εκχύλιση τους από την υγρή φάση μπορεί να 

γίνει με  εκχύλιση στερεάς φάσης.   Η διαδικασία που ακολουθείται  είναι  ίδια με αυτή 
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που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο για τα LAS μόνο που στο τελικό στάδιο 

η  ανάκτηση  των  συγκεκριμένων  ξενοβιοτικών  ουσιών  γίνεται  μόνο  από  3  mL 

ακετονιτριλίου.   

 

3.2  Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των ξενοβιοτικών ενώσεων 
 

3.2.1  Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 

Η  χρωματογραφία  είναι  μία  τεχνική  διαχωρισμού  που  χρησιμοποιείται  εύκολα  και 

πολύ  συχνά  στη  χημική  ανάλυση.    Στηρίζεται  στη  διαφορετική  κατανομή  των 

συστατικών ενός μίγματος μεταξύ δύο φάσεων.   Η μία φάση παραμένει σταθερή στο 

σύστημα  και  λέγεται  ακίνητη  φάση,  ενώ  η  άλλη  λέγεται  κινητή  φάση  και  διέρχεται 

μέσα  ή  επάνω  από  την  επιφάνεια  της  σταθερής  φάσης.    Η  κινητή  φάση  προκαλεί 

μετατόπιση  των  συστατικών  ενός  μίγματος  σε  διαφορετικές  θέσεις  μέσα  στη 

χρωματογραφική  στήλη,  με  αποτέλεσμα  το  διαχωρισμό  τους.    Η  ταξινόμηση  των 

διαφόρων  χρωματογραφικών  τεχνικών  γίνεται  συνήθως  με  βάση  τη  φύση  των 

χρησιμοποιούμενων φάσεων.   

Στην υγρή χρωματογραφία η κινητή φάση είναι κάποιο υγρό που διέρχεται μέσα 

από τη χρωματογραφική στήλη, ενώ η ακίνητη φάση αποτελείται από κάποιο πορώδες 

μέσο.  Η υγρή χρωματογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για δείγματα με μεγάλα μόρια ή 

ιονισμένα σωματίδια με χαμηλές τάσεις ατμών, και για θερμικά ασταθείς ενώσεις που 

δε μπορούν να εξαερωθούν χωρίς να διασπαστούν.  Η μεγαλύτερη απόδοση στην υγρή 

χρωματογραφία  επιτυγχάνεται  με  χαμηλές  ταχύτητες  ροής,  που  συνεπάγονται  όμως 

μεγάλη  διάρκεια  διαχωρισμού.    Η  ανεπιθύμητη  αυτή  κατάσταση  οφείλεται  στις 

χαμηλές ταχύτητες διάχυσης που είναι χαρακτηριστικό των υγρών φάσεων.   Ο μόνος 

πρακτικός  τρόπος  για  να  αυξηθεί  η  ταχύτητα  διάχυσης  είναι  είτε  η  άνοδος  της 

θερμοκρασίας είτε η ελάττωση της απόστασης μέσω της οποίας διαχέονται τα μόρια, με 

χρήση μικρότερων σωματιδίων σαν υλικών πλήρωσης της στήλης.   Ο δεύτερος τρόπος 

εφαρμόζεται στην περίπτωση της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης ή Πίεσης 

(High  Pressure  Liquid  Chromatography,  HPLC)  προσδίδοντας  στην  τεχνική  αυτή 

διαχωρισμού πολλά πλεονεκτήματα.  Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση 

του  χρόνου  των  αναλύσεων  (λόγω  των  υψηλών  πιέσεων),  ενώ  παράλληλα  βρίσκει 

εφαρμογή στο διαχωρισμό ουσιών ευπαθών σε υψηλές θερμοκρασίες  (π.χ. πρωτεΐνες) 

[Pecsok et al., 1980].   
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3.2.2  Συσκευές και αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ξενοβιοτικών ουσιών 

Ο  ποιοτικός  και  ποσοτικός  προσδιορισμός  όλων  των  εξεταζόμενων  ξενοβιοτικών 

ουσιών πραγματοποιήθηκε με χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC 

Varian  9010).    Ο  χρωματογραφικός  διαχωρισμός  έγινε  σε  δύο  διαφορετικές  στήλες, 

ανάλογα  με  την  ξενοβιοτική  ένωση  που  αναλύαμε  κάθε  φορά.    Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε  αναλυτική  στήλη:  α)  αντιστρόφου  φάσεως  τύπου  XTerra®  RP‐18 

(250x4.6 mm, διάμετρος σωματιδίων 5 μm) της οποίας προηγείται προστήλη (20x3.9 mm) 

του ίδιου πληρωτικού υλικού και οι δύο της εταιρίας Waters, και β) αντιστρόφου φάσεως 

τύπου CC Hypersil 130 ‐ 5 BDS C8 (250x4.6 mm) της οποίας προηγείται προστήλη (CC 8/4 

HYP  120  ‐  5  BDS  C8)  και  οι  δύο  της  εταιρίας  Macherey‐Nagel.    Η  ανίχνευση 

πραγματοποιείται  με  ανιχνευτή  UV  (Star  9050,  Varian)  και  ανιχνευτή  φθορισμού 

(ProStar 363, Varian).   

Οι  ενώσεις  αναφοράς  είναι  της  εταιρίας  Sigma‐Aldrich  και  έχουν  καθαρότητα 

μεγαλύτερη από 97 % του συνολικού βάρους.  Ως διαλύτες έκλουσης χρησιμοποιήθηκαν 

μεθανόλη  και  ακετονιτρίλιο  υψηλής  καθαρότητας  για  υγρή  χρωματογραφία  υψηλής 

απόδοσης,  ενώ  το  νερό  ήταν  επεξεργασμένο  με  σύστημα  καθαρισμού  Milli‐Q 

(Millipore).   

 

3.2.3  Περιγραφή των μεθόδων προσδιορισμού των ξενοβιοτικών ουσιών 

Τα  κριτήρια  με  τα  οποία  κατασκευάστηκαν  οι  μέθοδοι  ποιοτικού  και  ποσοτικού 

προσδιορισμού  των  ξενοβιοτικών  ενώσεων  ήταν:  (α)  ο  βέλτιστος  διαχωρισμός μεταξύ 

των  ξενοβιοτικών  ουσιών  και  των  οργανικών  προσμείξεων  που  προϋπήρχαν  στα 

δείγματα, (β) τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου, (γ) η επαναληψιμότητα της μεθόδου, (δ) 

η  γραμμικότητα  της  μεθόδου  και  (ε)  η  ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  ανάπτυξης  του 

χρωματογραφήματος.   Στη συνέχεια αναφέρονται  οι  συνθήκες  της χρωματογραφικής 

ανάλυσης και η απόδοση της μεθόδου για κάθε ξενοβιοτική ουσία που μελετήθηκε. 

 

3.2.3.1  Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα 

O διαχωρισμός των LAS έλαβε χώρα με τη βοήθεια της στήλης αντιστρόφου φάσεως CC 

Hypersil 130  ‐ 5 BDS C8 analytical column  (250x4.6 mm)  εξοπλισμένης με προστήλη CC 

8/4 HYP  120  ‐  5  BDS C8  (και  οι  δύο  από  την  εταιρία Macherey‐Nagel).    Η  ανίχνευση 

πραγματοποιήθηκε με ανιχνευτή φθορισμού Prostar 363 Fluorescence detector από την 

Varian.   Η σύσταση της κινητής φάσης ήταν 29 % ακετονιτρίλιο (A) και 71 % μίγματος 

νερού/ακετονιτριλίου:  75/25  και  11  g  NaClO4  (B).    Η  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε 
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ισοκρατικά  με  ροή  1.5 mL∙min‐1  και  η  ανίχνευση  επιτυγχάνονταν  σε  μήκη  κύματος 

διέγερσης‐εκπομπής, λex: 222 nm και λem: 290 nm αντίστοιχα. 

Η απόδοση  της μεθόδου προσδιορίσθηκε υπολογίζοντας  τη γραμμικότητα,  την 

επαναληψιμότητα,  την  ορθότητα  και  την  ευαισθησία  της,  σύμφωνα  με  το  εγχειρίδιο 

“Standards methods for the examination of water and wastewater” [1995].  Στον Πίνακα 3.2 

που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  η  ανάκτηση,  τα  όρια  ανίχνευσης  (L.O.D.)  του  κάθε 

ομόλογου  LAS  καθώς  και  η  επαναληψιμότητα  της  μεθόδου  υπολογιζόμενη  από  το 

σχετικό  σφάλμα  των  επαναλήψεων  (R.S.D.)  (n=6)  της  ανάλυσης  ιλύος  όπου  είχε 

προστεθεί  γνωστή ποσότητα LAS.    Σχεδόν  όλη  η ποσότητα  των  ομολόγων LAS  (C10, 

C11,  C12,  C13  με  10,  11,  12  και  13  άτομα  άνθρακα,  αντίστοιχα)  ανακτάται  από  την 

στερεά φάση.   

 
Πίνακας 3.2  :   Συντελεστής συσχέτισης, ανάκτηση, επαναληψιμότητα, και όρια ανίχνευσης των 
μεθόδων ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των ξενοβιοτικών ουσιών. 
 

  Ξενοβιοτική 
ένωση 

R2   Ανάκτηση 
[%] 

Επαναληψιμότητα 
R.S.D. [%] 

L.O.D. 
[μg∙g‐1 ξ.β.] 

L.O.Q. 
[μg∙g‐1 ξ.β.] 

LA
S 

C10  0.9996  102.3  3.1  1.04  2.808 

C11  0.9998  92.3  7.0  4.02  10.854 

C12  0.9998  97.7  5.1  2.68  7.236 

C13  0.9998  96.5  22.5  4.38  11.830 

  NPEO  0.9990  62.0  3.62  1.82  7.72 

  NP  0.9990  91.0  4.69  2.86  4.90 

  DEHP  0.9993  96.8  12.93  6.72  18.14 

PA
H
s 

phenanthrene  1.0  80.27  4.16  0.27  0.73 

fluoranthene  1.0  76.45  2.99  0.21  0.57 

pyrene  1.0  76.15  2.95  0.17  0.46 

benzo[b] 
fluoranthene 

0.999  82.03  8.53  0.57  1.54 

benzo[a] 
pyrene 

1.0  80.38  5.98  0.38  1.03 

 

 

3.2.3.2  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

Ο  διαχωρισμός  των  πέντε  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων 

πραγματοποιήθηκε  σε  στήλη  αντιστρόφου  φάσεως XTerra® RP  ‐  18  analytical  column 

(250x4.6 mm)  εξοπλισμένη  με  προστήλη  ίδιου  υλικού  (20x3.9 mm)  και  οι  δύο  από  την 
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Waters.  Η σύσταση της κινητής φάσης ήταν 60 % ακετονιτρίλιο (Α) και 40 % νερό (Β) και 

η  μέθοδος  ήταν  ισοκρατική  με  ροή  0.7  mL∙min‐1.    Η  ανίχνευση  των  PAHs 

πραγματοποιήθηκε με ανιχνευτή φθορισμού, αρχικά στα μήκη κύματος λex: 250 nm και 

λem: 370 nm (0 ‐ 22 min) και στη συνέχεια στα μήκη κύματος λex: 234 nm και λem: 420 nm 

(22 ‐ 58 min).   

Και  στην  περίπτωση  των  PAHs,  η  απόδοση  της  μεθόδου  προσδιορίσθηκε 

υπολογίζοντας  τη  γραμμικότητα,  την  επαναληψιμότητα,  την  ορθότητα  και  την 

ευαισθησία  της,  σύμφωνα  με  το  εγχειρίδιο  “Standards methods  for  the  examination  of 

water and wastewater” [1995].  Για την ποσοτική ανάλυση των PAHs κατασκευάσθηκαν 

καμπύλες βαθμονόμησης έξι σημείων και για περιοχή συγκεντρώσεων από 0.01 μg∙L‐1 

έως  0.50  μg∙L‐1.    Οι  καμπύλες  αυτές  ήταν  γραμμικές  με  συντελεστές  συσχέτισης 

μεγαλύτερους  από  0.999  (R2  >  0.999).  Τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  στον Πίνακα 

3.2.   

 

3.2.3.3  Δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας 

Ο  διαχωρισμός  του  φθαλικού  εστέρα  πραγματοποιήθηκε  στην  ίδια  χρωματογραφική 

στήλη  που  χρησιμοποιήθηκε  και  για  τον  προσδιορισμό  των  PAHs.    Αυτή  τη  φορά  η 

κινητή φάση αποτελούνταν από 83 % ακετονιτρίλιο (Α) και 17 % νερό (Β) και η  μέθοδος 

ήταν ισοκρατική με ροή 1.5 mL∙min‐1.   Η ανίχνευση του DEHP επιτυγχάνονταν στα 224 

nm  με  ανιχνευτή  UV.    Η  απόδοση  της  μεθόδου  εκτιμήθηκε  υπολογίζοντας  τη 

γραμμικότητα,  την  επαναληψιμότητα  και  τα  όρια  ανίχνευσης  και  ποσοτικοποίησης 

(Πίνακας 3.2). 

 

3.2.3.4  Εννεοφαινόλη και αιθοξυλικές εννεοφαινόλες 

Ο  διαχωρισμός  της  εννεοφαινόλης  και  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  έλαβε  και 

αυτός χώρα με τη χρήση της ίδιας χρωματογραφικής στήλης που χρησιμοποιήθηκε για 

την ανάλυση των PAHs και του φθαλικού εστέρα.   Η μέθοδος αυτή τη φορά δεν ήταν 

ισοκρατική.    Συγκεκριμένα,  η  κινητή φάση αποτελούταν  από:  50 %  ακετονιτρίλιο  (A) 

και 50 % νερό  (Β) για τα 3 πρώτα λεπτά και στη συνέχεια η σύσταση άλλαζε σε 66 % 

ακετονιτρίλιο (A) και 34 % νερό (Β), βαθμηδόν από 3 ‐ 20 min και ισοκρατικά από 20 ‐ 30 

min.  Η ροή ήταν 2.1 mL∙min‐1 και η ανίχνευση γινόταν σε μήκη κύματος: λex: 222 nm και 

λem: 305 nm.  Η απόδοση της μεθόδου εκτιμήθηκε υπολογίζοντας τη γραμμικότητα, την 

επαναληψιμότητα και τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (Πίνακας 3.2). 
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3.3    Προσδιορισμός  της  υγρασίας,  των  ολικών  και  των  πτητικών 

αιωρούμενων και μη στερεών 

Ο προσδιορισμός των ολικών στερεών (Total Solids, TS), των πτητικών στερεών (Volatile 

Solids,  VS)  και  της  υγρασίας  ενός  δείγματος  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  την 

αντίστοιχη μέθοδο, που περιγράφεται στο βιβλίο “Standard methods for the examination 

of water and wastewater” (Μέθοδος 2540D και 2540E).  Τα ολικά στερεά (TS) ορίζονται ως 

η ύλη που απομένει μετά από εξάτμιση στους 103 ‐ 105 oC.  Για τον προσδιορισμό τους, 

γνωστή ποσότητα δείγματος ξηραίνεται σε φούρνο στους 103 – 105 oC, μέχρι σταθερού 

βάρους,  πάνω  σε  προζυγισμένη  κάψα.    Η  αύξηση  του  βάρους  της  κάψας,  μετά  την 

ξήρανση  αντιστοιχεί  στα  ολικά  στερεά.    Από  την  άλλη,  η  μείωση  του  βάρους  του 

δείγματος  λόγω ξήρανσης,  αντιστοιχεί  στην περιεχόμενη υγρασία  του  δείγματος.    Τα 

πτητικά στερεά (Volatile Solids, VS) ορίζονται ως η ύλη που αφαιρείται μετά από καύση 

στους 550  oC.   Για τον προσδιορισμό τους, η κάψα στην οποία έχουν κατακρατηθεί τα 

ολικά  στερεά πυρακτώνεται,  μέχρι  σταθερού  βάρους  σε  πυραντήριο  στους  550  oC.   Η 

μείωση του βάρους της κάψας αντιστοιχεί στα πτητικά στερεά. 

Για τον προσδιορισμό των ολικών αιωρούμενων στερεών (Total Suspended Solids, 

TSS)  και  των  πτητικών  αιωρούμενων  στερεών  (Volatile  Suspended  Solids,  VSS),  η 

διαδικασία  είναι ακριβώς η  ίδια.   Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι για  τον υπολογισμό 

των TSS  και  των VSS  ενός  δείγματος προηγείται  διήθηση,  υπό κενό,  σε προζυγισμένο 

ηθμό ινών ύαλου, αντί τοποθέτηση αυτού σε προζυγισμένη κάψα. 

 

3.4  Μέτρηση pH 

Η  μέτρηση  του  pH  πραγματοποιήθηκε  ποτενσιομετρικά,  με  την  εμβάπτιση  του 

ηλεκτροδίου  φορητού  βαθμονομημένου  pH‐μέτρου  (Hanna  Instruments,  pH  211, 

Microprocessor pH‐meter) στο προς ανάλυση δείγμα.   

Προκειμένου  για  τη  μέτρηση  της  τιμής  του  pH  στα  στερεά  δείγματα  που 

λαμβάναμε  κατά  τη  διάρκεια  της  λιπασματοποίησης,  ποσότητα  δείγματος  3  g 

διαλυόταν σε 30 mL απεσταγμένου ύδατος και αναδευόταν για περίπου 5 λεπτά.   Στο 

υγρό πλέον αυτό δείγμα εμβαπτιζόταν το ηλεκτρόδιο και προσδιοριζόταν η τιμή του pH 

[Bach et al., 1985]. 

 

3.5  Προσδιορισμός του ελεύθερου αέριου χώρου (Free Air Space, FAS) 

Για τον προσδιορισμό του ελεύθερου αέριου χώρου (Free Air Space, FAS) του μίγματος, 

τοποθετούσαμε  μια  ποσότητα  μίγματος  σε  ογκομετρικό  σωλήνα  και  προσθέταμε 
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γνωστό όγκο απεσταγμένου ύδατος.   Ο ελεύθερος αέριος χώρος (FAS) προσδιοριζόταν 

ως το ποσοστό του όγκου του ύδατος που εισχωρούσε και παρέμενε στους πόρους του 

μίγματος [Haug, 1993].   

 

3.6  Προσδιορισμός του ολικού οργανικού και ανόργανου άνθρακα 

Τόσο ο ολικός οργανικός άνθρακας  (Total Organic Carbon, TOC), όσο και ο ανόργανος 

άνθρακας (Inorganic Carbon, IC), προσδιορίσθηκαν ποσοτικά στο δείγμα με τη βοήθεια 

αναλυτικής  συσκευής  μέτρησης  οργανικού  και  ανόργανου  άνθρακα  (Analytika  Jenna 

Multi  N/C  2000)  του  Ερευνητικού  Ινστιτούτου  Χημικής  Μηχανικής  και  Χημικών 

Διεργασιών  Υψηλής  Θερμοκρασίας  (ΕΙΧΗΜΥΘ).    Προκειμένου  να  προσδιορισθεί 

ποσοτικά ο διαλυτός οργανικός άνθρακας (Dissolved Organic Carbon, DOC), μέρος του 

υγρού  δείγματος  διηθήθηκε  από  φίλτρο  0.22  μm  της  Millipore.    Στο  υγρό  που 

συλλέχθηκε έγινε η μέτρηση του ολικού οργανικού άνθρακα. 

 

3.7  Μέτρηση του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου 

Ο προσδιορισμός του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Chemical Oxygen Demand, COD) 

αντιστοιχεί  στη  συνολική  ποσότητα  του  οξυγόνου  που  απαιτείται  για  την  πλήρη 

οξείδωση των οργανικών συστατικών ενός δείγματος.   Βασίζεται στο γεγονός ότι όλες 

οι οργανικές ενώσεις, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, μπορούν να οξειδωθούν με τη δράση 

κάποιου ισχυρά οξειδωτικού μέσου σε όξινο περιβάλλον.   

Η οξείδωση του οργανικού υλικού ενός διαλύματος (με την προϋπόθεση ότι δεν 

περιέχει  2  g Cl‐∙L‐1)  γίνεται  από  περίσσεια  διχρωμικού  καλίου  (K2Cr2O7)  με  θέρμανση 

στους 141 ‐ 143 οC και σε ισχυρά όξινες συνθήκες (παρουσία H+).  Ως καταλύτης, για την 

οξείδωση  των  πτητικών  (με  ευθεία  αλυσίδα  ατόμων)  αλειφατικών  ενώσεων 

χρησιμοποιείται  θειικός  άργυρος  (AgSO4).    Όμως,  ο  AgSO4  αντιδρά  με  χλωριούχα, 

βρωμιούχα  και  ιωδιούχα  ιόντα  (τα  οποία  συνήθως  υπάρχουν  στα  δείγματα)  και 

σχηματίζει ιζήματα τα οποία οξειδώνονται μερικώς (οπότε λαμβάνονται λανθασμένες 

μετρήσεις).  Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό (αλλά όχι εντελώς) με την 

προσθήκη, πριν την θέρμανση των δειγμάτων, ιόντων υδραργύρου (στη μορφή θειικού 

υδραργύρου, HgSO4),  τα  οποία  συμπλοκοποιούνται  με  τα  ιόντα  αλογόνων.    Η  γενική 

αντίδραση  οξείδωσης  του  οργανικού  υλικού  από  τα  διχρωμικά  ιόντα  (Cr2Ο2‐7) 

περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

7 3
2 2 2 28 [( 8 ) / 2]n a bC H O cCr O cH nCO a c H O Cr− ++ + ⎯⎯→ + + + 2 +

                                   (3.1) 
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όπου: 
2 1 1
3 6 3

c n n= + − b  

Ο  προσδιορισμός  του  διαλυτού  χημικά  απαιτούμενου  οξυγόνου  (Dissolved 

Chemical  Oxygen  Demand,  D‐COD)  γίνεται  με  τη  μέθοδο  κλειστής  επαναρροής  με 

φωτομέτρηση  στα  600  nm  σε  ηλεκτρονικό  φωτόμετρο  (τύπου  Hach  DR/2010),  όπως 

περιγράφεται στο βιβλίο “Standard methods for the examination of water and wastewater” 

[1995] (Μέθοδος 5220D).  Η μέθοδος βασίζεται στη φωτομέτρηση των ιόντων Cr3+.  

Αντίστοιχα,  ο προσδιορισμός του ολικού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου  (Total 

Chemical  Oxygen  Demand,  T‐COD)  γίνεται  με  τη  μέθοδο  ανοικτής  επαναρροής  με 

τιτλοδότηση,  όπως  περιγράφεται  στο  βιβλίο  “Standard methods  for  the  examination  of 

water and wastewater” [1995] (Μέθοδος 5220B).   Η μέθοδος βασίζεται στην τιτλοδότηση 

των εναπομεινάντων ιόντων Cr6+. 

 

3.8  Προσδιορισμός των υδατανθράκων 

Ο  προσδιορισμός  των  υδατανθράκων  γίνεται  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο,  η  οποία 

περιγράφεται από τον  Josefsson  [Josefsson, 1983].   Η μέθοδος περιλαμβάνει αντίδραση 

των  υδατανθράκων  με  L‐τρυπτοφάνη  παρουσία  βορικού  (H3BO3)  και  θειικού  (H2SO4)  

οξέος  για  20  λεπτά,  μέσα  σε  υδατόλουτρο  (υπό  βρασμό)  και  ακολούθως 

πραγματοποιείται  φωτομέτρηση  των  δειγμάτων  στα  520  nm.    Ο  υπολογισμός  της 

συγκέντρωσης  των  υδατανθράκων  γίνεται  με  τη  χρήση  πρότυπης  καμπύλης  της 

οπτικής  απορρόφησης  στα  520  nm,  συναρτήσει  της  συγκέντρωσης  πρότυπων 

διαλυμάτων D‐γλυκόζης.  

 

3.9  Μέτρηση αμμωνιακού αζώτου (ΝΗ3‐Ν) και ολικού αζώτου κατά Kjeldahl 

(TKN) 

Η μέτρηση της αμμωνίας (NH3‐N) γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο της απόσταξης, όπως 

περιγράφεται στο βιβλίο “Standard methods for the examination of water and wastewater” 

[1995]  (Μέθοδος  4500).    Στο  προς  ανάλυση  δείγμα  προστίθεται  ρυθμιστικό  διάλυμα 

τετραβορικού νατρίου (Na2B4O7) και υδροξειδίου του νατρίου 0.1 Ν και ρυθμίζεται το pH 

κοντά στο 9.5 με πυκνό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 6 Ν.  Στη συνέχεια ακολουθεί 

απόσταξη, μέχρι να συλλεχθεί όγκος αποστάγματος  ίσος με το 70  ‐ 80 %  του αρχικού 

όγκου  του  δείγματος.    Το  απόσταγμα  συλλέγεται  μέσα  σε  μία  κωνική  φιάλη,  που 

περιέχει διάλυμα βορικού οξέος (H3BO3) και δείκτη (διάλυμα ισοπρόπυλο ‐ αλκοόλης με 

τις  χρωστικές  ουσίες methyl  blue  και methyl  red).    Το  διάλυμα  αυτό  κατακρατεί  την 

αμμωνία που περιέχεται στο απόσταγμα, μετατρέποντας  τη σε  ιόντα αμμωνίου.   Στο 
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τέλος της απόσταξης, προσδιορίζεται η ισοδύναμη ποσότητα αμμωνίας στο διάλυμα με 

τιτλοδότηση του αποστάγματος με πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος 0.02 Ν.   

Η  μέτρηση  του  ολικού  αζώτου  κατά  Kjeldahl  (Total  Kjeldahl  Nitrogen,  TKN) 

γίνεται  πάλι  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  της  απόσταξης  [“Standard  methods  for  the 

examination  of water  and wastewater”,  Μέθοδος  4500]  και  εκφράζει  το  άθροισμα  του 

οργανικού και του αμμωνιακού αζώτου ενός δείγματος, που βρίσκεται στην οξειδωτική 

βαθμίδα ‐3.  Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται συσκευή μικρό‐Kjeldahl με φιάλες 

χωρητικότητας 50 ml δείγματος.  Η βασική αρχή προσδιορισμού είναι η εξής: παρουσία 

θειικού οξέος (H2SO4), θειικού καλίου (K2SO4) και θειικού υδραργύρου (HgSO4) και κάτω 

από  θερμοκρασία  βρασμού  του  θειικού  οξέος  (340  oC),  το  οργανικό  άζωτο  και  η 

ελεύθερη  αμμωνία  μετατρέπονται  σε  αμμωνιακό  άλας  (NH4HSO4),  αφού  προηγηθεί 

χώνευση  του  οργανικού  υλικού.    Μετά  το  τέλος  της  χώνευσης  προστίθεται 

αντιδραστήριο  υδροξειδίου  του  νατρίου  για  την  ανύψωση  της  τιμής  του  pH  και 

αντιδραστήριο  θειοθειικού  νατρίου  (Na2S2O3∙5H2O),  για  τη  διάσπαση  των  συμπλόκων 

του  υδραργύρου  με  τα  αμμωνιόντα  και  ακολουθεί  απόσταξη.    Η  αποσταχθείσα 

αμμωνία  κατακρατείται  από  διάλυμα  βορικού  οξέος  και  δείκτη  και  προσδιορίζεται, 

όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, με τιτλοδότηση με πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος. 

 

3.10  Μέτρηση ολικού φωσφόρου 

Η μέτρηση του ολικού φωσφόρου (Total Phosphorus, TP) γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο 

που  περιγράφεται  στο  βιβλίο  “Standard  methods  for  the  examination  of  water  and 

wastewater”  (Μέθοδος  4500).    Ο  φώσφορος  στα  δείγματα  βρίσκεται:  α)  με  την  μορφή 

ορθοφωσφορικών  ιόντων  (PO43‐,  HPO42‐,  H2PO4‐),  β)  με  την  μορφή  πολυφωσφορικών 

ιόντων [(PO3)6‐, (P3O10)5‐, (P2O7)4‐] και γ) εμπεριέχεται σε οργανικές ενώσεις.  Βασική αρχή 

της  μεθόδου  είναι  η  μετατροπή  όλων  των  μορφών  σε  ορθοφωσφορικά  ιόντα  και 

ακολούθως  ο  προσδιορισμός  τους.    Για  τη  μετατροπή  των  πολυφωσφορικών  ιόντων 

αρκεί  η  υδρόλυσή  τους  σε  όξινες  συνθήκες  και  σε  θερμοκρασία  100  oC.    Όμως  η 

μετατροπή  του  οργανικού  φωσφόρου  σε  ορθοφωσφορικά  ιόντα  απαιτεί  χώνευση  του 

οργανικού υλικού. 

Στην παρούσα διατριβή προτιμάται η μέθοδος χώνευσης, η οποία βασίζεται στις 

οξειδωτικές ιδιότητες των υπερθειικών ιόντων  (persulfate digestion method) και είναι η 

μέθοδος με  την μικρότερη σχετική  τυπική απόκλιση,  από όσες προτείνονται.    Για  τον 

προσδιορισμό  των  ορθοφωσφορικών  ακολουθείται  η  μέθοδος  του  ασκορβικού  οξέος 

(ascorbic acid method).  Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του φωσφόρου γίνεται με τη 

χρήση  «πρότυπης»  καμπύλης  της  οπτικής  απορρόφησης  στα  880 nm,  συναρτήσει  της 

συγκέντρωσης πρότυπων διαλυμάτων δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      4 
 

 

Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος και η 

ταυτόχρονη βιοαποκατάστασή της από 

την παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών 
 

 

 

4.1  Εισαγωγή 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  τα  τελευταία  χρόνια  η  διαχείριση  των  συνεχώς 

αυξανόμενων ποσοτήτων ιλύος, η οποία αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα απόβλητο που 

πρέπει να διατεθεί.   Στην πραγματικότητα όμως το απόβλητο αυτό είναι ένας σοβαρά 

υποτιμημένος πόρος.  Η ιλύς διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό πολύτιμων συστατικών, όπως 

θρεπτικά και οργανική ύλη, ενώ παράλληλα έχει και υψηλή θερμική αξία, ιδιότητες που 

την καθιστούν κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος χρήσεων.  Ωστόσο, η ιλύς είναι φορέας 

ανεπιθύμητων  ρύπων,  όπως  οι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί,  τα  βαρέα  μέταλλα 
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καθώς και οι ξενοβιοτικές ουσίες, η παρουσία των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο των 

ενδιαφερόντων των ερευνητών.   

Μεταξύ των διαφόρων βιολογικών μεθόδων σταθεροποίησης της  ιλύος που θα 

τύχει  γεωργικής  ή  συναφούς  χρησιμοποίησης,  η  βιοσταθεροποίηση  θεωρείται  ως  η 

περισσότερο  διαδεδομένη,  πρακτική  και  εύκολα  εφαρμόσιμη  λύση,  με  τις  μικρότερες 

απαιτήσεις  σε  εγκαταστάσεις.    Η  λιπασματοποίηση  της  ιλύος  αποσκοπεί  κυρίως  στη 

σταθεροποίηση, στην υγειονοποίηση και στη μείωση του όγκου της, ενώ μέχρι σήμερα 

έχει  ερευνηθεί  σε  μικρό  βαθμό ως προς  τη  δυναμικότητά  της  στη  βιοαποδόμηση  των 

ξενοβιοτικών ουσιών.   

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η βιοσταθεροποίηση της  ιλύος καθώς και η 

επίδραση  του  τύπου  της  ιλύος  στη  διεργασία  αυτή.    Παράλληλα  θα  διερευνηθεί  η 

δυναμικότητα  της  διεργασίας  στη  βιοαποκατάσταση  της  ιλύος  από  την  παρουσία 

ξενοβιοτικών  ουσιών,  καθώς  και  η  επίδραση  των  ουσιών  αυτών  στη  διεργασία.    Οι 

ξενοβιοτικές  ενώσεις που θα εξετασθούν είναι  τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά 

άλατα  (Linear  Alkylbenzene  Sulphonates,  LAS),  οι  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες  (Nonyl 

Phenol  Ethoxylates, NPEO)  και  το  κυριότερο  μεταβολικό  τους  προϊόν  η  εννεοφαινόλη 

(Nonyl Phenol), ο φθαλικός δι‐(2‐αιθυλεξυλ) εστέρας (di‐(2‐ethyl‐hexyl) phthalate, DEHP) 

και  οι  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες  φαινανθρένιο,  φλουορανθένιο,  πυρένιο, 

βένζο[β]φλουορανθένιο και βενζο[α]πυρένιο.   

 

4.2  Πειραματική διάταξη 

Η εφαρμογή της διεργασίας της λιπασματοποίησης πραγματοποιήθηκε σε κατάλληλη 

πειραματική  διάταξη  που  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  για  το  σκοπό  αυτό  στο 

Εργαστήριο  Βιοχημικής  Μηχανικής  και  Τεχνολογίας  Περιβάλλοντος,  του  τμήματος 

Χημικών  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών.    Το  κύριο  μέρος  της  διάταξης 

αποτελούν οι δύο όμοιοι κλειστοί αντιδραστήρες που λειτουργούν παράλληλα  (Σχήμα 

4.1).    Αναλυτικότερα,  πρόκειται  για  δύο  οριζόντιους  κυλίνδρους  διαμέτρου  30  cm, 

μήκους 40 cm, και λειτουργικού όγκου 28 L.   Οι αντιδραστήρες κατασκευάσθηκαν από 

ανοξείδωτο  χάλυβα  και  για  τη  μόνωσή  τους  χρησιμοποιήθηκε  ένα  στρώμα  αφρού 

πολυουρεθάνης καθώς και ένα στρώμα αλουμινοκουβέρτας.   

Στο κάτω μέρος  του αντιδραστήρα υπάρχει  εσωτερικά μία διάτρητη μεταλλική 

επιφάνεια προκειμένου να συγκρατεί το υλικό που λιπασματοποιείται και ταυτόχρονα 

να επιτρέπει την αποτελεσματική διάχυση του αέρα στο μίγμα.  Παράλληλα, μέσω των 

οπών  της  επιφάνειας αυτής  διαφεύγουν  τα στραγγίσματα και  συλλέγονται  στο  κάτω 

μέρος του αντιδραστήρα.   
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Σχήμα 4.1:   Η πραγματική εικόνα της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τη 

βιοσταθεροποίηση της ιλύος.  Διακρίνεται το (α) εμπρόσθιο τμήμα και (β) το οπίσθιο τμήμα 

της διάταξης. 

(β) 
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Ο κάθε αντιδραστήρας είναι εφοδιασμένος με μηχανικό σύστημα ανάδευσης το 

οποίο  ενεργοποιείται  σε  προκαθορισμένα  χρονικά  διαστήματα  προκειμένου  να 

αναδεύσει  και  να  ομογενοποιήσει  το  μίγμα.    Εναλλακτικά,  υπάρχει  η  δυνατότητα 

ενεργοποίησης της ανάδευσης σε περιπτώσεις ελέγχου της διεργασίας (π.χ. άνοδος της 

θερμοκρασίας πάνω από το επιθυμητό επίπεδο).   

Στο  Σχήμα  4.1  διακρίνεται  το  πάνω  μέρος  του  αντιδραστήρα,  το  οποίο  ενώ 

αρχικά  ήταν  επίπεδα  κατασκευασμένο,  τροποποιήθηκε  μετά  από  το  πρώτο  πείραμα 

λιπασματοποίησης,  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  συλλογή  των  υδρατμών  από  την 

αέρια φάση του αντιδραστήρα.   Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται η νέα μορφή του επάνω 

μέρους του αντιδραστήρα, η οποία μοιάζει με σκεπή και στο εσωτερικό της υπάρχουν 

αυλάκια για τη συλλογή και απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 4.2:   Το καπάκι του αντιδραστήρα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η 

συλλογή των συμπυκνωμάτων της αέριας φάσης.  

 

Στο  εμπρόσθιο  τμήμα  του  αντιδραστήρα  υπάρχει  καλυμμένη  θύρα  που 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της δειγματοληψίας.  Ο κάθε αντιδραστήρας 

είναι εφοδιασμένος με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας.  Συγκεκριμένα, για την 

παρακολούθηση  της  στερεάς  φάσης,  έχουν  τοποθετηθεί  στην  πρόσοψη  του 

αντιδραστήρα ένας αισθητήρας υγρασίας καθώς και ένας θερμοκρασίας.   Αντίστοιχα, 

για  την  παρακολούθηση  της  αέριας  φάσης  τοποθετήθηκε  αρχικά  στο  καπάκι  του 

αντιδραστήρα ένας αισθητήρας ταυτόχρονης μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας,  ο 

οποίος  τελικά,  λόγω  λειτουργικών  προβλημάτων,  αντικαταστάθηκε  από  έναν 
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αισθητήρα μέτρησης μόνο της θερμοκρασίας.  Τα σήματα όλων αυτών των αισθητήρων 

φθάνουν μέσω ειδικού καταγραφέα (DL2e Data Logger) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

Ο  αέρας,  αφού  πρώτα  αφυγρανθεί  σε  στήλες  σίλικας  (Σχήμα  4.1(β)), 

διοχετεύεται στον κάθε αντιδραστήρα μέσω δύο διαφορετικών παροχών, μίας χαμηλής 

και  μίας  υψηλής.    Η  ρύθμιση  των  παροχών  αυτών  γίνεται  με  κατάλληλα  ροόμετρα 

αέρα.   Η χαμηλή παροχή αέρα είναι συνεχώς ενεργοποιημένη κατά τη λειτουργία της 

διάταξης.  Αντίθετα, η υψηλή παροχή ενεργοποιείται μέσω ηλεκτροβαλβίδας μόνο όταν 

το  ποσοστό  του  οξυγόνου  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  ξεπεράσει  το  κατώτερο 

επιθυμητό κάθε φορά όριο, καθώς και όταν η θερμοκρασία υπερβεί τη μέγιστη τιμή που 

ο χρήστης έχει θέσει.  Το αέριο ρεύμα που εξέρχεται από τον αντιδραστήρα οδηγείται σε 

ηλεκτρονικό  αναλυτή  αερίων  (LMSxi  Type  G3.18)  για  την  ταυτοποίηση  και 

ποσοτικοποίηση των επιμέρους συστατικών του.   

Όλα  τα  δεδομένα  που  λαμβάνονται  κατά  τη  διάρκεια  της  διεργασίας 

καταγράφονται  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή.    Η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  της 

διεργασίας πραγματοποιείται με  εφαρμογή αυτοματισμού σε περιβάλλον Labview 7.0 

(National Instruments) που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.   

 

4.3    Προκαταρκτικό  πείραμα  για  τη  μελέτη  των  βέλτιστων  συνθηκών 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος 
 

4.3.1  Εισαγωγή 

Η  λιπασματοποίηση  της  ιλύος  απαιτεί  έναν  ιδιαίτερο  και  ακριβή  χειρισμό  της 

διεργασίας,  λόγω της υψηλής περιεκτικότητας  του υποστρώματος σε υγρασία και  της 

απουσίας  δομής  και  πορώδους.   Η παρουσία μεγάλης ποσότητας  νερού  στο  σύστημα 

συνεπάγεται  τη  δημιουργία  αναερόβιων  συνθηκών,  τη  μείωση  της  θερμοκρασίας  και 

γενικά  τον  ανεπαρκή  έλεγχο  της  διεργασίας.    Για  να  ξεπερασθούν  τα  προβλήματα 

αυτά  απαιτείται  η  δημιουργία  και  η  διατήρηση  ικανοποιητικού  πορώδους  στο  υλικό, 

καθώς  και  ο  έλεγχος  της  παροχής  αέρα ώστε  και  η  θερμοκρασία  να  διατηρείται  στα 

επιθυμητά όρια του ελέγχου, αλλά και το υλικό να ξηραίνεται [Haug, 1993].  

Το συγκεκριμένο πείραμα ήταν προκαταρκτικό και πραγματοποιήθηκε έχοντας 

ως  στόχο  τη  διερεύνηση  των  βέλτιστων  λειτουργικών  συνθηκών  της  διαθέσιμης 

πειραματικής  διάταξης  προκειμένου  να  λιπασματοποιηθεί  η  ιλύς.    Παράλληλα, 

μελετήθηκε  η  επίδραση  των  αρχικών  φυσικών  χαρακτηριστικών  του  μίγματος  στη 

βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος.    Έτσι,  εξετάστηκε  η  επίδραση  τόσο  της  αρχικής 
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περιεκτικότητας του μίγματος σε υγρασία, όσο και του πορώδους του.   

 

4.3.2  Παρασκευή και χαρακτηρισμός του μίγματος προς βιοσταθεροποίηση 

Για  την  παρασκευή  των  μιγμάτων  που  τοποθετήθηκαν  στο  εσωτερικό  των  δύο 

λιπασματοποιητών  χρησιμοποιήθηκε  μίγμα πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  ιλύος 

σε αναλογία 2.5/1, αντίστοιχα, καθώς και κοπριά προβάτου και αγελάδας.   Η σύσταση 

των δύο μιγμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί.   

Αναλυτικότερα,  χρησιμοποιήθηκε  μίγμα  ιλύος  (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια: 

2.5/1) έτσι ώστε αυτό να αντιπροσωπεύει την τυπική σύσταση της ιλύος που παράγεται 

από  μία  μονάδα  επεξεργασίας  λυμάτων.    Η  παχυμένη  πρωτοβάθμιας  επεξεργασίας 

ιλύς προήλθε από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της νήσου Ψυττάλειας.  Πρόκειται 

για  το  σταθμό  όπου  φτάνει  και  υφίσταται  επεξεργασία  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 

λυμάτων  του  νομού  Αττικής.    Η  ιλύς,  αφού  συλλέχθηκε  σε  πλαστικά  δοχεία, 

μεταφέρθηκε  και  αποθηκεύθηκε  στο  θάλαμο  συντήρησης  (2  ‐  4  oC)  του  Εργαστηρίου 

Βιοχημικής  Μηχανικής  και  Τεχνολογίας  Περιβάλλοντος.    Η  παχυμένη  ιλύς 

δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας  προήλθε  από  τη  μονάδα  βιολογικού  καθαρισμού  των 

λυμάτων της Πάτρας, του νομού Αχαΐας στη Βόρεια Πελοπόννησο.   Στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση πραγματοποιείται δευτεροβάθμια επεξεργασία στο σύνολο των λυμάτων 

που εισέρχονται στο σταθμό.  Η συλλογή της ιλύος έγινε στην έξοδο του παχυντή, λίγο 

πριν  η  ιλύς  οδηγηθεί  για  σταθεροποίηση  στον  αναερόβιο  χωνευτή.    Και  αυτή  η  ιλύς 

μεταφέρθηκε και αποθηκεύθηκε στον ίδιο θάλαμο συντήρησης.  Ο χαρακτηρισμός των 

ιλύων  ήταν  πλήρης  και  οι  παράμετροι  που  προσδιορίσθηκαν  παρουσιάζονται  στον 

Πίνακα 4.2.   

Πίνακας 4.1:   Αρχική σύσταση του μίγματος (Πείραμα Νο 1 και Νο 2) προς βιοσταθεροποίηση 

(σε κιλά νωπού βάρους, kg ν.β.). 

Αριθμός  

πειράματος  

Μίγμα α’βάθμιας/β’βάθμιας 

ιλύος 

Κοπριά προβάτου  Κοπριά 

αγελάδας 

Νo 1  3.0   2.75  2.75 

Νo 2  1.7   3.4  3.4 

 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο μιγμάτων αποτέλεσαν οι κοπριές 

(Πίνακας 4.1).  Η κοπριά προβάτου που προστέθηκε ήταν χωνευμένη, με σχετικά μικρή 
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περιεκτικότητα  σε  υγρασία  (17  %)  και  η  δομή  της  εμπεριείχε  συσσωματώματα.  

Συλλέχθηκε  από  ποιμνιοστάσιο  που  βρίσκεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  νομού 

Αχαΐας  και  αποθηκεύθηκε  σε  κλειστές  σακούλες  σε  συνθήκες  περιβάλλοντος.    Ο 

σκοπός της προσθήκης της συγκεκριμένης κοπριάς ήταν να προσδώσει κάποια «δομή» 

στο  μίγμα  και  να  ρυθμίσει  τα  υψηλά  ποσοστά  υγρασίας  του  μίγματος  των  ιλύων.  

Αντίθετα,  η  κοπριά αγελάδας  δεν  ήταν  χωνευμένη  και  το ποσοστό  της περιεχόμενης 

υγρασίας  που  προσδιορίσθηκε  ήταν  83.6 %.    Η  συλλογή  της  συγκεκριμένης  κοπριάς 

έγινε από ένα μικρό βουστάσιο,  επίσης στην  ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας.   Η 

κοπριά αυτή, αν και είχε υψηλό ποσοστό υγρασίας,  επιλέχθηκε ως μία πλούσια πηγή 

μικροοργανισμών (μαγιά), χρήσιμων για την εξέλιξη της διεργασίας.   

 
Πίνακας 4.2:   Χαρακτηριστικά παχυμένης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επεξεργασίας 

ιλύος. 
 

Παράμετρος    α’ βάθμια ιλύς  β’ βάθμια ιλύς 

Ολικά στερεά (TS)  [g∙L‐1]  55.80  46.60 

Ολικά  αιωρούμενα  στερεά 

(TSS) 

[g∙L‐1]  53.60  39.1 

Πτητικά στερεά (VS)  [g∙L‐1]  34.40  31.00 

Πτητικά  αιωρούμενα  στερεά 

(VSS) 

[g∙L‐1]  33.30  24.70 

Διαλυτό  χημικά  απαιτούμενο 

οξυγόνο (d‐COD) 

[g∙L‐1]  0.875  1.10 

Ολκό  χημικά  απαιτούμενο 

οξυγόνο (T‐COD) 

[g∙L‐1]  30.90  35.50 

Αλκαλικότητα   [g CaCO3∙L‐1]  1.75  5.06 

pH    6.32  6.83 

NH3  [mg N∙L‐1]  560  163 

Norg (Kjeldah)  [g∙L‐1]  3.36  5.02 

Υδατάνθρακες  [mg∙g‐1 ξ.β.]  158  200 

Πρωτεΐνες  [mg∙g‐1 ξ.β.]  376  350 

Ολικός φώσφορος  [g∙L‐1]  0.82  1.50 

 

Τα  επιμέρους  αυτά  συστατικά  και  στις  ποσότητες  που  παρουσιάζονται  στον 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

- 124 - 

Πίνακα  4.1  προστέθηκαν  σε  δύο  μεγάλα  δοχεία  (ένα  για  κάθε  πείραμα)  και 

αναδεύθηκαν  για  αρκετή  ώρα  ώσπου  να  δημιουργηθεί  ένα  πολύ  καλά 

ομογενοποιημένο  μίγμα.    Στη  συνέχεια,  το  περιεχόμενο  του  πρώτου  δοχείου, 

μεταφέρθηκε  και  τοποθετήθηκε  στον  πρώτο  αντιδραστήρα  (Πείραμα  Νο  1),  ενώ  το 

μίγμα  που  υπήρχε  στο  δεύτερο  δοχείο  μεταφέρθηκε  και  τοποθετήθηκε  στο  δεύτερο 

αντιδραστήρα  (Πείραμα  Νο  2),  αντίστοιχα.    Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  όσο  το 

δυνατό  καλύτερη  ομογενοποίηση  των  μιγμάτων  τέθηκε  σε  λειτουργία  το  σύστημα 

ανάδευσης των αντιδραστήρων για χρονικό διάστημα πέντε λεπτών.   

Την  παρασκευή  και  ομογενοποίηση  των  δύο  διαφορετικών  μιγμάτων 

ακολούθησε  ο  χαρακτηρισμός  τους.    Από  κάθε  αντιδραστήρα  συλλέχθηκαν  τρία 

διαφορετικά  δείγματα  ποσότητας  περίπου  ίσης  με  10  g,  τα  οποία  ενώθηκαν  και 

ομογενοποιήθηκαν δημιουργώντας ένα μόνο αντιπροσωπευτικό δείγμα.   Μέρος αυτού 

του δείγματος χρησιμοποιούταν κάθε φορά για τον προσδιορισμό της κάθε μίας από τις 

παραμέτρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.   

 

  Πίνακας  4.3:      Χαρακτηρισμός  του  αρχικού  μίγματος  (Πείραμα  Νο  1  και  Νο  2)  προς 
βιοσταθεροποίηση*.  

Παράμετρος    Πείραμα Νο 1  Πείραμα Νο 2 

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  33.0 ± 0.8  39.9 ± 1.1 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  58.7 ± 2.9  49.1 ± 2.8 

Υγρασία  [%]  67.0  60.0 

F.A.S.  [%]  36  60 

pH    9.6  9.5 

C/N    23.9  27.3 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]  121 ± 10.7  162 ± 16.8 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. ιλύος]  2130 ± 188  1880 ± 224 

 
* Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων

  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

Συγκεκριμένα,  ο  χαρακτηρισμός  των  αρχικών  μιγμάτων  και  των  δύο 

πειραμάτων περιέλαβε τον προσδιορισμό του ποσοστού τόσο των ολικών και πτητικών 

στερών, όσο και της υγρασίας, τη μέτρηση του pH, του πορώδους (F.A.S.) καθώς και του 

λόγου C/N.   Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για κάθε μία από τις προαναφερθείσες 
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παραμέτρους περιγράφεται με λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής.   

Ξεχωριστό κομμάτι του χαρακτηρισμού αποτέλεσε, επίσης, ο προσδιορισμός του 

περιεχομένου  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  του  μίγματος.    Έτσι,  μία  ποσότητα  από  το 

δείγμα  που  είχε  κρατηθεί  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  για  το  χαρακτηρισμό  των 

μιγμάτων,  οδηγήθηκε  προς  ξήρανση  στους  40  oC  και  στη  συνέχεια  ακολούθησε  η 

εκχύλιση και ο αναλυτικός προσδιορισμός των ξενοβιοτικών ουσιών. 

 

4.3.3  Συνθήκες βιοσταθεροποίησης 

Οι  δύο  λιπασματοποιητές,  αφού  τροφοδοτήθηκαν  χειροκίνητα  με  τα  δύο  διαφορετικά 

μίγματα που περιγράψαμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, σφραγίσθηκαν και 

λειτούργησαν ως αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για διάστημα περίπου 60 ημερών.  

Και  στους  δύο  αντιδραστήρες  πραγματοποιήθηκαν  οι  ίδιες  ρυθμίσεις  στις  συνθήκες 

ελέγχου της διεργασίας.    

Αναλυτικότερα,  το  μίγμα  με  το  υψηλότερο  ποσοστό  υγρασίας  ήταν  αυτό  που 

τοποθετήθηκε  στον πρώτο αντιδραστήρα  (Πείραμα Νο  1)  ενώ αυτό με  την μικρότερη 

περιεκτικότητα  σε  υγρασία  χρησιμοποιήθηκε  για  την  τροφοδοσία  του  δεύτερου 

αντιδραστήρα  (Πείραμα Νο 2).   Το αρχικό βάρος καθενός από τα μίγματα ήταν 8.5 kg 

και κατέλαβε περίπου τα ¾ του λειτουργικού όγκου του αντιδραστήρα.   

Η  ανάδευση  ρυθμίστηκε  να  πραγματοποιείται  στους  30  rpm  για  διάστημα  2 

λεπτών  κάθε  4  ώρες,  προκειμένου  να  αναδεύεται  επαρκώς  το  μίγμα  και  να 

διασφαλίζονται  οι  αερόβιες  συνθήκες  σε  όλο  τον  όγκο  του.    Η  παροχή  του  αέρα  σε 

καθένα από τους αντιδραστήρες γινόταν μέσω ενός συμπιεστή αέρα και εξυπηρετούσε 

τόσο  την  κάλυψη  των  αερόβιων  συνθηκών  μέσα  στον  αντιδραστήρα,  όσο  και  τη 

ρύθμιση  της  θερμοκρασίας  του  στερεού  μίγματος.    Το  ρεύμα  της  χαμηλής  παροχής 

αέρα είχε ρυθμιστεί μέσω ροομέτρου στα 500 mL∙min‐1, ενώ αυτό της υψηλής παροχής 

ήταν περίπου διπλάσιο, δηλαδή 1100 mL∙min‐1.  Η ηλεκτροβαλβίδα της υψηλής παροχής 

αέρα  ρυθμίστηκε  να  ενεργοποιείται  σε  δύο  κρίσιμες  για  τη  βιοσταθεροποίηση 

λειτουργικές συνθήκες.   Η μία από αυτές ήταν η θερμοκρασία του στερεού υλικού να 

μη ξεπερνά τους 60 oC, ενώ η δεύτερη συνθήκη αφορούσε το ποσοστό του οξυγόνου στο 

αέριο ρεύμα της εξόδου, του οποίου η τιμή δεν έπρεπε να ξεπεράσει το κάτω όριο του 10 

%.   

Η παρακολούθηση και ο ταυτόχρονος έλεγχος της διεργασίας γινόταν μέσω των 

αισθητήρων  υγρασίας  (στερεής  και  αέριας  φάσης)  και  θερμοκρασίας  (στερεής  και 

αέριας  φάσης)  που  ήταν  τοποθετημένοι  σε  κατάλληλες  θέσεις  στον  αντιδραστήρα, 
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καθώς  και  του  αναλυτή  αερίων  που  ήταν  συνδεδεμένος  στο  αέριο  ρεύμα  εξόδου.    Η 

καταγραφή των δεδομένων λάμβανε χώρα κάθε 5  λεπτά.   Παράλληλα,  λαμβάνονταν 

ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δείγματα  στερεού  από  το  εσωτερικό  των 

αντιδραστήρων, έτσι ώστε να προσδιορισθούν διάφορες παράμετροι, όπως τα ολικά και 

πτητικά στερεά, το pH, αλλά και η συγκέντρωση των ξενοβιοτικών ουσιών.   

 

4.3.4  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.3.4.1  Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος 

Οι  σημαντικότερες  ίσως  παράμετροι  για  την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της 

διεργασίας της λιπασματοποίησης της ιλύος είναι η θερμοκρασία του στερεού μίγματος 

και  η  περιεκτικότητα  σε  διοξείδιο  του  άνθρακα  του  αερίου  ρεύματος  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα.   

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας του στερεού υλικού 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 1 και για το Πείραμα Νο 2.  Όπως 

παρατηρούμε,  η  άνοδος  της  θερμοκρασίας  και  στα  δύο  πειράματα  (Νο  1  και  Νο  2) 

πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την έναρξη της διεργασίας και δε σημειώθηκε κάποια 

περίοδος καθυστέρησης.   Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι ο υπάρχων 

(εγγενής) μικροβιακός πληθυσμός άρχισε να αποδομεί την οργανική ύλη αμέσως μόλις 

τοποθετήθηκε το μίγμα στους αντιδραστήρες και διοχετεύθηκε σε αυτούς οξυγόνο.   Η 

εξέλιξη  της  θερμοκρασίας  δεν  ήταν  η  ίδια  για  τα  Πειράματα  Νο  1  και  Νο  2.    Είναι 

εμφανές  πως  στο  Πείραμα  Νο  2,  το  οποίο  να  θυμίσουμε  ότι  είχε  τη  μικρότερη 

περιεκτικότητα  σε  υγρασία  (60  %)  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  FAS  (60  %),  η 

θερμοκρασία   έφτασε   και   διατηρήθηκε σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με το Πείραμα 

Νο 1.   

Αναλυτικότερα, στο δεύτερο πείραμα η μέγιστη θερμοκρασία ήταν οι 47  oC και 

καταγράφηκε  10  ώρες  περίπου  μετά  την  έναρξη  του  πειράματος.    Στη  συνέχεια, 

σημειώθηκε  η  διαδοχική  μείωση  και  αύξηση  της  θερμοκρασίας  του  μίγματος, 

δείχνοντας πάντα μία  τάση  να  επανέλθει  στο  επίπεδο  της  υψηλής  θερμοκρασίας.   Η 

εξήγηση  σε  αυτό  θα  πρέπει  ίσως  να  αναζητηθεί  στη  συχνή  ανάδευση  (κάθε  4  ώρες) 

καθώς και στα υψηλά όρια  (10 %) που είχαμε θέσει για τον έλεγχο του οξυγόνου.   Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι αμέσως μετά την ανάδευση και κατά την ενεργοποίηση της 

υψηλής  παροχής  αέρα  υπήρχε  η  πτώση  της  θερμοκρασίας,  δηλαδή  απομακρυνόταν 

σημαντική  ποσότητα  θερμότητας  από  το  μίγμα.    Έπειτα  από  δύο  ημέρες 

βιοσταθεροποίησης η θερμοκρασία του μίγματος στο Πείραμα Νο 2 παρουσιάζει το 
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πρώτο σημαντικό ελάχιστο στους 40 oC, το οποίο μάλλον ήταν παροδικό, αφού και πάλι 

ακολούθησε  η  αύξηση  της  σημειώνοντας  την  τρίτη  ημέρα  της  διεργασίας  το  δεύτερο 

μέγιστο  στους  46  oC.    Από  την πέμπτη  ημέρα  και  έπειτα  η  θερμοκρασία  της  στερεάς 

φάσης αρχίζει να μειώνεται αισθητά και να διατηρείται για τις επόμενες 15 ημέρες σε 

μεσοφιλικό  επίπεδο  θερμοκρασιών.    Η  διεργασία  φαίνεται  να  περνά  στην  τελευταία 

φάση  της,  δηλαδή  την ωρίμανση,  την 21η  ημέρα,  όπου  η θερμοκρασία στο μίγμα  έχει 

μειωθεί  κι  άλλο  προσεγγίζοντας  τις  τιμές  της  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.    Στο 

σημείο  αυτό  φαίνεται  να  μην  υπάρχει  ουσιαστική  μικροβιακή  δράση  και  κρίνεται 

σκόπιμο να διακοπεί η παρακολούθηση της εξέλιξης της θερμοκρασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.3:     Η μεταβολή της θερμοκρασίας του στερεού μίγματος κατά τη διάρκεια της 

βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 1 και Νο 2. 
 

 

Στην  περίπτωση  του  Πειράματος  Νο  1,  δεν  ήταν  δυνατό  να  ανέλθει  η 

θερμοκρασία σε υψηλά σχετικά επίπεδα  (Σχήμα 4.3).    Γενικά,  η  διεργασία φάνηκε να 

εξελίσσεται πολύ αργά με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε μεσοφιλικό επίπεδο τιμών 

και να καταγράφει  τη μέγιστη τιμή της την 8η ημέρα στους 39  oC.   Είναι πιθανό η μη 

ύπαρξη επαρκούς πορώδους να δυσχέραινε τη διάχυση του οξυγόνου μέσα στον όγκο 

του υλικού, ενώ παράλληλα το υψηλό ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας να οδήγησε 

στην πλήρωση  των πόρων  με  νερό  [Haug,  1993, Liang  et  al.,  2003, Trémier  et  al.,  2009].  

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η μείωση του ρυθμού αποδόμησης της οργανικής ύλης, η 

περιορισμένη  έκλυση  θερμότητας  και  επομένως  η  περιορισμένη  αύξηση  της 

θερμοκρασίας.   

Η  συμπεριφορά  της  θερμοκρασίας  της  αέριας  φάσης  του  αντιδραστήρα  ήταν 

παρόμοια με την αντίστοιχη θερμοκρασία της στερεάς φάσης (Σχήμα 4.4) και στα δύο 

πειράματα.    Βέβαια,  στην  περίπτωση  του  Πειράματος  Νο  2  δεν  είναι  αυτό  απόλυτα 
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τεκμηριωμένο αφού η καταγραφή των δεδομένων έγινε μόνο για τις πρώτες 5 ημέρες, 

λόγω  προβλήματος  στη  λειτουργία  του  αισθητήρα  υγρασίας  και  θερμοκρασίας,  που 

ήταν τοποθετημένος στο καπάκι του αντιδραστήρα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.4:      Η  μεταβολή  της  θερμοκρασίας  της  αέριας  φάσης  του  αντιδραστήρα  κατά  τη 

διάρκεια της βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 1 και Νο 2. 
 

 

Και στην περίπτωση της καταγραφής της σύστασης του αερίου στην έξοδο του 

αντιδραστήρα  (Σχήμα  4.5  και  4.6),  τα  αποτελέσματα  έδειξαν  πως  το  Πείραμα  Νο  2 

παρουσίασε συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά από το Πείραμα Νο 1.  Σύμφωνα με τον 

Bernal και τους συνεργάτες του [Bernal et al., 1998], η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 

είναι αποτέλεσμα της ανοργανοποίησης της οργανικής ύλης του μίγματος.   Συνεπώς, 

μεγαλύτερα  ποσοστά  διοξειδίου  του  άνθρακα  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα συνεπάγονται  και  μεγαλύτερη ποσοστά βιοαποδόμησης  του  οργανικού 

υλικού και κατ’ επέκταση επίτευξη του στόχου της διεργασίας της βιοσταθεροποίησης.   

Κατά την εξέλιξη του Πειράματος Νο 1 η παραγωγή CO2 κυμάνθηκε σε χαμηλά 

ποσοστά  χωρίς  αυτά  να  παρουσιάζουν  ιδιαίτερες  μεταβολές  κατά  τη  διάρκεια  της 

διεργασίας.   Η κατανάλωση οξυγόνου ήταν επίσης χαμηλή υποδεικνύοντας μειωμένη 

δράση του μικροβιακού πληθυσμού.  Ωστόσο, τόσο ο ρυθμός παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα όσο και ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο Πείραμα Νο 2  ήταν  ιδιαίτερα 

υψηλοί  κατά  τη  διάρκεια  της  1ης  ημέρας.    Η  παραγωγή  CO2  ήταν  μεγαλύτερη  τις  5 

πρώτες ημέρες και στη συνέχεια μειώθηκε ομαλά σε χαμηλά επίπεδα, καταδεικνύοντας 

μικρότερους  ρυθμούς  μικροβιακής  δράσης  και  την  πορεία  της  διεργασίας  προς  τη 

σταθεροποίηση.   Αντίστροφα προς  τη συμπεριφορά  του CO2,  η  σύσταση  του O2    ήταν 

χαμηλότερη τις πρώτες 5 ημέρες αφού οι μικροοργανισμοί το χρησιμοποιούσαν για την 

οξείδωση της οργανικής ύλης.  Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ακανόνιστη διασπορά των 
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σημείων  που  παρατηρείται  στα  γραφήματα  των  ποσοστών  του  οξυγόνου  και  του 

διοξειδίου  του  άνθρακα  στην  περίπτωση  του  Πειράματος  Νο2  οφείλεται  στη  συνεχή 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιπλέον παροχής αέρα.  Κατά τις πρώτες μέρες 

το ποσοστό του οξυγόνου στην έξοδο του αντιδραστήρα ξεπέρασε το κατώτερο όριο του 

10 %  (όριο  που  είχαμε  θέσει  για  τον  έλεγχο  της  διεργασίας)  και  ενεργοποιήθηκε  η 

ηλεκτροβαλβίδα για την επιπλέον παροχή αέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 4.5:   Η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο ρεύμα της εξόδου του 

αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 1 και Νο 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 4.6:   Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στο αέριο ρεύμα της εξόδου του αντιδραστήρα 

για το Πείραμα Νο 1 και Νο 2.  

 

Όσο αφορά στην υγρασία της αέριας φάσης (Σχήμα 4.7), τόσο στο Πείραμα Νο 1 

όσο και στο Πείραμα Νο 2, είναι εμφανές πως αυτή ανέρχεται στο 100 % μέσα σε λίγες 

ώρες λιπασματοποίησης.   Ένα μέρος του νερού της στερεάς φάσης, λόγω των υψηλών 
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θερμοκρασιών  και  της  εξάτμισης  που  λαμβάνει  χώρα,  περνά  στην  αέρια  φάση, 

οδηγώντας  στον  κορεσμό  της.    Επομένως  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  είναι 

πειραματικά  χωρίς  νόημα  η  καταγραφή  και  παρακολούθηση  της  μεταβολής  της 

υγρασίας  της  αέριας  φάσης,  αφού  δεν  πρόκειται  να  αλλάξει  κατά  τη  διάρκεια  των 

πειραμάτων.    Δεδομένου,  επίσης,  ότι  οι  αισθητήρες  καταγραφής  της  υγρασίας  της 

αέριας φάσης και στους δύο αντιδραστήρες παρουσίαζαν λειτουργικά προβλήματα και 

δυσχέραιναν τον έλεγχο και τη ρύθμιση όλης της πειραματικής διάταξης, αφαιρέθηκαν 

από  το  σύστημα.    Αντί  αυτών  των  αισθητήρων,  οι  οποίοι  να  υπενθυμίσουμε  ότι 

μετρούσαν  τη θερμοκρασία αλλά και  την υγρασία  της αέριας φάσης,  τοποθετήθηκαν 

δύο θερμοστοιχεία (ένα σε κάθε αντιδραστήρα) για τη μέτρηση μόνο της θερμοκρασίας 

της αέριας φάσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  4.7:      Η  μεταβολή  της  υγρασίας  της  αέριας  φάσης  του  αντιδραστήρα,  όπως 

προσδιορίστηκε  με  τη  χρήση  αισθητήρα  υγρασίας,  κατά  τη  διάρκεια  της 

βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 1 και Νο 2,.

 

 

 

Η  μεταβολή  των  υπολοίπων  παραμέτρων  που  προσδιορίσθηκαν  κατά  τη 

διάρκεια  των  Πειραμάτων  Νο  1  και  Νο  2  αναφέρεται  στον  Πίνακα  4.4.    Όπως  είναι 

φανερό, η περιεχόμενη υγρασία και στα δύο πειράματα μειώθηκε από 67 % σε 59.3 % 

για το Πείραμα Νο 1, και από 60 % σε 50.3 % για το Πείραμα Νο 2.  Μείωση σημειώθηκε 

και στην τιμή του pH  των μιγμάτων.   Ενώ αρχικά οι  τιμές τους ήταν σχετικά υψηλές 

ακολούθησε η μείωση τους, προφανώς λόγω της δράσης των βακτηρίων που διασπούν 

τις διαλυτές και εύκολα βιοαποδομήσιμες ουσίες σε οργανικά οξέα και άλλα ενδιάμεσα 

προϊόντα  [Kutzner,  2000].    Αν  και  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  [Bertoldi  et  al.,  1983, 

Sundberg  et  al., 2004, Khan  et  al., 2009],  είναι  δυνατό  να  λιπασματοποιηθούν  οργανικά 
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απόβλητα με μεγάλο εύρος τιμών pH, από 3 έως 11, κρίνεται σκόπιμη η ρύθμιση του pH 

σε επόμενα πειράματα στις βέλτιστες τιμές του, δηλαδή μεταξύ 5.5 και 8.  Τέλος, μείωση 

έλαβε χώρα και στα ποσοστά των πτητικών στερεών εξαιτίας της αποδόμησης μέρους 

της οργανικής ύλης των μιγμάτων. 

 
Πίνακας 4.4:

 
   Χαρακτηριστικά του μίγματος (Πείραμα Νο 1 και Νο 2) στην αρχή και στο τέλος 

της βιοσταθεροποίησης*. 
 

Παράμετρος    Πείραμα Νο 1  Πείραμα Νο 2 

Αρχικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  33.0 ± 0.8  39.9 ± 1.1 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  58.7 ± 2.9  49.1 ± 2.8 

Υγρασία  [%]  67.0  60.0 

pH    9.6  9.5 

Τελικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  40.7 ± 0.6  49.7 ± 1.2 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  50.2 ± 1.3  36.01 ± 0.7 

Υγρασία  [%]  59.3  50.3 

pH    8.2  8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 
  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

4.3.4.2  Η βιοαποκατάσταση της ιλύος από την παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών 

Αν και στο σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου πειράματος δεν περιλαμβανόταν 

η μελέτη της τύχης των ξενοβιοτικών ουσιών κατά τη διεργασία της βιοσταθεροποίησης 

της  ιλύος,  προσδιορίστηκε  η  συγκέντρωση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών 

αλάτων  (Linear Alkylbenzene Sulphonates, LAS)  στο  αρχικό  και  στο  τελικό  μίγμα.    Το 

άθροισμα  των  συγκεντρώσεων  των  ομολόγων  LAS  (C10,  C11,  C12  και  C13)  σε  κάθε 

περίπτωση,  όπως  και  τα  ποσοστά  μείωσης  τους  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  4.5.  

Παρατηρούμε  πως  έπειτα  από  30  ημέρες  λιπασματοποίησης  ένα  αρκετά  μεγάλο 

ποσοστό των LAS φαίνεται να απομακρύνεται από την ιλύ.  Η μείωση στην περίπτωση 

του  Πειράματος  Νο  2,  κατά  το  οποίο  η  θερμοκρασία  έφτασε  και  διατηρήθηκε  σε 

υψηλότερα επίπεδα, ήταν λίγο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Πειράματος Νο 1.  

Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  και  τα  δύο  ποσοστά  απομάκρυνσης  των  LAS  ήταν  υψηλά.  

Υψηλά  ποσοστά  αποδόμησης  σε  αντίστοιχες  θερμοκρασίας  λιπασματοποίησης 
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παρατήρησε και  ο Sanz  με  τους συνεργάτες  του,  οι  οποίοι  κατέληξαν πως η βέλτιστη 

θερμοκρασία αποδόμησης των LAS ήταν αυτή των 40 οC [Sanz et al., 2006]. 

 
Πίνακας 4.5:     Η συγκέντρωση των LAS στο αρχικό και τελικό μίγμα των Πειραμάτων Νο 1 και 

Νο 2.  

Παράμετρος    Πείραμα Νο 1  Πείραμα Νο 2 

Αρχικό μίγμα       

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 121 ± 10.7  162 ± 16.8 

Τελικό μίγμα       

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 33.4 ± 2.8  24.8 ± 2.9 

Μείωση των στερεών   [%]  15.51  21.96 

Απομάκρυνση LAS  [%]  77.4  84.7 

 

 

4.3.5  Συμπεράσματα 

Όπως  προαναφέρθηκε,  ο  σκοπός  του  συγκεκριμένου  πειράματος  ήταν  η  μελέτη  των 

βέλτιστων  λειτουργικών  συνθηκών  της  πειραματικής  διάταξης,  καθώς  και  της 

επίδρασης  των  αρχικών  φυσικών  χαρακτηριστικών  του  μίγματος,  στη 

λιπασματοποίηση  της  ιλύος.    Μετά  την  παρουσίαση  και  την  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η βελτιστοποίηση της διεργασίας 

μπορεί  να  επιτευχθεί  όταν  η  αρχική  περιεκτικότητα  του  μίγματος  σε  υγρασία  δεν 

ξεπερνά το 60 % και το ποσοστό των διάκενων του μίγματος είναι περίπου 60 %.   Υπό 

τις  συνθήκες  αυτές  η  μικροβιακή  δράση  είναι  εντονότερη  και  αναπτύσσονται 

υψηλότερες  θερμοκρασίες  στο  εσωτερικό  του  λιπασματοποιητή.    Μάλιστα,  η  υψηλή 

τιμή του pH και στα δύο μίγματα ίσως να επηρέασε την ομαλή εξέλιξη της διεργασίας 

και  συνεπώς  απαιτείται  η  ρύθμισή  του  στα  επόμενα  πειράματα.    Ρύθμιση  κατά  την 

πραγματοποίηση των επομένων πειραμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και στις 

λειτουργικές  συνθήκες  της  διεργασίας.    Φαίνεται  πως  η  επιλογή  της  συχνότητας 

ανάδευσης  (6 φορές  την ημέρα)  και  των ορίων του ποσοστού του οξυγόνου να οδηγεί 

στη γρήγορη απομάκρυνση της θερμότητας από το μίγμα λιπασματοποίησης.  Τέλος, η 

αρχική  συγκέντρωση  των  ανιονικών  επιφανειοδραστικών  LAS  μειώνεται  σημαντικά 

ανεξάρτητα από τις επικρατούσες στο μίγμα συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 
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4.4    Η  τύχη  και  η  επίδραση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών 

αλάτων κατά τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος 
 

4.4.1.  Εισαγωγή 

Έχοντας μελετήσει και καταλήξει στα βέλτιστα φυσικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να  έχει  το αρχικό μίγμα που θα βιοσταθεροποιηθεί, πραγματοποιήσαμε την  επόμενη 

σειρά πειραμάτων.    Στόχος μας αυτή  τη φορά ήταν η συστηματική μελέτη  της  τύχης 

μιας  κατηγορίας  επιφανειοδραστικών,  και  συγκεκριμένα  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  (Linear  Alkylbenzene  Sulphonates,  LAS),  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος.    Μάλιστα,  δεδομένου  ότι  ξενοβιοτικές  ενώσεις 

χρησιμοποιούνται ευρέως και απαντώνται σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στην ιλύ, 

θελήσαμε να διερευνήσουμε και την επίδραση που τυχόν μπορεί να έχει στη διεργασία 

της λιπασματοποίησης της ιλύος η παρουσία μιας υψηλής σχετικά συγκέντρωσης LAS.    

 

4.4.2  Παρασκευή και χαρακτηρισμός του μίγματος προς βιοσταθεροποίηση 

Προκειμένου  να  παρασκευασθούν  τα  δύο  μίγματα  που  θα  τοποθετούνταν  στους 

αντιδραστήρες,  χρησιμοποιήθηκε  μίγμα  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  ιλύος  σε 

αναλογία  2.5/1,  αντίστοιχα,  κοπριά προβάτου  και  ποσότητα  από  το  τελικό  μίγμα  του 

Πειράματος  Νο  2.    Η  προσθήκη  του  ώριμου  λιπασματοποιημένου  μίγματος  έγινε 

προκειμένου  να  αποτελέσει  τη  μαγιά  για  τα  νέα  πειράματα  και  να  εξασφαλίσει  την 

παρουσία  εγκλιματισμένων  στις  συνθήκες  λιπασματοποίησης  μικροοργανισμών.    Η 

σύσταση των δύο μιγμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.6.  

 Πίνακας 4.6:   Αρχική σύσταση του μίγματος (Πείραμα Νο 3 και Νο 4) προς βιοσταθεροποίηση 
(σε κιλά νωπού βάρους, kg ν.β.).  

Αριθμός 

πειράματος  

Μίγμα 

α’βάθμιας/β’βάθμιας ιλύος

Κοπριά 

προβάτου 

Λιπασματοποιημένο 

προϊόν 

LAS 

Νo 3  3.4  3.2  1.9  ενυπάρχουσα 

ποσότητα 

Νo 4  3.4  3.2  1.9  επιπρόσθετη 
ποσότητα 

 

Για  τη  δημιουργία  του μίγματος  της  ιλύος  (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια: 2.5/1)  

χρησιμοποιήθηκε και αυτή τη φορά (όπως και στα Πειράματα Νο 1 και Νο 2) παχυμένη 

πρωτοβάθμιας  επεξεργασίας  ιλύ  από  το  Κ.Ε.Λ.  της  Ψυττάλειας  και  παχυμένη  ιλύς 
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δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας  από  τη  μονάδα  βιολογικού  καθαρισμού  των  λυμάτων 

της Πάτρας.  Το τρίτο συστατικό του μίγματος ήταν η χωνευμένη κοπριά προβάτου (με 

ποσοστό υγρασίας 10 %) που προστέθηκε προκειμένου να ρυθμίσει τα υψηλά ποσοστά 

υγρασίας του μίγματος των ιλύων και να αυξήσει το ποσοστό του κενού χώρου (F.A.S.) 

στο μίγμα.   

Κατά την ανάμιξη των ιλύων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) προστέθηκε σε 

αυτές ποσότητα 33 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέως 6Ν προκειμένου να επιτευχθεί 

η  ρύθμιση  του  pH  του  τελικού  μίγματος.    Η  ποσότητα  αυτή  είχε  προσδιορισθεί 

πειραματικά  έπειτα  από  δοκιμές  που  πραγματοποιήθηκαν  για  το  σκοπό  αυτό.    Η 

προσθήκη του οξέος έγινε στο μίγμα ιλύος αφού αυτό ήταν το μόνο υγρό συστατικό και 

θα  διευκόλυνε στη  δημιουργία  ενός σχετικά  ομογενοποιημένου μίγματος.    Στο μίγμα 

της  ιλύος,  που  θα  χρησιμοποιούταν  για  την  παρασκευή  του  δεύτερου  μίγματος 

(Πείραμα  Νο  4),  έλαβε  χώρα  και  η  προσθήκη  της  επιπλέον  ποσότητας  των  LAS.    Η 

ποσότητα  των  ξενοβιοτικών  που  προστέθηκε  στην  ιλύ  ήταν  υπολογισμένη  ώστε  να 

οδηγήσει  σε  αύξηση  της  ήδη  υπάρχουσας  συγκέντρωσης  LAS  κατά  1000 mg∙kg‐1  ξ.β.. 

Μετά από αυτά, το μίγμα της ιλύος αναδεύθηκε για περίπου πέντε λεπτά. 

Ακολούθησε η μεταφορά και η προσθήκη των δύο διαφορετικών μιγμάτων ιλύος 

σε  δύο  μεγάλα  δοχεία  (ένα  για  κάθε  πείραμα)  όπου  είχαν  ήδη  τοποθετηθεί  οι 

ζυγισμένες  ποσότητες  κοπριάς  και  λιπασματοποιημένου  υλικού.    Τα  υλικά  αυτά 

αναδεύθηκαν  για  αρκετή  ώρα  ώσπου  να  δημιουργηθεί  ένα  πολύ  καλά 

ομογενοποιημένο  μίγμα.    Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  τα  δύο  μίγματα  που 

παρασκευάσθηκαν  ήταν  ίδια  και  διέφεραν  μόνο  ως  προς  την  ποσότητα  της 

ξενοβιοτικής ουσίας.   Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του πρώτου δοχείου, μεταφέρθηκε 

και τοποθετήθηκε στον πρώτο αντιδραστήρα (Πείραμα Νο 3), ενώ το μίγμα που υπήρχε 

στο  δεύτερο  δοχείο,  αυτό  με  την  επιπλέον  ποσότητα  LAS,  μεταφέρθηκε  και 

τοποθετήθηκε στο δεύτερο αντιδραστήρα (Πείραμα Νο 4), αντίστοιχα.  Προκειμένου να 

διασφαλιστεί  η  όσο  το  δυνατό  καλύτερη  ομογενοποίηση  των  μιγμάτων  τέθηκε  σε 

λειτουργία  το  σύστημα  ανάδευσης  των  αντιδραστήρων  για  χρονικό  διάστημα  πέντε 

λεπτών.   

Την  παρασκευή  και  ομογενοποίηση  των  δύο  διαφορετικών  μιγμάτων 

ακολούθησε  ο  χαρακτηρισμός  τους.    Από  κάθε  αντιδραστήρα  συλλέχθηκαν  τρία 

διαφορετικά  δείγματα  ποσότητας  περίπου  ίσης  με  10  g,  τα  οποία  ενώθηκαν  και 

ομογενοποιήθηκαν δημιουργώντας ένα μόνο αντιπροσωπευτικό δείγμα.   Μέρος αυτού 

του δείγματος χρησιμοποιούταν κάθε φορά για τον προσδιορισμό της κάθε μίας από τις 

παραμέτρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7.   
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  Πίνακας  4.7:      Χαρακτηρισμός  του  αρχικού  μίγματος  (Πείραμα  Νο  3  και  Νο  4)  προς 
βιοσταθεροποίηση*.  

Παράμετρος    Πείραμα Νο 3  Πείραμα Νο 4 

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  45.5 ± 0.1  44.1 ± 1.5 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  57.7 ± 3.1  66.5 ± 3.0 

Υγρασία  [%]  54.5  55.9 

F.A.S.  [%]  60  65 

pH    7.4  7.3 

C/N    26.6  26.6 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 555.1 ± 101  1490.7 ± 117 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. ιλύος]  11922 ± 2171  31043 ± 2436 

 
* Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 

  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

Κατά  το  χαρακτηρισμό  των  αρχικών  μιγμάτων  και  των  δύο  πειραμάτων 

προσδιορίστηκε  το  ποσοστό  των  ολικών  και  πτητικών  στερών,  το  ποσοστό  της 

υγρασίας,  η  τιμή  του pH,  το πορώδες  (FAS)  καθώς  και  ο  λόγος C/N.   Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε  για  κάθε  μία  από  τις  προαναφερθείσες παραμέτρους περιγράφεται 

με λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής.   

Ξεχωριστό  κομμάτι  του  χαρακτηρισμού  αποτέλεσε  αυτή  τη  φορά  ο 

προσδιορισμός του περιεχομένου των LAS του μίγματος.   Μάλιστα, μία ποσότητα από 

το δείγμα που είχε φυλαχθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό των 

μιγμάτων,  οδηγήθηκε  προς  ξήρανση  στους  40  oC  και  στη  συνέχεια  ακολούθησε  η 

εκχύλιση και ο αναλυτικός προσδιορισμός των ξενοβιοτικών ουσιών. 

 

4.4.3  Συνθήκες βιοσταθεροποίησης 

Οι  δύο  λιπασματοποιητές,  αφού  τροφοδοτήθηκαν  χειροκίνητα  με  τα  δύο  διαφορετικά 

μίγματα που περιγράψαμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, σφραγίσθηκαν και 

λειτούργησαν ως αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για διάστημα περίπου 30 ημερών.  

Και  στους  δύο  αντιδραστήρες  πραγματοποιήθηκαν  οι  ίδιες  ρυθμίσεις  στις  συνθήκες 

ελέγχου της διεργασίας.    

Αναλυτικότερα,  το  μίγμα  με  την  ενυπάρχουσα  στην  ιλύ  ποσότητα 
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επιφανειοδραστικών ουσιών τοποθετήθηκε στον πρώτο αντιδραστήρα  (Πείραμα Νο 3) 

ενώ  αυτό  με  την  επιπλέον  ποσότητα  LAS  χρησιμοποιήθηκε  για  την  τροφοδοσία  του 

δεύτερου  αντιδραστήρα  (Πείραμα  Νο  4).    Το  αρχικό  βάρος  καθενός  από  τα  μίγματα 

ήταν 8.5 kg και κατέλαβε περίπου τα ¾ του λειτουργικού όγκου του αντιδραστήρα.   

Η  ανάδευση  ρυθμίστηκε  να  πραγματοποιείται  στους  30  rpm  για  διάστημα  2 

λεπτών  κάθε  12  ώρες,  προκειμένου  να  αναδεύεται  επαρκώς  το  μίγμα  και  να 

διασφαλίζονται  οι  αερόβιες  συνθήκες  σε  όλο  τον  όγκο  του.    Η  παροχή  του  αέρα  σε 

καθένα από τους αντιδραστήρες γινόταν μέσω ενός συμπιεστή αέρα και εξυπηρετούσε 

τόσο  την  κάλυψη  των  αερόβιων  συνθηκών  μέσα  στον  αντιδραστήρα,  όσο  και  τη 

ρύθμιση  της  θερμοκρασίας  του  στερεού  μίγματος.    Το  ρεύμα  της  χαμηλής  παροχής 

αέρα είχε ρυθμιστεί μέσω ροομέτρου στα 415 mL∙min‐1, ενώ αυτό της υψηλής παροχής 

ήταν περίπου διπλάσιο, δηλαδή 855 mL∙min‐1.   Η ηλεκτροβαλβίδα της υψηλής παροχής 

αέρα  ρυθμίστηκε  να  ενεργοποιείται  σε  δύο  κρίσιμες  για  τη  βιοσταθεροποίηση 

λειτουργικές συνθήκες.   Η μία από αυτές ήταν η θερμοκρασία του στερεού υλικού να 

μη ξεπερνά τους 65 oC, ενώ η δεύτερη συνθήκη αφορούσε το ποσοστό του οξυγόνου στο 

αέριο ρεύμα της εξόδου.   Συγκεκριμένα, η υψηλή παροχή τίθετο σε λειτουργία όταν η 

περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο  ξεπερνούσε  το  κάτω  όριο  του  5 %  και  απενεργοποιούταν 

όταν  η  περιεκτικότητα  ξεπερνούσε  το  7  %.    Επίσης,  σε  περίπτωση  ανόδου  της 

θερμοκρασίας σε τιμές μεγαλύτερες των 65 oC ξεκινούσε και η ανάδευση του υλικού με 

σκοπό  να  απομακρυνθεί  η  θερμότητα  από  το  μίγμα  και  να  μην  οδηγηθούμε  σε 

δυσμενείς για το μικροβιακό πληθυσμό θερμοκρασιακές συνθήκες. 

Η παρακολούθηση και ο ταυτόχρονος έλεγχος της διεργασίας γινόταν μέσω των 

αισθητήρων  θερμοκρασίας  στερεής  και  αέριας  φάσης,  καθώς  και  υγρασίας  στερεής 

φάσης,  που  ήταν  τοποθετημένοι  σε  κατάλληλες  θέσεις  στον  αντιδραστήρα.  

Ταυτόχρονα,  ο αναλυτής αερίων που ήταν συνδεδεμένος στο αέριο  ρεύμα  της  εξόδου 

πραγματοποιούσε  τον ποιοτικό  και  ποσοτικό προσδιορισμό  των  εξερχόμενων αερίων.  

Η καταγραφή των δεδομένων λάμβανε χώρα κάθε 5 λεπτά.  Παράλληλα, λαμβάνονταν 

ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δείγματα  στερεού  από  το  εσωτερικό  των 

αντιδραστήρων, έτσι ώστε να προσδιορισθούν διάφορες παράμετροι, όπως τα ολικά και 

πτητικά στερεά, το pH, αλλά και η συγκέντρωση των ξενοβιοτικών ουσιών.   

 

4.4.4  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.4.4.1  Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος 

Η θερμοκρασία είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους προκειμένου να εκτιμηθεί η 
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πορεία  της  διεργασίας  της  λιπασματοποίησης.    Η  θερμοκρασία  προσδιορίζει  τους 

ρυθμούς των διαφόρων βιολογικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα, καθώς και την 

ικανότητα της διεργασίας να υγειονοποιήσει το επεξεργαζόμενο μίγμα.   

Στο  Σχήμα  4.8  παρουσιάζεται  η  μεταβολή  της  θερμοκρασίας  και  των  δύο 

μιγμάτων (Πείραμα Νο 3 και Νο 4) κατά τη διάρκεια της βιοσταθεροποίησης της ιλύος.  

Παρατηρούμε πως  έλαβε  χώρα η άνοδος  της θερμοκρασίας  σε  ιδιαίτερα θερμοφιλικά 

επίπεδα.   Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως σε χρονικό διάστημα μικρότερο από μία 

ημέρα  η  θερμοκρασία  και  στα  δύο  μίγματα  ανήλθε  στην  περιοχή  των  63  –  64  oC.  

Ενδεχομένως  η  προσθήκη  των  ήδη  εγκλιματισμένων  μικροοργανισμών,  δηλαδή  η 

ποσότητα του λιπασματοποιημένου υλικού από το Πείραμα Νο 2, να συντέλεσε θετικά 

στην εξέλιξη αυτή της θερμοκρασίας.  Αξίζει να αναφερθεί επίσης, πως η θερμοκρασία 

τόσο στο Πείραμα Νο 3 όσο και στο Νο 4, παρέμεινε πάνω από τους 50 oC για περίπου 4 

ημέρες.  Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος [US EPA] 

η διατήρηση της θερμοκρασίας κατά τη βιοσταθεροποίηση στους 55 oC για δύο με τρεις 

ημέρες είναι αρκετή προκειμένου να εξαφανιστούν όλοι οι παθογόνοι που απαντώνται 

στη λυματολάσπη [US EPA, 1993].  Από την 4η ημέρα και έπειτα η θερμοκρασία αρχίζει 

να μειώνεται ομαλά φθάνοντας τη 10η ημέρα της λιπασματοποίησης στους 36 oC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 4.8:   Η μεταβολή της θερμοκρασίας του στερεού μίγματος κατά τη διάρκεια της 
βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 3 και Νο 4.  

 

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας ήταν όμοια για τα Πειράματα Νο 3 και Νο 4 τόσο 

στην αέρια (Σχήμα 4.9) όσο και στη στερεά φάση του αντιδραστήρα.  Είναι εμφανές πως 

το Πείραμα Νο 4, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε την επιπλέον ποσότητα των LAS στο 

μίγμα του, δεν παρουσίασε καμία διαφορά από το Πείραμα Νο 3.   Η παρουσία ακόμα 

και  υψηλής  συγκέντρωσης  επιφανειοδραστικών  φαίνεται  να  μην  παρεμποδίζει  τη 
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δράση των μικροοργανισμών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.9:     Η μεταβολή της θερμοκρασίας  της αέριας φάσης  του αντιδραστήρα κατά τη 

διάρκεια της βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 3 και Νο 4. 
 

 

 

Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε μελετώντας και τα αντίστοιχα 

διαγράμματα  (Σχήμα  4.10)  μεταβολής  του ποσοστού  του παραγόμενου  διοξειδίου  του 

άνθρακα στο Πείραμα Νο 3 και Νο 4.  Η συμπεριφορά του παραγόμενου διοξειδίου του 

άνθρακα και στα δύο πειράματα ήταν η ίδια.   

Αναλυτικότερα,  ο  ρυθμός  παραγωγής  διοξειδίου  του  άνθρακα  καθώς  και  ο 

ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου (Σχήμα 4.11) στο Πείραμα Νο 3 και Νο 4, ήταν ιδιαίτερα 

υψηλοί κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ωρών.  Η παραγωγή CO2 ήταν μεγαλύτερη τις 

5 πρώτες ημέρες και στη συνέχεια μειώθηκε ομαλά σε χαμηλά επίπεδα.   Σύμφωνα με 

τον Miller  [1996],  όσο  υπάρχουν  πηγές  θρεπτικών  και  ενέργειας,  οι  μικροοργανισμοί 

συνεχίζουν  τη  δράση  της  αποδόμησης  του  οργανικού  υλικού.    Όταν  όμως  αυτές 

αρχίζουν  να  εξαντλούνται,  η  μεταβολική  δραστηριότητα  μειώνεται,  το  ποσοστό  του 

παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα επίσης μειώνεται και η θερμότητα που εκλύεται 

δεν είναι αρκετή να διατηρήσει τις υψηλές θερμοκρασίες [Miller, 1996].   

Από τη 10η μέρα και έπειτα το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα έπεσε κάτω 

από  το  2 %.    Στο  σημείο  αυτό  η  διεργασία  περνά  στην  τρίτη  φάση  της.    Πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα μεσόφιλο στάδιο κατά το οποίο γίνεται μεγαλύτερη εξάτμιση του 

νερού από το επεξεργαζόμενο υλικό, σταθεροποιείται το pH ενώ ολοκληρώνεται και ο 

σχηματισμός  του  χουμικού  οξέος  [Μάστακα,  2007].    Στο  τέλος  της  φάσης  αυτής  η 

θερμοκρασία τείνει προς αυτή του περιβάλλοντος (Σχήμα 4.8), γεγονός που υποδηλώνει 
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τη μετάβαση της διεργασίας στο τελικό στάδιο της ωρίμανσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.10:   Η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο ρεύμα της εξόδου του 

αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 3 και Νο 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  4.11:      Η  περιεκτικότητα  του  οξυγόνου  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 3 και Νο 4.  

 

Τέλος,  να  σημειώσουμε  ότι  η  ακανόνιστη  διασπορά  των  σημείων  που 

παρατηρείται  στα  γραφήματα  των  ποσοστών  του  οξυγόνου  και  του  διοξειδίου  του 

άνθρακα  στην  περίπτωση  των  Πειραμάτων  Νο  3  και  4,  οφείλεται  στη  συνεχή 
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ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιπλέον παροχής αέρα.  Κατά τις πρώτες μέρες 

η  μικροβιακή  δράση  ήταν  εντονότερη  απαιτώντας  μεγαλύτερες  ποσότητες  οξυγόνου.  

Το ποσοστό του οξυγόνου στην έξοδο του αντιδραστήρα ξεπέρασε το κατώτερο όριό του 

5 %  (όριο  που  είχαμε  θέσει  για  τον  έλεγχο  της  διεργασίας)  και  ενεργοποιήθηκε  το 

σύστημα ελέγχου του αερισμού στην πειραματική μας διάταξη. 

Η  μεταβολή  των  υπολοίπων  παραμέτρων  που  προσδιορίσθηκαν  κατά  τη 

διάρκεια  των  Πειραμάτων  Νο  3  και  Νο  4  αναφέρεται  στον  Πίνακα  4.8.    Η 

περιεκτικότητα  και  των  δύο  μιγμάτων  σε  υγρασία  μειώθηκε  αφού  η  θερμοκρασία 

ανέβηκε σε υψηλά επίπεδα.   Έτσι, για την περίπτωση του Πειράματος Νο 3 μειώθηκε 

από 54.5 % σε 47.2 % και για το Πείραμα Νο 4 από 55.9 % σε 43.5 %.   

 
Πίνακας 4.8:

 
   Χαρακτηριστικά του μίγματος (Πείραμα Νο 3 και Νο 4) στην αρχή και στο τέλος 

της βιοσταθεροποίησης*. 

Παράμετρος    Πείραμα Νο 3  Πείραμα Νο 4 

Αρχικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  45.5 ± 0.1  44.1 ± 1.5 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  57.7 ± 3.1  66.5 ± 3.0 

Υγρασία  [%]  54.5  55.9 

pH    7.4  7.3 

Τελικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  52.8 ± 0.4  56.5 ± 2.5 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  44.8 ± 0.4  48.9 ± 4.4 

Υγρασία  [%]  47.2  43.5 

pH    8.6  8.9 

 
* Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 

  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

Η τιμή του pH παρουσίασε διακύμανση κατά τη διάρκεια της διεργασίας.  Ενώ η αρχική 

του  τιμή  και  στα  δύο  πειράματα  (Νο  3  και Νο  4)  ήταν  ουδέτερη,  αυξήθηκε  σταδιακά 

κατά τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος προς ένα ελαφρά αλκαλικό εύρος.  Τέλος, μείωση 

έλαβε χώρα και στα ποσοστά των πτητικών στερεών εξαιτίας της αποδόμησης μέρους 

της οργανικής ύλης των μιγμάτων.  Η μείωση αυτή έφτασε στο 22.35 % για το πείραμα 

Νο 3, ενώ για το Πείραμα Νο 4 ήταν ακόμα υψηλότερη και συγκεκριμένα 26.5 %.   
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4.4.4.2  Η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών 

αλάτων στη διεργασία της βιοσταθεροποίησης  

Η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των επιφανειοδραστικών ουσιών στη διεργασία 

της βιοσταθεροποίησης της ιλύος εξετάστηκε με σύγκριση της μικροβιακής δράσης του 

Πειράματος Νο 3 και του Πειράματος Νο 4.  Το πρώτο από αυτά (Νο 3) ήταν ουσιαστικά 

το  τυφλό  πείραμα  αφού  στο  μίγμα  του  δεν  είχε  πραγματοποιηθεί  καμία  επιπλέον 

προσθήκη ποσότητας των LAS.   Έτσι, δεδομένου ότι οι κυριότερες παράμετροι για την 

παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της  διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης  είναι  η 

θερμοκρασία του στερεού μίγματος και η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα του 

αερίου  ρεύματος  της  εξόδου  του  αντιδραστήρα,  προχωρήσαμε  στη  σύγκριση  των 

μεταβολών τους στα δύο πειράματα.   Είναι εμφανές από τα Σχήματα 4.8 και 4.10 πως 

δεν  υπάρχει  καμία  ουσιαστική  διαφορά  στην  εξέλιξη  των  παραμέτρων  αυτών  στα 

Πειράματα Νο3  και Νο 4.   Αν και η αρχική συγκέντρωση των LAS στο Πείραμα Νο 4 

ήταν  3  φορές  υψηλότερη  φάνηκε  να  μην  παρεμποδίζει  την  εξέλιξη  της 

βιοσταθεροποίησης.    Σε  έρευνα  που  πραγματοποιήσαμε  σε  επιστημονικές  βάσεις 

δεδομένων δε βρέθηκε άλλη αντίστοιχη μελέτη της επίδρασης των LAS στη διεργασία 

της βιοσταθεροποίησης της ιλύος αλλά και άλλων οργανικών αποβλήτων. 

 

4.4.4.3    Η  βιοαποκατάσταση  της  ιλύος  από  την  παρουσία  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

Για  τη  μελέτη  της  τύχης  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  (Linear 

Alkylbenzene  Sulphonates, LAS)  κατά  τη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης  της  ιλύος, 

προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των ομολόγων LAS (C10, C11, C12 και C13) σε δείγματα 

που πάρθηκαν από το εσωτερικό του αντιδραστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Στα 

Σχήματα 4.12 και 4.13 απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των LAS στο μίγμα 

του Πειράματος Νο 3  και Νο 4, αντίστοιχα.   Είναι σαφές ότι ο ρυθμός απομάκρυνσης 

των  LAS  εξαρτάται  από  την  αρχική  συγκέντρωση  των  ξενοβιοτικών  ουσιών.  

Συγκεκριμένα,  η  υψηλότερη  αρχική  συγκέντρωση  οδήγησε  στο  μεγαλύτερο  ρυθμό 

μείωσής  τους.    Επίσης,  η  αποδόμηση  των LAS  φαίνεται  να  είναι  εντονότερη  κατά  τη 

θερμόφιλη φάση της διεργασίας και συγκεκριμένα τις 5 πρώτες ημέρες.  Έπειτα από 20 

ημέρες  λιπασματοποίησης  της  ιλύος  τα  ποσοστά  απομάκρυνσης  των  LAS  στα 

Πειράματα Νο 3 και Νο 4 ήταν 68.23 % και 80.13 %, αντίστοιχα. 

Ο  προσδιορισμός  των  LAS  σε  δείγμα  που  λήφθηκε  από  τους  αντιδραστήρες 

έπειτα από 40 ημέρες λιπασματοποίησης έδειξε την επιπλέον μείωσή τους φθάνοντας 

τελικά  σε  απομάκρυνση  ίση  με  77.3 %  και  83.9 %  για  τα  Πειράματα  Νο  3  και  Νο  4, 
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αντίστοιχα.    Παρόλα  αυτά,  ένα  μικρό  ποσοστό  της  αρχικής  συγκέντρωσης  των 

ξενοβιοτικών  αυτών  παρέμεινε  μετά  το  τέλος  της  διεργασίας,  πιθανότατα  λόγω  της 

περιορισμένης  βιοδιαθεσιμότητάς  του.    Άρα,  ο  πολυποίκιλος  αυτόχθων  μικροβιακός 

πληθυσμός  της  βιοσταθεροποίησης  συμβάλλει  στην  ουσιαστική,  αν  όχι  πλήρη, 

απομάκρυνση των LAS κατά την διεξαγωγή της διεργασίας και οδηγεί στην παραγωγή 

σταθερού και ασφαλούς τελικού προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.12:

 
      Η  μείωση  της  συγκέντρωσης  των  ομολόγων  LAS  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος για το Πείραμα Νο 3.  Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει το μέσο όρο 

από την ανάλυση τριών δειγμάτων.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.13:
 

      Η  μείωση  της  συγκέντρωσης  των  ομολόγων  LAS  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος για το Πείραμα Νο 4.  Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει το μέσο όρο 

από την ανάλυση τριών δειγμάτων.    
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Παρόμοια  γρήγορη  απομάκρυνση  των  LAS  κατά  τη  διεργασία  της 

λιπασματοποίησης  παρατήρησαν  και  οι  Prats  et  al.,  1999  και Moeller & Reeh,  2003(α), 

χρησιμοποιώντας  όμως  διαφορετικά  συστήματα  λιπασματοποίησης.    Συγκεκριμένα  ο 

Prats  και  οι  συνεργάτες  του  πραγματοποίησαν  τη  μελέτη  τους  χρησιμοποιώντας 

αναερόβια  χωνευμένη  ιλύ,  την  οποία  επεξεργάσθηκαν  σε  μία  εμπορική  μονάδα 

βιοσταθεροποίησης.    Στην  περίπτωση  της  εργασίας  των Moeller  &  Reeh,  2003(α),  η 

διεργασία πραγματοποιήθηκε σε κλειστό αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας στον 

οποίο  η  θερμοκρασία  παρέμενε  σταθερή  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  βιοσταθεροποίησης.  

Μάλιστα,  οι  συγκεκριμένοι  συγγραφείς  κατέληξαν  πως  η  βέλτιστη  θερμοκρασία  για 

την απομάκρυνση των LAS κατά τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος είναι οι 55 oC. 

 

4.4.5  Συμπεράσματα 

Μετά  την  παρουσίαση  και  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  καταλήγουμε  στο 

συμπέρασμα  ότι  η  ρύθμιση  της  αρχικής  υγρασίας  καθώς  και  του  πορώδους  του 

μίγματος σε ποσοστά περίπου 55 % και 60 %, αντίστοιχα, συνεπάγεται την επιτυχημένη 

διεξαγωγή  της  βιοσταθεροποίησης  της  ιλύος.    Η  θερμοκρασία  ανήλθε  σε  υψηλά 

επίπεδα  και  διατηρήθηκε  σε  αυτά  για  χρονικό  διάστημα  απαραίτητο  για  την 

υγειονοποίηση  της  ιλύος.    Παράλληλα,  η  λιπασματοποίηση  της  ιλύος  μπορεί  να 

οδηγήσει  σε  εκτεταμένη  απομάκρυνση  των  LAS  ανεξαρτήτως  της  αρχικής 

συγκέντρωσής  τους.   Η αρχική συγκέντρωση φαίνεται  να  επηρεάζει μόνο  τον αρχικό 

ρυθμό της απομάκρυνσης.   Όταν η συγκέντρωση των LAS μέσα στο μίγμα έφτασε σε 

χαμηλές  τιμές,  παρατηρήθηκε  μειωμένη  βιοδιαθεσιμότητα  των  ξενοβιοτικών  ουσιών 

και  ένα  ποσοστό  της  αρχικής  ποσότητας  παρέμεινε  στο  λιπασματοποιημένο  μίγμα.  

Ενδεχομένως ένα μεγαλύτερο διάστημα ωρίμανσης του τελικού προϊόντος να οδηγήσει 

σε  περαιτέρω  μείωση  της  εναπομείνασας  συγκέντρωσης  των  LAS.    Επομένως,  ο 

πολυποίκιλος  αυτόχθων  μικροβιακός  πληθυσμός  της  βιοσταθεροποίησης  συμβάλει 

στην  ουσιαστική,  αν  όχι  πλήρη,  απομάκρυνση  των  LAS  κατά  την  διεξαγωγή  της 

διεργασίας.   Τέλος, η παρουσία των LAS στο μίγμα της λιπασματοποίησης, ακόμα και 

σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, φαίνεται να μην επηρεάζει τη δράση των μικροοργανισμών 

και συνεπώς την εξέλιξη της διεργασίας της λιπασματοποίησης.   

 

4.5    Η  τύχη  και  η  επίδραση  του  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  φθαλικού  εστέρα,  των 

αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  και  της  εννεοφαινόλης  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση της ιλύος 
 

4.5.1  Εισαγωγή 
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Στόχος  της  συγκεκριμένης  σειράς  πειραμάτων  ήταν  η  επισταμένη  μελέτη  της  τύχης 

κατά τη διεργασία της βιοσταθεροποίησης κάποιων ιδιαίτερα τοξικών, για τον άνθρωπο 

και  το  οικοσύστημα  γενικότερα,  ξενοβιοτικών  ουσιών.    Συγκεκριμένα,  επιλέχθηκε  ο 

πλέον διαδεδομένος πλαστικοποιητής, ο φθαλικός δι‐(2‐αιθυλεξυλ) εστέρας (di‐(2‐ethyl‐

hexyl) phthalate, DEHP) και οι πιο σημαντικές εμπορικά αιθοξυλικές αλκυλοφαινόλες, 

οι  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες  (Nonyl  Phenol  Ethoxylates,  NPEΟ).    Πρόκειται  για 

οργανικές ενώσεις που εξαιτίας της μικρής διαλυτότητάς του στο νερό καθώς και της 

υψηλής  τιμής  του  συντελεστή  κατανομής  τους  οκτανόλης–νερού  (logKow), 

προσροφόνται ισχυρά στο στερεό κλάσμα της ιλύος [Marttinen et al., 2003].  Λόγω αυτού, 

οι ξενοβιοτικές αυτές ενώσεις ανιχνεύονται στην ιλύ σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν 

τα  όρια  που  προβλέπονται  στο  Σχέδιο  Αναθεώρησης  της  Οδηγίας  86/278/E.C..  

Επομένως υπάρχει μία επιτακτική ανάγκη για μελέτη των τρόπων εξάλειψής τους από 

το οικοσύστημα.   

Μάλιστα,  επιστημονικές  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν  μέχρι  σήμερα 

έδειξαν  την  παρεμπόδιση  των  επικίνδυνων  αυτών  ουσιών  σε  διάφορες  βιολογικές 

διεργασίες  [Alatriste‐Mondragon  et  al., 2003, Gavala  et  al.,  2003].    Γι’  αυτό  θελήσαμε  να 

διερευνήσουμε  και  την  επίδραση  που  μπορεί  να  έχει  στη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος η παρουσία του DEHP και των NPEO σε σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

4.5.2  Παρασκευή και χαρακτηρισμός του μίγματος προς βιοσταθεροποίηση 

Προκειμένου  να  παρασκευασθούν  τα  δύο  μίγματα  που  θα  τοποθετούνταν  στους 

αντιδραστήρες,  χρησιμοποιήθηκε  μίγμα  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  ιλύος  σε 

αναλογία  2.5/1,  αντίστοιχα,  κοπριά προβάτου  και  ποσότητα  από  το  τελικό  μίγμα  του 

Πειράματος  Νο  3.    Να  αναφέρουμε  πως  επιλέξαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  το  τελικό 

προϊόν του Πειράματος Νο 3, αφού αυτό είχε τη μικρότερη εναπομείνασα συγκέντρωση 

LAS.   Η προσθήκη του ώριμου λιπασματοποιημένου μίγματος έγινε και αυτή τη φορά 

προκειμένου  να  αποτελέσει  τη  μαγιά  για  τα  νέα  πειράματα  και  να  εξασφαλίσει  την 

παρουσία  εγκλιματισμένων  στις  συνθήκες  λιπασματοποίησης  μικροοργανισμών.    Η 

σύσταση των δύο μιγμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.9.  

Για  τη  δημιουργία  του μίγματος  της  ιλύος  (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια: 2.5/1)  

χρησιμοποιήθηκε και αυτή τη φορά (όπως και στα Πειράματα Νο 1, Νο 2, Νο 3 και Νο 4) 

παχυμένη  πρωτοβάθμιας  επεξεργασίας  ιλύ  από  το  Κ.Ε.Λ.  της  Ψυττάλειας  και 

παχυμένη  ιλύς δευτεροβάθμιας επεξεργασίας από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

των λυμάτων της Πάτρας.  Το τρίτο συστατικό του μίγματος ήταν η χωνευμένη κοπριά 
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προβάτου  (με  ποσοστό  υγρασίας  10 %)  που  προστέθηκε  προκειμένου  να  ρυθμίσει  τα 

υψηλά  ποσοστά  υγρασίας  του  μίγματος  των  ιλύων  και  να  αυξήσει  το  ποσοστό  του 

αέριου κενού χώρου (FAS) στο μίγμα.   

 
Πίνακας 4.9:     Αρχική σύσταση του μίγματος (Πείραμα Νο 5 και Νο 6) προς βιοσταθεροποίηση 

(σε κιλά νωπού βάρους, kg ν.β.).  

Αριθμός 

πειράματος 

Μίγμα ιλύος  Κοπριά 

προβάτου

Λιπασματοποιημένο 

προϊόν 

DEHP  NPEO 

Νo 5  3.4  3.1  2.0  ενυπάρχουσα 

ποσότητα 

ενυπάρχουσα 

ποσότητα 

Νo 6  3.4  3.1  2.0  επιπρόσθετη 

ποσότητα 

επιπρόσθετη 

ποσότητα 

 

Κατά την ανάμιξη των ιλύων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) προστέθηκε σε 

αυτές ποσότητα 28 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέως 6Ν προκειμένου να επιτευχθεί 

η ρύθμιση του pH του τελικού μίγματος.  Στο μίγμα της ιλύος, που θα χρησιμοποιούταν 

για την παρασκευή του δεύτερου μίγματος (Πείραμα Νο 6), έλαβε χώρα και η προσθήκη 

της επιπλέον ποσότητας των DEHP και NPEO.   Μάλιστα, επειδή οι ουσίες αυτές είναι 

αδιάλυτες  στο  νερό,  διαλύθηκαν  σε  40  mL  μεθανόλης  και  προστέθηκαν  σιγά  σιγά 

αναδεύοντας  της  ιλύ.    Την  ίδια  ποσότητα  μεθανόλης,  χωρίς  τις  ξενοβιοτικές  ουσίες, 

προσθέσαμε και στο μίγμα του Πειράματος Νο 5 προκειμένου να έχουν ακριβώς τα ίδια 

χαρακτηριστικά.    Τα  δύο  μίγματα  ιλύος  προστέθηκαν  στα  υπόλοιπα  συστατικά  και 

έπειτα από τη σχολαστική ανάμειξή τους τοποθετήθηκαν στους δύο λιπασματοποιητές.   

Την  παρασκευή  και  ομογενοποίηση  των  δύο  διαφορετικών  μιγμάτων 

ακολούθησε  ο  χαρακτηρισμός  τους  (Πίνακας  4.10).    Ξεχωριστό  κομμάτι  του 

χαρακτηρισμού αποτέλεσε αυτή τη φορά ο προσδιορισμός του περιεχομένου των DEHP 

και NPEO  του  μίγματος.    Οι  μέθοδοι  εκχύλισης  και  αναλυτικού  προσδιορισμού  των 

ξενοβιοτικών αυτών ουσιών αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και 

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους 3.1 και 

3.2 της παρούσας διατριβής. 

 

4.5.3  Συνθήκες βιοσταθεροποίησης 

Οι  δύο  λιπασματοποιητές,  αφού  τροφοδοτήθηκαν  χειροκίνητα  με  τα  δύο  διαφορετικά 

μίγματα που περιγράψαμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, σφραγίσθηκαν και 
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λειτούργησαν ως αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για διάστημα περίπου 30 ημερών.  

Το μίγμα με την ενυπάρχουσα στην ιλύ ποσότητα ξενοβιοτικών ουσιών τοποθετήθηκε 

στον  πρώτο  αντιδραστήρα  (Πείραμα  Νο  5)  ενώ  αυτό  με  την  επιπλέον  ποσότητα 

ξενοβιοτικών ουσιών χρησιμοποιήθηκε για την τροφοδοσία του δεύτερου αντιδραστήρα 

(Πείραμα Νο 6).   Το αρχικό βάρος καθενός από τα μίγματα ήταν 8.5 kg και κατέλαβε 

περίπου τα ¾ του λειτουργικού όγκου του αντιδραστήρα.   

 

 
Πίνακας  4.10:
 

      Χαρακτηρισμός  του  αρχικού  μίγματος  (Πείραμα  Νο  5  και  Νο  6)  προς 

βιοσταθεροποίηση*. 
 

Παράμετρος    Πείραμα Νο 5  Πείραμα Νο 6 

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  49.8 ± 1.5  47.4 ±0.1 

Πτητικά στερεά (VS) [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  60.8 ± 3.7  58.2 ± 2.8 

Υγρασία  [%]  50.2  52.5 

F.A.S.  [%]  65  55 

pH    8.6  8.7 

C/N    26.3  26.3 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 519 ± 90.5  378 ± 49.5 

DEHP  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 55.1 ± 2.65  227 ± 15.2 

NPEO  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 22.1 ± 3.87  197 ± 33.5 

NP  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 3.73 ± 0.78  0.44 ± 0.16 

  * Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 
  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

Και  στους  δύο  αντιδραστήρες  πραγματοποιήθηκαν  οι  ίδιες  ρυθμίσεις  στις 

συνθήκες  ελέγχου  της  διεργασίας  και  είναι  αυτές  που  έχουν  ήδη  αναφερθεί  στην 

παράγραφο  4.4.3  του  ίδιου  κεφαλαίου.    Η  καταγραφή  των  δεδομένων  λάμβανε  χώρα 

κάθε  5  λεπτά.    Παράλληλα,  λαμβάνονταν  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δείγματα 

στερεού από το εσωτερικό των αντιδραστήρων, έτσι ώστε να προσδιορισθούν διάφορες 

παράμετροι,  όπως τα ολικά και πτητικά στερεά,  το pH, αλλά και η συγκέντρωση των 

ξενοβιοτικών ουσιών.   
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4.5.4  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.5.4.1  Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας και των δύο μιγμάτων (Πείραμα Νο 5 και Νο 6) κατά τη 

διάρκεια  της  βιοσταθεροποίησης  της  ιλύος  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  4.14.  

Παρατηρούμε  ότι,  όπως  και  στην  περίπτωση  των  Πειραμάτων Νο  3  και  Νο  4,  έλαβε 

χώρα η άνοδος της θερμοκρασίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.14:   Η μεταβολή της θερμοκρασίας του στερεού μίγματος κατά τη διάρκεια της 

βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 5 και Νο 6. 
 

 

Σε διάστημα περίπου μίας ημέρας η θερμοκρασία και στα δύο μίγματα ανήλθε 

στην περιοχή των 62 – 63 oC,  και παρέμεινε πάνω από τους 50 oC για περίπου 3 ημέρες.  

Από  την  3η  ημέρα  και  έπειτα  η  θερμοκρασία  αρχίζει  να  μειώνεται  σχετικά  γρήγορα 

σημειώνοντας την 5η ημέρα ελάχιστο στους 33 oC.   Στη συνέχεια, φαίνεται να υπάρχει 

πάλι έντονη μικροβιακή δράση αφού η θερμοκρασία ανεβαίνει και φτάνει στην περιοχή 

των 40 oC τη 10η ημέρα της διεργασίας.  Όλο αυτό το διάστημα η συμπεριφορά και των 

δύο  μιγμάτων  ήταν  ακριβώς  η  ίδια.    Η  μεταβολή  της  θερμοκρασίας  και  στα  δύο 

πειράματα  φαίνεται  να  καθορίζεται  μόνο  από  τη  μικροβιακή  διαδοχή  που  λαμβάνει 

χώρα στις διάφορες φάσεις της διεργασίας και να μην επηρεάζεται από την παρουσία 

της υψηλής συγκέντρωσης των ξενοβιοτικών ουσιών.   

Στη συνέχεια, μελετώντας τα διαγράμματα μεταβολής της σύστασης του αερίου 

στο αέριο ρεύμα της εξόδου του αντιδραστήρα (Σχήμα 4.15 και 4.16) αντιλαμβανόμαστε 

πως  δεν  υπάρχει  διαφορά  στην  εξέλιξη  των  δύο  πειραμάτων.    Η  συμπεριφορά  του 

παραγόμενου  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  κατ’  επέκταση  και  του  καταναλισκόμενου 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

- 148 - 

οξυγόνου,  ήταν  η  ίδια  και  στα  δύο  πειράματα  ανεξάρτητα  από  την  παρουσία  των 

σημαντικών ποσοτήτων ξενοβιοτικών ουσιών (Πείραμα Νο 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.15:     Η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο ρεύμα της εξόδου 

του αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 5 και Νο 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  4.16:      Η  περιεκτικότητα  του  οξυγόνου  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 5 και Νο 6.  

 

Η  παραγωγή  CO2  ήταν  μεγαλύτερη  τις  4  πρώτες  ημέρες  και  στη  συνέχεια 

μειώθηκε ομαλά σε χαμηλά επίπεδα.  Και στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα, 

όπως  και  για  τη  θερμοκρασία,  παρουσιάζεται  ένα  δεύτερο  μέγιστο  τη  10η  ημέρα  της 

βιοσταθεροποίησης της  ιλύος.   Ενδεχομένως στο σημείο αυτό να άρχισαν να δρουν οι 
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μύκητες του μικροβιακού πληθυσμού του μίγματος, η δράση των οποίων παρατηρείται 

και  ευνοείται  κάτω από κανονικές  έως μέτριες θερμοκρασίες,  όχι  όμως και στις πολύ 

υψηλές [Ryckeboer et al., 2003]..   

Στον Πίνακα  4.11  υπάρχουν  τα  δεδομένα  για  τις  υπόλοιπες  παραμέτρους  που 

προσδιορίσθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  βιοσταθεροποίησης  και  στους  δύο 

αντιδραστήρες.  Η άνοδος της θερμοκρασίας σε υψηλές τιμές συντέλεσε στην εξάτμιση 

μέρους του περιεχόμενου στο μίγμα νερού και συνεπώς σε μείωση της υγρασίας.  Έτσι, 

στην περίπτωση του Πειράματος Νο 5 μειώθηκε από 50.2 % σε 40.3 % και στο Πείραμα 

Νο  4  από  52.5  %  σε  49.7  %.    Η  τιμή  του  pH  αυξήθηκε  και  στα  δύο  πειράματα 

ενδεχομένως  λόγω  της  αποδόμησης  των  πρωτεϊνών  και  της  παραγωγής  αμμωνίας.  

Επίσης,  στα  ποσοστά  των  πτητικών  στερεών  παρατηρήθηκε  μείωση  εξαιτίας  της 

αποδόμησης μέρους της οργανικής ύλης των μιγμάτων.   

 

 Πίνακας 4.11:

 

   Χαρακτηριστικά του μίγματος (Πείραμα Νο 5 και Νο 6) στην αρχή και στο τέλος 

της βιοσταθεροποίησης*. 

Παράμετρος    Πείραμα Νο 3  Πείραμα Νο 4 

Αρχικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  49.8 ± 1.5  47.4 ±0.1 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  60.8 ± 3.7  58.2 ± 2.8 

Υγρασία  [%]  50.2  52.5 

pH    8.6  8.7 

Τελικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  59.7 ± 0.8  50.4 ± 1.1 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  51.0 ± 0.2  46.2 ± 0.9 

Υγρασία  [%]  40.3  49.7 

pH    9.2  9.1 

  * Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 
  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

4.5.4.2  Η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης του φθαλικού εστέρα και των αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών στη διεργασία της βιοσταθεροποίησης  

Η  επίδραση  της  αρχικής  συγκέντρωσης  του  φθαλικού  εστέρα  και  των  αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών  στη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης  της  ιλύος  εξετάστηκε  με 
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σύγκριση της μικροβιακής δράσης του Πειράματος Νο 5 και του Πειράματος Νο 6.   Το 

πρώτο από αυτά (Νο 5) ήταν ουσιαστικά το τυφλό πείραμα αφού στο μίγμα του δεν είχε 

πραγματοποιηθεί  καμία  επιπλέον  προσθήκη  ποσότητας  τόσο  DEHP  όσο  και  NPEO.  

Έτσι, δεδομένου ότι οι κυριότερες παράμετροι για την παρακολούθηση της εξέλιξης της 

διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης  είναι  η  θερμοκρασία  και  η  περιεκτικότητα  σε 

διοξείδιο του άνθρακα του αερίου ρεύματος της εξόδου του αντιδραστήρα, συγκρίναμε 

τις μεταβολές  τους στα δύο πειράματα.    Είναι  εμφανές από τα Σχήματα 4.14  και 4.15 

πως  δεν  υπάρχει  καμία  ουσιαστική  διαφορά  στην  εξέλιξη  των  παραμέτρων  αυτών.  

Μολονότι η αρχική συγκέντρωση των NPEO και DEHP στο Πείραμα Νο 6 ήταν 9 και 3 

φορές,  αντίστοιχα,  υψηλότερη  φάνηκε  να  μην  παρεμποδίζει  την  εξέλιξη  της 

λιπασματοποίησης.  Αντίθετα με τα δικά μας αποτελέσματα, σε δύο άλλες μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν  το  2003  [Alatriste‐Mondragon  et  al.,  2003,  Gavala  et  al.,  2003]  οι 

ερευνητές ανέφεραν την επίδραση – παρεμπόδιση του DEHP στην παραγωγή βιοαερίου 

από  τους  μεθανογόνους  μικροοργανισμούς,  κατά  τη  διεργασία  της  αναερόβιας 

χώνευσης της ιλύος.   

 

4.5.4.3  Η βιοαποκατάσταση της ιλύος από την παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών 

Κατά  τη  διάρκεια  των  πειραμάτων  βιοσταθεροποίησης  Νο  5  και  Νο  6  μελετήθηκε  η 

πιθανότητα  απομάκρυνσης  του  φθαλικού  εστέρα  DEHP,  μίγματος  ομολόγων 

αιθοξυλικών  εννεοφαινολών με  μία  και  δύο  αιθοξυ‐  μονάδες  (NPEO),  καθώς  και  του 

μεταβολικού  προϊόντος  των  NPEO,  δηλαδή  της  εννεοφαινόλης  (nonylphenol,  NP).  

Ταυτόχρονα,  εξετάσθηκε  και  η  τύχη  των  LAS  κατά  τη  λιπασματοποίηση  της  ιλύος 

παρουσία και άλλων ξενοβιοτικών ουσιών (DEHP, NPEO και NP).   

Στο  Σχήμα  4.17  απεικονίζεται  η  συγκριτική  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  του 

φθαλικού  εστέρα DEHP  στο μίγμα  του Πειράματος Νο 5  και Νο 6.    Κάθε σημείο  του 

διαγράμματος αντιστοιχεί στη μέση  τιμή  της συγκέντρωσης που προσδιορίσθηκε από 

την ανάλυση τριών διαφορετικών δειγμάτων.   Οι τυπικές αποκλίσεις στην περίπτωση 

του  Πειράματος  Νο  6  είναι  σχετικά  μεγάλες,  πιθανότατα  λόγω  της  μη  ομοιογενούς 

κατανομής  του  φθαλικού  εστέρα  στο  μίγμα.    Το DEHP  έδειξε  να  αποδομείται  και  σε 

κάθε  περίπτωση,  αλλά  με  διαφορετικό  ρυθμό  και  συμπεριφορά  στα  δύο  μίγματα 

(Πείραμα Νο 5  και Νο 6).    Στην περίπτωση  του Πειράματος Νο  5  το DEHP  μειώθηκε 

σχετικά εύκολα.   Ξεκινώντας από μία αρχική συγκέντρωση περίπου 55 mg DEHP∙kg‐1 

ξ.β.,  έφθασε στα  1.64 mg DEHP∙kg‐1  ξ.β.  έπειτα από 20  ημέρες  λιπασματοποίησης.   Η 

μείωση αυτή αντιστοιχεί στο πολύ υψηλό ποσοστό του 97 %.  Όμως η απομάκρυνση του 

δεν  ήταν  η  ίδια  και  στο  Πείραμα  Νο  6.    Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  ο  φθαλικός 
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εστέρας  απομακρύνθηκε  με  μικρότερο  ρυθμό,  ενώ  μετά  από  20  ημέρες  το  ποσοστό 

μείωσής  του  ήταν  μόλις  60  %.    Βέβαια,  σε  μέτρηση  της  ξενοβιοτικής  ουσίας  που 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα έπειτα από 40 ημέρες, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 

67 %.   Επομένως, ένα σημαντικό κλάσμα της αρχικής ποσότητας του DEHP παρέμεινε 

στο μίγμα μετά το πέρας της διεργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.17:     Η μείωση της συγκέντρωσης του φθαλικού εστέρα DEHP κατά τη διεργασία της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος για τα Πειράματα Νο 5 και Νο 6.   Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει 

το μέσο όρο από την ανάλυση τριών δειγμάτων.   
 

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο φθαλικός αυτός εστέρες είναι εξαιρετικά υδρόφοβος 

και  προσροφάται  ισχυρά  στην  ιλύ,  μειώνοντας  έτσι  τη  βιοδιαθεσιμότητά  του.  

Ενδεχομένως και η υψηλή αρχική  του συγκέντρωση να οδήγησε σε παρεμπόδιση  των 

μικροοργανισμών  που  αποδομούν  το  DEHP  (παρεμπόδιση  υποστρώματος).    Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Amir 

και τους συνεργάτες του [Amir et al., 2005], για τη μελέτη της τύχης του DEHP κατά τη 

λιπασματοποίηση  ενεργού  ιλύος  και  ιλύος  από  λίμνες.    Κατά  τη  διάρκεια  αυτής, 

φάνηκε να παρεμποδίζεται η δράση των μικροοργανισμών κατά τα πρώτα στάδια της 

λιπασματοποίησης  και  η  παρεμπόδιση  αυτή  αποδόθηκε  στην  προσβολή  των 

μεμβρανών των μικροβιακών κυττάρων από το DEHP.  Σε μια άλλη μελέτη των Moeller 

& Reeh, 2003(a), αναφέρθηκε μείωση του DEHP κατά 91 % σε διάστημα 25 ημερών, αλλά 

οι αρχικές συγκεντρώσεις της ξενοβιοτικής ουσίας στα μίγματα ήταν πολύ πιο χαμηλές 

από τις δικές μας. 

Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  κατά  τη 

διάρκεια της λιπασματοποίησης της ιλύος παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.18.  Τα δεδομένα 
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αντιστοιχούν στο άθροισμα των συγκεντρώσεων των ομολόγων με μία και δύο αιθόξυ‐ 

ομάδες.  Είναι προφανές ότι η απομάκρυνση των ΝΡΕΟ ήταν εκτεταμένη ανεξαρτήτως 

της αρχικής  της συγκεντρώσεως,  ενώ ο  ρυθμός μείωσης  των ΝΡΕΟ σαφώς  εξαρτάται 

από αυτή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.18:        Η  μείωση  της  συγκέντρωσης  των  ομολόγων  ΝΡΕΟ  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος για το Πείραμα Νο 5 και Νο 6.  Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει το 

μέσο όρο από την ανάλυση τριών δειγμάτων.   
 

 

Όμως  η  αποδόμηση  των  ΝΡΕΟ,  συνοδεύθηκε  από  την  παραγωγή  του 

μεταβολικού τους προϊόντος,  την εννεοφαινόλη  (ΝΡ)  (Σχήμα 4.19).   Πρόκειται για ένα 

προϊόν  πολύ  πιο  τοξικό  από  τις  αρχικές  ενώσεις  ΝΡΕΟ  και  το  οποίο  φαίνεται  να 

αποδομείται με μικρότερο ρυθμό από τον αντίστοιχο της παραγωγής του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.19:

 
      Η  εμφάνιση  του  μεταβολικού  προϊόντος  ΝΡ  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος για το Πείραμα Νο 5 και Νο 6.  Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει το 

μέσο όρο από την ανάλυση τριών δειγμάτων.   
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Η εμφάνιση αυτού του μεταβολικού προϊόντος κατά τη βιοσταθεροποίηση έχει 

αναφερθεί  και από άλλους  ερευνητές  [Jones & Westmoreland, 1998].   Στην περίπτωση 

του Πειράματος Νο 5, όπου οι ΝΡΕΟ υπήρχαν σε χαμηλή συγκέντρωση, παρατηρήθηκε 

μικρή παραγωγή της ΝΡ και η οποία αποδομήθηκε κατά 69 % (Πίνακας 4.12).  Αντίθετα, 

στο Πείραμα Νο 6, η υψηλή αρχική συγκέντρωση των ΝΡΕΟ οδήγησε στην επιβάρυνση 

του μίγματος με μία επίσης υψηλή συγκέντρωση ΝΡ.  Η εννεοφαινόλη που παράχθηκε 

μειώθηκε κατά ένα μέρος αλλά και πάλι η ποσότητα που παρέμεινε ήταν μεγαλύτερη 

από αυτή που είχε αρχικά το μίγμα.   

 
Πίνακας 4.12:     Η συγκέντρωση των ξενοβιοτικών ουσιών (mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος) στην αρχή και 

το τέλος των Πειραμάτων Νο 5 και Νο 6, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσης. 
 

  LAS  DEHP  NPEO  NP 

Πείραμα Νο 5         

Αρχικό μίγμα  519 ± 90.5  55.1 ± 2.65  22.1 ± 3.87  3.73 ± 0.78 

Τελικό μίγμα  57.8 ± 12.4  55.1 ± 2.65  0.52 ± 0.1  0.09 ± 0.02 

Απομάκρυνση [%]  88.88  97.02  74.12  68.90 

Πείραμα Νο 6         

Αρχικό μίγμα  378 ± 49.5  227 ± 15.2  197 ± 33.5  0.44 ± 0.16 

Τελικό μίγμα  34.7 ± 5.6  74.33 ± 6.3  9.78 ± 2.37  4.84 ± 1.71 

Απομάκρυνση [%]  90.81  67.23  95.04  ‐90.96 

 

Πέρα  από  τις  ξενοβιοτικές  ουσίες  που  αναφέραμε  παραπάνω  (ΝΡΕΟ,  ΝΡ  και 

DEHP) η ιλύς που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των μιγμάτων στα Πειράματα 

Νο  5  και  Νο  6,  περιείχε  και  LAS.    Η  μελέτη  της  μεταβολής  τους  οδήγησε  σε 

ενδιαφέροντα  αποτελέσματα.    Όπως  φαίνεται  και  στο  Σχήμα  4.20,  η  μεταβολή  της 

συγκέντρωσης των επιφανειοδραστικών ουσιών ήταν διαφορετική στην περίπτωση του 

Πειράματος  Νο  6.    Σε  αυτό,  ο  ρυθμός  απομάκρυνσης  των  LAS  κατά  τις  πρώτες  17 

ημέρες, είναι πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε στο Πείραμα Νο 

5.  Δεδομένου ότι τα δύο μίγματα ήταν ίδια ως προς τη σύστασή τους και διέφεραν μόνο 

κατά την επιπλέον ποσότητα ΝΡΕΟ και DEHP (στο Πείραμα Νο 6), καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι τα LAS αποδομήθηκαν εύκολα χωρίς φάση καθυστέρησης στα Πειράματα 

Νο 3 και Νο 4, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η παρουσία κάποιας από τις άλλες 

ξενοβιοτικές  ενώσεις  (ΝΡΕΟ,  ΝΡ  ή  DEHP)  ή  και  όλων  αυτών,  παρεμπόδισε  την 
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αποδόμηση τους.   Μετά από 17 ημέρες λιπασματοποίησης,  όπου είχαν ήδη σημειωθεί 

σημαντικά  ποσοστά  απομάκρυνσης  των  άλλων  ξενοβιοτικών  ουσιών,  ο  ρυθμός 

απομάκρυνσης των LAS αυξήθηκε τείνοντας να προσεγγίσει το αντίστοιχο ρυθμό του 

Πειράματος Νο 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  4.20:      Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  των  LAS  κατά  την  παρουσία  και  άλλων 
ξενοβιοτικών  ουσιών  στο  μίγμα  της  ιλύος  που  βιοσταθεροποιείται.    Κάθε  σημείο 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο από την ανάλυση τριών δειγμάτων.   
 

 

 

Επομένως, μολονότι η παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών δεν παρεμποδίζει τη 

διεργασία  της  λιπασματοποίησης,  φαίνεται  να  δρα  παρεμποδιστικά  στην  αποδόμηση 

των LAS.    Στο  σημείο  αυτό  να  αναφέρουμε  ότι  τόσο o DEHP  όσο  και  οι ΝΡΕΟ,  ήταν 

παρούσες σε υψηλές συγκεντρώσεις στο μίγμα του Πειράματος Νο 6, και ενδεχομένως 

να ήταν τοξικές για τους μικροοργανισμούς [Staples et al., 1997, Ying et al., 2002].     

Παρατηρώντας τα ποσοστά απομάκρυνσης όλων των ξενοβιοτικών ουσιών στον 

Πίνακα  4.12  μπορούμε  να  αποφανθούμε  ότι  ένα  μικρό  ποσοστό  της  αρχικής 

συγκέντρωσής  τους  παρέμεινε  μετά  το  τέλος  της  διεργασίας,  πιθανότατα  λόγω  της 

περιορισμένης  βιοδιαθεσιμότητάς  του.    Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  οι  εναπομείνασες 

ποσότητες  ήταν  πολύ  πιο  κάτω  από  τα  όρια  που  θέτει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  την 

εφαρμογή  του  τελικού  προϊόντος  [EU,  1999].    Άρα,  ο  πολυποίκιλος  αυτόχθων 

μικροβιακός  πληθυσμός  της  βιοσταθεροποίησης  συμβάλει  στην  ουσιαστική,  αν  όχι 

πλήρη, απομάκρυνση όλων των ξενοβιοτικών που μελετήσαμε κατά τη διεξαγωγή της 

διεργασίας και οδηγεί στην παραγωγή σταθερού και ασφαλούς τελικού προϊόντος. 
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4.5.5  Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας  την  παρουσία  και  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων τόσο του DEHP, όσο και των 

ΝΡΕΟ στο μίγμα  δεν  επηρεάζει  τη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης.   Παρόλα αυτά, 

φαίνεται λόγω της ύπαρξης αυτών των ουσιών στο αρχικό μίγμα να παρεμποδίζεται η 

αποδόμηση των LAS.   Επίσης, η υψηλή αρχική του συγκέντρωση του φθαλικού εστέρα 

ενδέχεται  να  οδηγεί  σε  παρεμπόδιση  των  μικροοργανισμών  που  το  αποδομούν 

(παρεμπόδιση υποστρώματος).   Γενικά, η βιοσταθεροποίηση της  ιλύος οδηγεί σε πολύ 

υψηλά  ποσοστά  μείωσης  της  ήδη  υπάρχουσας  ποσότητας  ξενοβιοτικών  ουσιών,  ενώ 

ακόμα  και  σε  ακραίες  συνθήκες  υψηλών  συγκεντρώσεων  τους  φαίνεται  να 

απομακρύνει περισσότερο από το 67 % της κάθε ουσίας.  Επίσης, είναι εμφανές ότι ένα 

μεγαλύτερο  στάδιο  ωρίμανσης  μπορεί  να  αυξήσει  περαιτέρω  τα  ποσοστά  αυτά.  

Επομένως,  η  βιοσταθεροποίηση  είναι  μία  πολλά  υποσχόμενη  μέθοδος  για  την 

απομάκρυνση τοξικών ξενοβιοτικών ενώσεων από την ιλύ των μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων.    

 

4.6    Η  βιοσταθεροποίηση  διαφορετικών  τύπων  ιλύος  και  η 

βιοαποκατάστασή τους.  
 

4.6.1.  Εισαγωγή 

Έχοντας  ήδη  μελετήσει  τις  συνθήκες  λιπασματοποίησης,  καθώς  και  την  τύχη  των 

ξενοβιοτικών  ουσιών  κατά  τη  διάρκεια  της  διεργασίας  αυτής,  θελήσαμε  να 

προχωρήσουμε  στη  μελέτη  της  συμπεριφοράς  διαφορετικών  τύπων  ιλύος  κατά  τη 

βιοσταθεροποίησή τους.  Οι ιλύες που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση των πειραμάτων 

ήταν μη χωνευμένη καθώς και αναερόβια χωνευμένη ιλύς.   

Ωστόσο,  οι  ξενοβιοτικές  ενώσεις  που  μελετώνται  στην  παρούσα  εργασία 

αποδομούνται δύσκολα υπό αναερόβιες συνθήκες, ενώ η αναερόβια χώνευση της ιλύος 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συγκέντρωσής τους εξαιτίας της μείωσης της μάζας 

που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκειά της.   Μάλιστα, ο διαφορετικός τύπος  ιλύος, π.χ. 

ανεπεξέργαστη ή χωνευμένη ιλύς, μπορεί να επιδρά στην τύχη των ξενοβιοτικών κατά 

τη  βιοσταθεροποίηση.    Έτσι  λοιπόν,  έλαβαν  χώρα  δύο  σειρές  πειραμάτων  κατά  τις 

οποίες  αντικειμενικός  σκοπός  ήταν  αφενός  η  μελέτη  της  λιπασματοποίησης  των 

διαφορετικών  αυτών  ιλύων,  και  αφετέρου  η  μελέτη  και  η  σύγκριση  της  πιθανής 

απομάκρυνσης  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  των  δύο 

διαφορετικών τύπων ιλύος. 
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4.6.2  Παρασκευή και χαρακτηρισμός του μίγματος προς βιοσταθεροποίηση 

Η  σύσταση  των  μιγμάτων  που  χρησιμοποιήθηκαν  προκειμένου  να  αποτελέσουν  την 

τροφοδοσία  των  λιπασματοποιητών  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  4.13.    Όπως 

παρατηρούμε  παρασκευάσθηκαν  τέσσερα  διαφορετικά  μίγματα  τα  οποία 

λιπασματοποιήθηκαν ανά δύο, σε δύο σειρές πειραμάτων.   Σε κάθε σειρά πειραμάτων 

το ένα μίγμα περιείχε τη μη επεξεργασμένη ιλύ, ενώ στο δεύτερο μίγμα είχε προστεθεί 

η αναερόβια χωνευμένη ιλύς.   

 
Πίνακας  4.13:
 

      Αρχική  σύσταση  του  μίγματος  (Πείραμα  Νο  7  έως  και  Νο  10)  προς 

βιοσταθεροποίηση (σε κιλά νωπού βάρους, kg ν.β.). 

Αριθμός 
πειράματος 

Μίγμα ιλύος  Κοπριά 
προβάτου

Λιπασματοποιημένο 
προϊόν 

Παρατηρήσεις 

Νo 7  3.7  6.5  2.7  μη  επεξεργασμένη 
ιλύς 

Νo 8  3.7  6.5  2.7  Αναερόβια 
χωνευμένη  ιλύς  με 
HRT 10 d 

Νo 9  3.7  6.3  2.9  μη  επεξεργασμένη 
ιλύς 

Νo 10  3.7  6.3  2.9  Αναερόβια 
χωνευμένη  ιλύς  με 
HRT 15 d 

 

Αναλυτικότερα,  το ανεπεξέργαστο μίγμα  ιλύος ήταν μίγμα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας ιλύος σε αναλογία 2.5/1.   Η πρωτοβάθμιας επεξεργασίας ιλύ προήλθε 

από  τη μονάδα  επεξεργασίας λυμάτων  της πόλης  του Ηρακλείου,  της  νήσου Κρήτης, 

ενώ  η  παχυμένη  ιλύς  δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας  προήλθε  από  τη  μονάδα 

βιολογικού  καθαρισμού  των  λυμάτων  της  Πάτρας,  του  νομού  Αχαΐας  στη  Βόρεια 

Πελοπόννησο.    Στον  Πίνακα  4.14  που  ακολουθεί  αναφέρονται  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά του μίγματος της ιλύος που δημιουργήθηκε.   

Η  αναερόβια  χωνευμένη  ιλύς  προήλθε  από  τη  λειτουργία  αναερόβιου 

χωνευτήρα  εργαστηριακής  κλίμακας  που  λειτουργούσε  στο  Εργαστήριο  Βιοχημικής 

Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος αρχικά σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 15 

ημερών και στη συνέχεια σε 10 ημέρες.  Η τροφοδοσία του αντιδραστήρα γινόταν με το 

ανεπεξέργαστο  μίγμα  ιλύος  που  αναφέραμε  παραπάνω  και  στην  οποία  είχαν 

προστεθεί  επιπλέον  τρεις  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες,  το  φαινανθρένιο 
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(phenanthrene),  το  φλουορανθένιο  (fluoranthene)  και  το  πυρένιο  (pyrene),  καθώς  και 

ένας  φθαλικός  εστέρας,  ο  δι‐(2‐αίθυλεξυλ)  φθαλικός  εστέρας  (DEHP)  σε  τελικές 

συγκεντρώσεις 0.5 mg∙L‐1 για τους PAHs και 5 mg∙L‐1 για το DEHP. 

 
Πίνακας 4.14:     Χαρακτηριστικά του μίγματος α’βάθμιας/β’βάθμιας ιλύος: 2.5/1, καθώς και των 

αναερόβια χωνευμένων ιλύων σε HRT 10 d και 15 d.  

Παράμετρος    μίγμα 
α’βάθμιας/β’βάθμιας 

ιλύος: 2.5/1 

Αναερόβια 
χωνευμένη ιλύς 
(HRT 10 d) 

Αναερόβια 
χωνευμένη ιλύς 
(HRT 15 d) 

Ολικά αιωρούμενα 
στερεά (TSS) 

[g∙L‐1]  31.3  26.0  25.1 

Πτητικά αιωρούμενα 
στερεά (VSS) 

[g∙L‐1]  20.4  15.7  15.1 

Διαλυτό χημικά 
απαιτούμενο οξυγόνο 
(d‐COD) 

[g∙L‐1]  1.96  0.4  0.4 

Ολκό χημικά 
απαιτούμενο οξυγόνο 
(T‐COD) 

[g∙L‐1]  33.15     

Αλκαλικότητα  [g CaCO3∙L‐1] 2.86     

pH    6.68  7.2  7.2 

NH3  [mg N∙L‐1]  269     

Norg (Kjeldah)  [g∙L‐1]  1.05     

Διαλυτοί 
υδατάνθρακες 

[m g∙L‐1]  63.6     

 

Για την παρασκευή των μιγμάτων που τοποθετήθηκαν στους λιπασματοποιητές 

χρησιμοποιήθηκε,  εκτός από την  ιλύ, κοπριά προβάτου και λιπασματοποιημένο υλικό 

από  προηγούμενο  πείραμα.    Τα  μίγματα  αυτά,  αφού  αναδεύτηκαν  πολύ  καλά 

οδηγήθηκαν  προς  βιοσταθεροποίηση,  ενώ  παράλληλα  μία  ποσότητα  των  αρχικών 

μιγμάτων χρησιμοποιήθηκε για τον πλήρη χαρακτηρισμό τους (Πίνακας 4.15). 

Συγκεκριμένα,  ο  χαρακτηρισμός  αυτός  περιέλαβε  τον  προσδιορισμό  του 

ποσοστού τόσο των ολικών και πτητικών στερών, όσο και της υγρασίας, τη μέτρηση του 

pH,  του πορώδους  (FAS)  καθώς και  του λόγου C/N.    Επίσης,  αναλύθηκε ποιοτικά και 

ποσοτικά το περιεχόμενο των μιγμάτων σε ξενοβιοτικές ουσίες.  

 

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

- 158 - 

  Πίνακας  4.15:      Χαρακτηρισμός  του  αρχικού  μίγματος  (Πείραμα  Νο  7  έως  και  Νο  10)  προς 
βιοσταθεροποίηση*.  

Παράμετρος  Πείραμα Νο 7  Πείραμα Νο 8 Πείραμα Νο 9  Πείραμα Νο 10

Ολικά στερεά (TS) 
[% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.] 

59.9 ± 1.7  59.6 ± 0.7  59.5 ± 0.1  60.2 ± 2.4 

Πτητικά στερεά (VS) 
[% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.] 

34.6 ± 4.2  35.1 ± 3.9  25.7 ±0.6  26.8 ± 0.7 

Υγρασία [%]  40.1  40.46  40.5  39.8 

F.A.S.[%]  57  50  57  55 

pH  8.0  8.2  7.8  8.0 

C/N  27.4  25.9  27.1  24.8 

LAS 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

173.6 ± 24.2  220.6 ± 7.5  203.4 ± 20.3  187.7 ± 3.5 

NPEO 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

2.29 ± 0.24  1.90 ± 0.76  3.04 ± 0.02  2.39 ± 0.22 

NP 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

0.66 ± 0.24  0.85 ± 0.36  3.6 ± 0.28  4.8 ± 0.8 

DEHP 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

9.86 ± 1.78  7.88 ± 1.64  11.6 ± 3.67  6.85 ± 2.78 

φαινανθρένιο 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

1.02 ± 0.21  0.99 ± 0.06  0.97 ± 0.07  0.90 ± 0.03 

φλουορανθένιο 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

0.47 ± 0.19  0.48 ± 0.04  0.44 ± 0.03  0.38 ± 0.05 

πυρένιο 

[mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος]

0.36 ± 0.09  0.36 ± 0.02  0.41 ± 0.05  0.42 ± 0.03 

  * Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 
ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη  

 

4.6.3  Συνθήκες βιοσταθεροποίησης 

Οι αντιδραστήρες λιπασματοποίησης λειτούργησαν και στις δύο σειρές πειραμάτων ως 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για διάστημα περίπου 30 ‐ 55 ημερών.  Το μίγμα με 

την  ανεπεξέργαστη  ιλύ  τοποθετήθηκε  και  τις  δύο  φορές  στον  πρώτο  αντιδραστήρα 

(Πείραμα Νο 7 και Νο 9) ενώ αυτό με την αναερόβια χωνευμένη ιλύ χρησιμοποιήθηκε 

για την τροφοδοσία του δεύτερου αντιδραστήρα (Πείραμα Νο 8 και Νο 10).   
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Ωστόσο, επειδή κατά τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων θα μελετούσαμε την 

τύχη  3  PAHs  προχωρήσαμε  σε  τροποποίηση  της  διάταξής  μας.    Συγκεκριμένα,  οι 

ενώσεις  αυτές  είναι  ιδιαίτερα  πτητικές  και  δεδομένου  ότι  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση 

αναπτύσσονται  υψηλές  θερμοκρασίες,  ενδέχεται  μέρος  των  πολυαρωματικών 

υδρογονανθρώκων  να  απομακρυνθεί  από  το  μίγμα  λόγω  πτητικοποίησης.    Για  το 

σκοπό  αυτό  κατασκευάσαμε  και  προσαρμόσαμε  στην  έξοδο  του  κάθε  αντιδραστήρα 

(Σχήμα 4.21) μία ειδική διάταξη προκειμένου να προσδιορίζουμε το ποσό του κάθε PAH 

που  διαφεύγει  από  το  μίγμα.    Η  διάταξη  αποτελούταν  από  έναν  κύλινδρο 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στο εσωτερικό του οποίου είχαν τοποθετηθεί 

δύο αφρώδεις σπόγγοι πολυουρεθανίου (Poly Urethane Foam, PUF).   

Και  στις  δύο  σειρές  πειραμάτων  πραγματοποιήθηκαν  οι  ίδιες  ρυθμίσεις  στις 

συνθήκες  ελέγχου  της  διεργασίας  και  είναι  αυτές  που  έχουν  ήδη  αναφερθεί  στην 

παράγραφο  4.4.3  του  ίδιου  κεφαλαίου.    Η  καταγραφή  των  δεδομένων  λάμβανε  χώρα 

κάθε  5  λεπτά.    Παράλληλα,  λαμβάνονταν  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  δείγματα 

στερεού από το εσωτερικό των αντιδραστήρων, έτσι ώστε να προσδιορισθούν διάφορες 

παράμετροι,  όπως τα ολικά και πτητικά στερεά,  το pH, αλλά και η συγκέντρωση των 

ξενοβιοτικών ουσιών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.21:      Η  τροποποίηση  της  πειραματικής  μας  διάταξης  προκειμένου  να 

προσδιορίσουμε την ποσότητα των 5 PAHs που θα περνούσε στην αέρια φάση. 
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4.6.4  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.6.4.1  Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος 

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας κατά τη βιοσταθεροποίηση τόσο της ανεπεξέργαστης, όσο 

και  της αναερόβια  χωνευμένης  ιλύος,  και  στις  δύο  σειρές πειραμάτων παρουσιάζεται 

στα Σχήματα 4.22 και 4.23.  Να αναφέρουμε ότι στην πρώτη σειρά πειραμάτων (Νο 7 και 

Νο  8)  έλαβε  χώρα  η  βιοσταθεροποίηση  μίγματος  ιλύος  που  δεν  είχε  υποστεί  κάποια 

επεξεργασία,  καθώς  και  αναερόβια  επεξεργασμένης  ιλύος  σε  υδραυλικό  χρόνο 

παραμονής  10  ημερών.    Στη  δεύτερη  σειρά  πειραμάτων  (Νο  9  και  Νο  10) 

πραγματοποιήθηκε  η  βιοσταθεροποίηση  μίγματος  ιλύος  που  δεν  είχε  προηγουμένως 

επεξεργαστεί, καθώς και αναερόβια χωνευμένης ιλύος σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 

15 ημερών αυτή τη φορά.   

Στην πρώτη σειρά πειραμάτων (Νο 7 και Νο 8), η βιοσταθεροποίηση και των δύο 

τύπων  της  ιλύος  οδήγησε  σε  αύξηση  της  θερμοκρασίας  στους  50  –  55  oC  μέσα  σε  1.5 

περίπου ημέρες και διατήρηση αυτής στους 50 oC για διάστημα 4 ημερών.  Το διάστημα 

αυτό  θεωρείται  απαραίτητο  για  τη  μείωση  των  παθογόνων  που  απαντώνται  στη 

λυματολάσπη [US EPA, 1993].  Ακολούθησε η βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας μέχρι 

το επίπεδο των 35 oC όπου και παρέμεινε μέχρι την 20η ημέρα της βιοσταθεροποίησης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.22:      Η  εξέλιξη  της  θερμοκρασίας  στη  στερεή  φάση  του  αντιδραστήρα,  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση ανεπεξέργαστης ιλύος (Πείραμα Νο 7) και αναερόβια χωνευμένης ιλύος σε 

HRT 10 ημερών (Πείραμα Νο 8).  

 

 

 

Και  στα  δύο  πειράματα  (Νο  7  και  Νο  8)  η  θερμοκρασία  του  μίγματος  είχε 

περίπου  την  ίδια  συμπεριφορά.    Ωστόσο,  παρατηρούμε  πως  στην  περίπτωση  του 
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Πειράματος  Νο  7,  δηλαδή  του  μίγματος  με  την  ανεπεξέργαστη  ιλύ,  η  θερμοκρασία 

εξελίσσεται  σε  υψηλότερα  επίπεδα  από  την  αντίστοιχη  του  Πειράματος  Νο  8.    Να 

θυμίσουμε  ότι  για  την  παρασκευή  του  μίγματος  Νο  8  χρησιμοποιήσαμε  απορροή 

αναερόβιου  χωνευτήρα που λειτουργούσε σε HRT 10 d  και  συνεπώς η  ιλύς  αυτή  είχε 

μικρότερο περιεχόμενο πτητικών στερεών (Πίνακας 4.14).   

Στη  δεύτερη σειρά πειραμάτων  (Νο 9  και Νο 10),  η  βιοσταθεροποίηση  και  των 

δύο  τύπων  της  ιλύος  οδήγησε  σε  μεσοφιλικά  επίπεδα  θερμοκρασίας  τα  οποία  και 

διατηρήθηκαν για περίπου  15  ημέρες.    Το μίγμα  της αναερόβια  χωνευμένης  ιλύος  σε 

HRT 15 d φάνηκε να είναι ιδιαίτερα σταθεροποιημένο και να μη μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη λιπασματοποίησή του.  Βέβαια, ούτε στην 

περίπτωση  του  Πειράματος  Νο  9  παρατηρήθηκε  σημαντική  θερμοκρασιακή  αύξηση.  

Ενδεχομένως το χαμηλό περιεχόμενο της υγρασίας και στα δύο μίγματα να επηρέασε 

την εξέλιξη της διεργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  4.23:      Η  εξέλιξη  της  θερμοκρασίας  στη  στερεή  φάση  του  αντιδραστήρα,  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση ανεπεξέργαστης ιλύος (Πείραμα Νο 9) και αναερόβια χωνευμένης ιλύος σε 

HRT 15 ημερών (Πείραμα Νο 10).  

 

 

 

Κατά  τη  διάρκεια  της  λιπασματοποίησης,  η  σημαντικότερη  μικροβιακή  δράση 

παρουσιάστηκε  για  περίπου  12‐15  ημέρες,  όπως  φαίνεται  και  από  τα  αντίστοιχα 

διαγράμματα παραγωγής  διοξειδίου  του άνθρακα  (Σχήμα 4.24  και 4.25).    Στην πρώτη 

σειρά πειραμάτων  (Νο  7  και Νο  8)  ο  ρυθμός παραγωγής  του  διοξειδίου  του  άνθρακα 

αυξήθηκε μέσα σε 20 ώρες και οδήγησε σε υψηλά ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στη 

σύσταση του αερίου ρεύματος της εξόδου.  Η εντονότερη μικροβιακή δράση διήρκησε 3 

ημέρες  και  στη  συνέχεια  ακολούθησε  η  σταδιακή  μείωσή  της.    Στη  δεύτερη  σειρά 
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πειραμάτων  (Νο  9  και  Νο  10)  τα  ποσοστά  παραγωγής  διοξειδίου  του  άνθρακα  και 

κατανάλωσης  οξυγόνου  ήταν  ιδιαίτερα  χαμηλά,  επιβεβαιώνοντας  την  εξέλιξη  της 

θερμοκρασίας.    Δηλαδή,  δεν  υπήρξε  σημαντική  μικροβιακή  δράση  και  συνεπώς  δεν 

υπήρξε  και  σημαντική  παραγωγή  θερμότητας  ώστε  να  αυξηθεί  η  θερμοκρασία  στη 

μάζα του μίγματος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.24:      Η  εξέλιξη  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα, κατά τη βιοσταθεροποίηση ανεπεξέργαστης ιλύος (Πείραμα Νο 7) και αναερόβια 

χωνευμένης ιλύος σε HRT 10 ημερών (Πείραμα Νο 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  4.25:      Η  εξέλιξη  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του 

αντιδραστήρα, κατά τη βιοσταθεροποίηση ανεπεξέργαστης ιλύος (Πείραμα Νο 9) και αναερόβια 

χωνευμένης ιλύος σε HRT 10 ημερών (Πείραμα Νο 10).  

 

 

 



Η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος  και  η  ταυτόχρονη  βιοαποκατάστασή  της  από  την  παρουσία  των 
ξενοβιοτικών ουσιών 
 

- 163 - 

Επομένως,  επειδή  το  οργανικό  περιεχόμενο  της  ανεπεξέργαστης  ιλύος  ήταν 

μεγαλύτερο  από  αυτό  της  αναερόβια  επεξεργασμένης,  αναμενόταν  μία  εντονότερη 

μικροβιακή  δράση  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  της  πρώτης.    Παρόλα  αυτά, 

παρατηρήθηκε  μόνο  μία  μικρή  διαφοροποίηση  στη  λιπασματοποίηση  των  δύο 

διαφορετικών τύπων ιλύος.   Ενδεχομένως η παρουσία της κοπριάς στο μίγμα, η οποία 

είχε  ήδη  ένα  υψηλό  οργανικό  περιεχόμενο,  να  συντέλεσε  στην  εξάλειψη  της  όποιας 

διαφοροποίησης.   

Στον Πίνακα 4.16 παρουσιάζονται οι αρχικές και οι τελικές τιμές των υπολοίπων 

παραμέτρων  που  παρακολουθούσαμε  κατά  την  εξέλιξη  της  διεργασίας.    Το  ποσοστό 

της περιεχόμενης υγρασίας καθώς και το περιεχόμενο των πτητικών ουσιών μειώθηκαν 

περιορισμένα σε όλα τα πειράματα.  Το pH μειώθηκε τις πρώτες ημέρες τις διεργασίας 

ενώ στη συνέχεια άρχισε να σταθεροποιείται στην περιοχή του 8.   

 
Πίνακας 4.16:     Χαρακτηριστικά του μίγματος (Πείραμα Νο 7 έως και Νο 10) στην αρχή και στο 

τέλος της βιοσταθεροποίησης*.  

Παράμετρος  Πείραμα Νο 7  Πείραμα Νο 8  Πείραμα Νο 9  Πείραμα Νο 10 

Αρχικό μίγμα         

Ολικά στερεά (TS)  

[% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.] 

59.9 ± 1.7  59.6 ± 0.7  59.5 ± 0.1  60.2 ± 2.4 

Πτητικά στερεά (VS) 

[% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.] 

34.6 ± 4.2  35.1 ± 3.9  25.7 ±0.6  26.8 ± 0.7 

Υγρασία [%]  40.1  40.46  40.5  39.8 

pH  8.0  8.2  7.8  8.0 

Τελικό μίγμα         

Ολικά στερεά (TS)  

[% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.] 

62.2 ± 2.0  61.8 ± 0.3  62.4 ± 0.2  62.0 ± 1.3 

Πτητικά στερεά (VS) 

[% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.] 

31.0 ± 0.6  32.1 ± 1.8  24.2 ± 0.6  24.3 ± 1.7 

Υγρασία [%]  37.8  38.2  37.6  38.0 

pH  7.9  8.1  7.4  7.5 

 
* Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 

 
ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 
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4.6.4.2  Η βιοαποκατάσταση της ιλύος από την παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών 

Όλες  οι  ξενοβιοτικές  ουσίες  που  μελετήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  και  των  τεσσάρων 

αυτών πειραμάτων (Νο 7 έως και Νο 10) παρουσίασαν ποσοστά μείωσης, τα οποία στις 

περισσότερες περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλά  (Πίνακας 4.17 και 4.18).   Μάλιστα, με 

εξαίρεση  το  φθαλικό  εστέρα  DEHP,  ο  διαφορετικός  τύπος  της  ιλύος  έδειξε  να  μην 

επηρεάζει  την  ικανότητα  απομάκρυνσης  των  ουσιών  αυτών  αφού  ο  ρυθμός  μείωσης 

αλλά  και  τα  ποσοστά  που  παρατηρήθηκαν  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  τόσο  της 

ανεπεξέργαστης ιλύος, όσο και της αναερόβια χωνευμένης ήταν συγκρίσιμα.   

 

 Πίνακας  4.17:      Η  συγκέντρωση  των  επιφανειοδραστικών  ουσιών  και  του  φθαλικού  εστέρα 
(mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος) στην αρχή και το τέλος των Πειραμάτων Νο 7 έως και Νο 10, καθώς και τα 

αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσης. 

 

 

  LAS  DEHP  NPEO  NP 

Πείραμα Νο 7         

Αρχικό μίγμα  173.6 ± 24.2  9.9 ± 1.8  2.3 ± 0.2  0.7 ± 0.2 

Τελικό μίγμα  9.4 ± 1.1  6.1 ± 0.5  0.5 ± 0.2  0.4 ± 0.01 

Απομάκρυνση [%] 19η ημέρα  94.5  38.4  78.3  42.9 

                                  55η ημέρα  97.0  40.0  98.2  12.1 

Πείραμα Νο 8         

Αρχικό μίγμα  220.6 ± 7.5  7.9 ± 1.6  1.9 ± 0.7  0.9 ± 0.3 

Τελικό μίγμα  4.0 ± 0.5  6.0 ± 0.1  0.3 ± 0.01  0.3 ± 0.1 

Απομάκρυνση [%] 19η ημέρα  98.2  24.1  84.2  66.7 

                                  55η ημέρα  98.9  29.4  92.1  63.5 

Πείραμα Νο 9         

Αρχικό μίγμα  203.4 ± 20.3  11.6 ± 3.7  3.04 ± 0.02  3.6 ± 0.28 

Τελικό μίγμα  2.7 ± 0.6  3.5 ± 0.7  δ.α.  0.11 

Απομάκρυνση [%] 23η ημέρα  98.7  68.8  ~100  96.9 

Πείραμα Νο 10         

Αρχικό μίγμα  187.7 ± 3.5  6.85 ± 2.78  2.39 ± 0.22  4.8 ± 0.8 

Τελικό μίγμα  δ.α.  3.6 ± 0.8  0.1  0.3 

Απομάκρυνση [%] 23η ημέρα  ~100  47.4  95.8  93.8 
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Αναλυτικότερα,  προκειμένου  για  τις  ανιονικές  επιφανειοδραστικές  ουσίες LAS 

(αναφερόμαστε  στο  άθροισμα  των  συγκεντρώσεων  των  ομολόγων C10, C11, C12  και 

C13)  τα  ποσοστά  μείωσης  της  αρχικής  συγκέντρωσης  ήταν  σε  κάθε  περίπτωση 

μεγαλύτερα από 94.5 % ακόμα και στο σύντομο διάστημα των 19 ημερών.  Τα ποσοστά 

αυτά αυξήθηκαν αγγίζοντας την πλήρη απομάκρυνση των LAS κατά την ωρίμανση του 

προϊόντος.   

Και στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας επιφανειοδραστικών ουσιών που 

μελετήθηκαν  σε  αυτή  την  εργασία,  τις  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες,  παρουσιάστηκαν 

ποσοστά υψηλά ποσοστά μείωσης.  Το χαμηλότερο ήταν περίπου 78 % και σημειώθηκε 

τη 19η ημέρα της λιπασματοποίησης στο Πείραμα Νο 7 με το μίγμα της ιλύος που δεν 

είχε υποστεί επεξεργασία.  Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας στο 98 % 

την  55η  ημέρα.    Η  μείωση  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  (αναφερόμαστε  στο 

άθροισμα  των    συγκεντρώσεων  των  ομολόγων  με  μία  και  δύο  αιθοξυλικές  ομάδες) 

συνοδεύτηκε  από  την  αύξηση  της  συγκέντρωσης  στο  μίγμα  του  μεταβολικού  τους 

προϊόντος, την εννεοφαινόλη (ΝΡ).  Κατά τις πρώτες ημέρες της βιοσταθεροποίησης και 

στα  τέσσερα  πειράματα,  παρουσιάστηκε  προσωρινή  συσσώρευση  της  τοξικής  ουσίας 

ΝΡ, την οποία όμως ακολούθησε η σταδιακή μείωσή της.   

Ο  φθαλικός  εστέρας  (DEHP)  φάνηκε  να  μην  είναι  εύκολα  αποδομήσιμος.  

Έπειτα  από  19  ημέρες  λιπασματοποίησης  στα  Πειράματα  Νο  7  και    Νο  8,  η 

συγκέντρωσή  του  μειώθηκε  κατά  38.4 %  και  24.1 %,  αντίστοιχα.    Τα  ποσοστά  αυτά 

αυξήθηκαν έπειτα από ένα περίπου μήνα αλλά και πάλι ήταν χαμηλά.  Μάλιστα, στην 

περίπτωση της λιπασματοποίησης της αναερόβια επεξεργασμένης ιλύος (Πείραμα Νο 8 

και  Νο  10)  τα  ποσοστά  αυτά  ήταν  χαμηλότερα.    Ενδεχομένως,  ο  DEHP  μετά  την 

αναερόβια σταθεροποίηση της ιλύος να προσροφάται ισχυρά στην ιλύ και να μην είναι 

βιοδιαθέσιμος.   Παρατηρώντας  τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσης  του DEHP  στη 

δεύτερη  σειρά  πειραμάτων  (Νο  9  και  Νο  10)  βλέπουμε  ότι  είναι  σαφώς  βελτιωμένα 

αλλά και πάλι η μείωση του είναι μικρότερη στην περίπτωση της αναερόβιας ιλύος. 

Τέλος,  μείωση  έλαβε  χώρα  και  στην  αρχική  συγκέντρωση  των  τριών 

πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  που  μελετήσαμε  (Πίνακας  4.18).    Η 

μείωση  αυτή  σίγουρα  δεν  ήταν  αποτέλεσμα  της  πτητικοποίησής  τους  αφού  οι 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στους αφρώδεις σπόγγους πολυουρεθάνης  (PUF) 

έδειξαν  την  ύπαρξη  μόνο  από  ίχνη  των  3  PAHs.    Το  φαινανθρένιο  ήταν  αυτό  που 

παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά απομάκρυνσης από τους τρεις PAHs.   Ωστόσο, τα 

ποσοστά  αυτά,  ενώ  ήταν  χαμηλά  στην  πρώτη  σειρά  πειραμάτων  (Νο  7  και  Νο  8) 

αυξήθηκαν σημαντικά στα επόμενα δύο πειράματα (Νο 9 και Νο 10).   
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  Πίνακας  4.18:      Η  συγκέντρωση  των  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων 

(mg∙kg‐1  ξ.β.  μίγματος)  στην  αρχή  και  το  τέλος  των  Πειραμάτων  Νο  7  έως  και  Νο  10, 

καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσης. 

 

 

  φαινανθρένιο  φλουορανθένιο  πυρένιο 

Πείραμα Νο 7       

Αρχικό μίγμα  1.02 ± 0.21  0.47 ± 0.19  0.36 ± 0.09 

Τελικό μίγμα  0.42 ± 0.09  0.37 ± 0.05  0.31 ± 0.01 

Απομάκρυνση [%] 19η ημέρα  58.8  21.3  13.4 

                                  55η ημέρα  84.3  23.0  33.3 

Πείραμα Νο 8       

Αρχικό μίγμα  0.99 ± 0.06  0.48 ± 0.04  0.36 ± 0.02 

Τελικό μίγμα  0.31 ± 0.03  0.32 ± 0.08  0.27 ± 0.04 

Απομάκρυνση [%] 19η ημέρα  68.7  33.3  25.0 

                                   55η ημέρα  82.8  41.7  30.6 

Πείραμα Νο 9       

Αρχικό μίγμα  0.97 ± 0.07  0.44 ± 0.03  0.41 ± 0.05 

Τελικό μίγμα  0.32 ± 0.05  0.24 ± 0.03  0.13 ± 0.01 

Απομάκρυνση [%] 23η ημέρα  67.0  45.5  68.3 

Πείραμα Νο 10       

Αρχικό μίγμα  0.90 ± 0.03  0.38 ± 0.05  0.42 ± 0.03 

Τελικό μίγμα  0.32 ± 0.03  0.22 ± 0.03    0.10 ± 0.01 

Απομάκρυνση [%] 23η ημέρα  64.4  42.1  76.2 

 

Γενικά,  παρατηρώντας  τα  ποσοστά  μείωσης  όλων  των  ξενοβιοτικών  ουσιών 

στους Πίνακες  4.17  και  4.18,  μπορεί  κανείς  να  αποφανθεί  ότι  για  κάθε  ουσία  υπήρξε 

αύξηση  του  ποσοστού  απομάκρυνσής  της  στη  δεύτερη  σειρά  πειραμάτων.    Φαίνεται 

λοιπόν πως η μαγιά που χρησιμοποιήσαμε από την προηγούμενη σειρά πειραμάτων να 

εξασφάλισε  την παρουσία  εγκλιματισμένων μικροοργανισμών  ικανών  να αποδομούν 

τις ουσίες αυτές.   

 

4.6.5  Συμπεράσματα 

Από  όλα  τα  παραπάνω,  είναι  εμφανές  ότι  ο  τύπος  της  ιλύος  έχει  μικρή  αλλά  σαφή 

επίδραση  στη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης.    Ωστόσο,  με  εξαίρεση  το  φθαλικό 
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εστέρα DEHP, ο διαφορετικός τύπος της  ιλύος έδειξε να μην επηρεάζει την  ικανότητα 

απομάκρυνσης  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  που  μελετήθηκαν,  αφού  ο  ρυθμός  μείωσης 

αλλά  και  τα  ποσοστά  που  παρατηρήθηκαν  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  τόσο  της 

ανεπεξέργαστης  ιλύος,  όσο  και  της  αναερόβια  χωνευμένης  ήταν  συγκρίσιμα.    Οι 

επιφανειοδραστικές  ενώσεις  LAS  και  ΝΡΕΟ  παρουσίασαν  τα  μεγαλύτερα  ποσοστά 

απομάκρυνσης,  τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν κατά το στάδιο της ωρίμανσης.   Γενικά 

όμως  η ωρίμανση  του  λιπασματοποιημένου  υλικού φάνηκε  να  βελτιώνει  τα ποσοστά 

μείωσης όλων των ξενοβιοτικών ουσιών.  Τέλος, η προσθήκη μαγιάς από προηγούμενο 

πείραμα φαίνεται να βιοενισχύει  την απομάκρυνση των ξενοβιοτικών.   Παρόλα αυτά 

ένα κλάσμα της αρχικής ποσότητας παραμένει στο μίγμα μετά το πέρας της διεργασίας 

και το κλάσμα αυτό είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση των PAHs.   

 

4.7  Η συνεισφορά της βιοενίσχυσης στην απομάκρυνση των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων κατά τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος 
 

4.7.1  Εισαγωγή 

Οι  πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  παρουσιάζουν  αυξημένο 

περιβαλλοντικό  ενδιαφέρον  λόγω  της  ευρέως  διαδεδομένης  παρουσίας  τους,  του 

δυναμικού βιοσυσσώρευσής τους και της καρκινογενετικής δράσης τους.   Αποτέλεσμα 

αυτών  είναι  η  επιτακτική  ανάγκη  για  μείωσή  τους.    Γενικά,  οι  πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες  που  έχουν  στο  μόριό  τους  2  ή  3  βενζολικούς  δακτυλίους 

αποδομούνται  σχετικά  εύκολα  υπό  αερόβιες  συνθήκες,  ενώ  για  τους  PAHs  με 

μεγαλύτερο μοριακό βάρος, και συνεπώς περισσότερους βενζολικούς δακτυλίους, έχουν 

παρατηρηθεί μικρότερα ποσοστά αποδόμησης [Wu et al., 2009].   

Μέχρι τώρα αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 

τύχη των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κατά τη λιπασματοποίηση της 

ιλύος.   Τα αποτελέσματα τους έχουν δείξει απομάκρυνση των PAHs έπειτα όμως από 

μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  βιοσταθεροποίησης.    Χαρακτηριστικά,  ο  Hafidi  και  οι 

συνεργάτες του  [Hafidi et al., 2008] κατά τη βιοσταθεροποίηση  ιλύος με Σ16 PAHs 0.48 

mg∙kg‐1.  ξ.β. παρατήρησαν απομάκρυνση μεγαλύτερη από 68 %  έπειτα από 90  ημέρες 

λιπασματοποίησης.    Μεγάλο  ποσοστό  απομάκρυνσης  (87.5  %)  των  Σ16  PAHs 

παρατήρησαν και οι Oleszczuk et al., 2006 έπειτα όμως από ένα περίπου χρόνο.  

Έχοντας  γνώση  όλων  αυτών  προχωρήσαμε  στη  μελέτη  της  συνεισφοράς  της 

βιοενίσχυσης στην απομάκρυνση Σ5 PAHs κατά τη λιπασματοποίηση της ιλύος.  Για το 

σκοπό  αυτό  χρησιμοποιήσαμε  μικροοργανισμούς  από  υγρή  καλλιέργεια 
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εγκλιματισμένη σε περιβάλλον Σ5 PAHs.   

 

4.7.2  Παρασκευή και χαρακτηρισμός του μίγματος προς βιοσταθεροποίηση 

Η  σύσταση  των  δύο  μιγμάτων  που  παρασκευάσθηκαν  για  την  πραγματοποίηση  των 

Πειραμάτων  Νο  11  και  Νο  12  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  4.19  που  ακολουθεί.    Στο 

μίγμα  της  ιλύος  (α’  βάθμια/β’  βάθμια: 2.5/1), προστέθηκε αυτή φορά ποσότητα από 5 

πολυκυκλικούς  αρωματικούς  υδρογονάνθρακες  (Polycyclic  Aromatic  Hydrocarbons, 

PAHs) και συγκεκριμένα τους: φαινανθρένιο, φλουορανθένιο, πυρένιο, βενζο[α]πυρένιο 

και βενζο[β]φλουορανθένιο.  Προκειμένου να μελετηθεί η δυνατότητα βελτιστοποίησης 

των  ποσοστών  απομάκρυνσης  των  PAHs,  προστέθηκαν  στο  μίγμα  της  ιλύος  που 

χρησιμοποιήθηκε για το Πείραμα Νο 12, μικροοργανισμοί από μικτή υγρή καλλιέργεια 

εγκλιματισμένη στην παρουσία των 5 αυτών PAHs.   

Η μικτή αυτή καλλιέργεια αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας εμβόλιο που πήραμε 

από τη δεξαμενή αερισμού της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας αλλά και 

της  αντίστοιχης  μονάδας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών.    Ο  εγκλιματισμός  της 

πραγματοποιήθηκε  σε  περιβάλλον  5  PAHs,  ενώ  προκειμένου  να  αυξήσουμε  το 

συντελεστή απόδοσης της βιομάζας χρησιμοποιήσαμε οξικό νάτριο ως πηγή άνθρακα 

και  ενέργειας  (TSS  =  0.85  g∙L‐1  και  VSS  =  0.85  g∙L‐1).    Επειδή  η  προσθήκη  της  υγρής 

καλλιέργειας  στο  μίγμα  θα  οδηγούσε  σε  αύξηση  του  ποσοστού  της  υγρασίας, 

προχωρήσαμε  σε  διήθηση  1  L  από  την  καλλιέργεια  αυτή  και  προσθήκη  μόνο  της 

βιομάζας που παρέμεινε επάνω στο διηθητικό χαρτί.   

 
Πίνακας  4.19:        Αρχική  σύσταση  του  μίγματος  (Πείραμα  Νο  11  και  Νο  12)  προς 

βιοσταθεροποίηση (σε κιλά νωπού βάρους, kg ν.β.).  

Αριθμός 
πειράματος 

Μίγμα ιλύος  Κοπριά 
προβάτου 

Λιπασματοποιημένο 
προϊόν 

Παρατηρήσεις 

Νo 11  4.4  6.0  3.2  Προσθήκη μίγματος 5 PAHS 

Νo 12  4.4  6.0  3.2 
Προσθήκη  μίγματος  5  PAHS
καθώς  και  εγκλιματισμένης 
μικτής καλλιέργειας 

 

Μετά τη διαδικασία αυτή, ακολούθησε η σχολαστική ανάμιξη των συστατικών 

των  μιγμάτων  και  η  προσθήκη  των  δύο  τελικών  μιγμάτων  στους  δύο 

λιπασματοποιητές.    Μέσα  σε  αυτούς  αναδεύτηκαν  πάλι  για  πέντε  λεπτά  και  αφού 
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λάβαμε μικρή ποσότητα δείγματος προκειμένου να το χαρακτηρίσουμε, (Πίνακας 4.20) 

προχωρήσαμε στο κλείσιμο των αντιδραστήρων και στην έναρξη της διεργασίας.   

 Πίνακας  4.20:      Χαρακτηρισμός  του  αρχικού  μίγματος  (Πείραμα  Νο  11  και  Νο  12)  προς 
βιοσταθεροποίηση*.  

Παράμετρος    Πείραμα Νο 11  Πείραμα Νο 12

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  58.1 ± 1.1  57.1 ± 1.4 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  23.4 ± 1.3  24.7 ± 2.6 

Υγρασία  [%]  41.9  42.9 

F.A.S.  [%]  45  46 

pH    7.7  7.5 

C/N    28.4  28.4 

LAS  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 618.4 ± 54.1  598.5 ± 63.7 

NPEO  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 6.9 ± 0.6  6.7 ± 0.8 

NP  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 1.57 ± 0.02  1.73 ± 0.15 

DEHP  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 20.05 ± 1.3  10.54 ± 2.4 

φαινανθρένιο  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 3.83 ± 0.45  3.69 ± 0.08 

φλουορανθένιο  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 3.95 ± 0.45  3.94 ± 0.12 

πυρένιο  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 3.88 ± 0.45  3.81 ± 0.13 

βενζο[α]πυρένιο  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 1.49 ± 0.16  1.50 ± 0.03 

βενζο[β]φλουορανθένιο  [mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος] 1.50 ± 0.16  1.57 ± 0.03 

  * Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 
ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη  

 

4.7.3  Συνθήκες βιοσταθεροποίησης 

Τα δύο μίγματα, των οποίων την παρασκευή περιγράψαμε παραπάνω, αποτέλεσαν την 

τροφοδοσία  των  δύο  κλειστών  αντιδραστήρων  της  πειραματικής  μας  διάταξης.    Οι 

λιπασματοποιητές, αφού σφραγίσθηκαν, λειτούργησαν ως αντιδραστήρες διαλείποντος 

έργου για διάστημα περίπου 30 ημερών.   

Οι ρυθμίσεις στις συνθήκες ελέγχου της διεργασίας ήταν οι  ίδιες και στους δύο 

αντιδραστήρες.    Αναλυτικότερα,  ρυθμίστηκαν  τα  εξής:  η  λειτουργία  του  συστήματος 

ανάδευσης  κάθε  12  ώρες  και  για  χρονική  διάρκεια  2  λεπτών,  το  ρεύμα  της  χαμηλής 
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παροχής αέρα στα 415 mL∙min‐1 και αυτό της υψηλής παροχής αέρα στα 855 mL∙min‐1, η 

ενεργοποίηση  της  ηλεκτροβαλβίδας  της  υψηλής  παροχής  αέρα  όταν  η  θερμοκρασία 

ξεπεράσει τους 65 oC και το ποσοστό του οξυγόνου στο αέριο ρεύμα της εξόδου περάσει 

το  κατώ  όριο  του  3 %  και  τέλος  η  ενεργοποίηση  του  συστήματος  ανάδευσης  όταν  η 

θερμοκρασία ξεπεράσει τους 65 oC. 

Η παρακολούθηση και ο ταυτόχρονος έλεγχος της διεργασίας γινόταν μέσω των 

αισθητήρων θερμοκρασίας και της σύστασης του αερίου στην έξοδο του αντιδραστήρα.  

Η  καταγραφή  των  δεδομένων  λάμβανε  χώρα  κάθε  5  λεπτά,  ενώ  δείγματα  στερεού 

λαμβάνονταν ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα από  το  εσωτερικό  των αντιδραστήρων, 

προκειμένου  να  προσδιορισθούν  διάφορες  παράμετροι,  όπως  τα  ολικά  και  πτητικά 

στερεά, το pH, αλλά και η συγκέντρωση των ξενοβιοτικών ουσιών.   

 

4.7.4  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

4.7.4.1  Η βιοσταθεροποίηση της ιλύος 

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει,  η  θερμοκρασία  του  στερεού  υλικού  προσδιορίζει  τους 

ρυθμούς  των διαφόρων βιολογικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα και  επομένως 

συμβάλλει  στην  εκτίμηση  της  πορείας  της  διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης.    Στο 

Σχήμα 4.26, όπου παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας και των δύο μιγμάτων 

(Πείραμα Νο 11  και Νο 12), παρατηρούμε πως η θερμοκρασία, αν και παρουσιάζει  το 

τυπικό  προφίλ  των  προηγούμενων  διαγραμμάτων  (Σχήμα  4.8  και  4.14)  δεν  κατάφερε 

αυτή τη φορά να ξεπεράσει τους 50 oC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.26:     Η μεταβολή της θερμοκρασίας του στερεού μίγματος κατά τη διάρκεια της 

βιοσταθεροποίησης για το Πείραμα Νο 11 και Νο 12. 
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Φαίνεται  λοιπόν  να  υπήρξε  μειωμένη  βιολογική  δράση,  ενώ  η  άποψη  αυτή 

ενισχύεται και από τη μειωμένη παραγόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (Σχήμα 

4.27(α)).   Μάλιστα, λίγες ήταν οι φορές που απαιτήθηκε η ενεργοποίηση της επιπλέον 

παροχής  αέρα  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  και  των  δύο  μιγμάτων  (Σχήμα  4.27(β)).  

Μελετώντας  τα  φυσικά  χαρακτηριστικά  του  μίγματος  βλέπουμε  ότι  το  ποσοστό  της 

περιεχόμενης υγρασίας βρισκόταν στο όριο  των βέλτιστων συνθηκών  (40 – 60 %) που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Haug 1993, Liang et al., 2003, Trémier et al., 2009].  Κατά 

την  εξέλιξη  της  λιπασματοποίησης,  η  θερμότητα  που  εκλύεται  από  τη  μικροβιακή 

δραστηριότητα  τείνει  να  εξατμίσει  κάποια  ποσότητα  νερού  και  έτσι  να  μειώσει 

περαιτέρω το ήδη χαμηλό ποσοστό της περιεχόμενης υγρασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (β) 
 
Σχήμα 4.27:   Η περιεκτικότητα (α) του διοξειδίου του άνθρακα και (β) του οξυγόνου, στο 

αέριο ρεύμα της εξόδου του αντιδραστήρα για το Πείραμα Νο 11 και Νο 12. 
 

 

Η  μεταβολή  των  υπολοίπων  παραμέτρων  που  προσδιορίσθηκαν  κατά  τη 

διάρκεια  των  Πειραμάτων  Νο  11  και  Νο  12  αναφέρεται  στον  Πίνακα  4.21.    Η 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

- 172 - 

περιεκτικότητα  και  των  δύο  μιγμάτων  σε  υγρασία  μειώθηκε  ελάχιστα  αφού  η 

θερμοκρασία δεν ανέβηκε σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.  Λόγω της μειωμένης μικροβιακής 

δράσης  παρατηρήθηκε  επίσης,  μειωμένη  αποδόμηση  των  πτητικών  στερεών.    Η  τιμή 

του pH  παρουσίασε  διακύμανση κατά  τη  διάρκεια  της  διεργασίας.    Ενώ η αρχική  του 

τιμή και στα δύο πειράματα (Νο 11 και Νο 12) ήταν ουδέτερη, αυξήθηκε σταδιακά κατά 

τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος προς ένα ελαφρά αλκαλικό εύρος.   

 

  Πίνακας 4.21:     Χαρακτηριστικά του μίγματος  (Πείραμα Νο 11 και Νο 12) στην αρχή και στο 
τέλος της βιοσταθεροποίησης*.  

    Πείραμα Νο 11  Πείραμα Νο 12 

Αρχικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  58.1 ± 1.1  57.1 ± 1.4 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  23.4 ± 1.3  24.7 ± 2.6 

Υγρασία  [%]  41.9  42.9 

pH    7.7  7.5 

Τελικό μίγμα       

Ολικά στερεά (TS)  [% mg ξ.β.∙mg‐1 ν.β.]  58.3 ± 0.5  58.2 ± 1.25 

Πτητικά στερεά (VS)  [% mg π.υ.∙mg‐1 ξ.β.]  21.6 ± 0.2  21.4 ± 1.7 

Υγρασία  [%]  41.7  41.8 

pH    8.13  8.168.9 

 
* Μέσες τιμές από την ανάλυση τριών δειγμάτων 

  ξ.β.: ξηρό βάρος, ν.β.: νωπό βάρος, π.υ.: πτητική ύλη 

 

4.7.4.2   Η επίδραση της βιοενίσχυσης στην αποδόμηση των PAHs και η βιοαποκατάσταση 

της ιλύος από την παρουσία των ξενοβιοτικών ουσιών 

Συγκρίνοντας και μελετώντας τα διαγράμματα που παρουσιάζουν την μεταβολή των 5 

PAHs τόσο στο Πείραμα Νο 11 όσο και στο Νο 12 (Σχήμα 4.28), συμπεραίνουμε ότι κατά 

τη διάρκεια της λιπασματοποίησης της ιλύος υψηλά και συγκρίσιμα ποσοστά μείωσης 

έλαβαν  χώρα  για  τους  4  από  τους  5  PAHs  και  στα  δύο  μίγματα.    Οι  αναλύσεις  που 

πραγματοποιήθηκαν  στα  φίλτρα  συγκράτησης  των  PAHs  (PUF)  έδειξαν  την  ύπαρξη 

από  ίχνη  μόνο,  κυρίως  φαινανθρενίου  και  λιγότερο  φλουορανθενίου  και  πυρενίου.  

Συνεπώς,  η  ελάττωση  της  συγκέντρωσης  των  PAHs  δεν  ήταν  αποτέλεσμα  της 
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μετάβασής τους στην αέρια φάση.   

Το  μίγμα  που  χρησιμοποιήθηκε  στο  Πείραμα  Νο  12  και  στο  οποίο  είχε 

πραγματοποιηθεί  η  βιοενίσχυση  με  μικροοργανισμούς  αποδομητές  των  PAHs,  δεν 

έδειξε να ενισχύει τα ποσοστά απομάκρυνσης.  Επομένως, τα υψηλά ποσοστά μείωσης 

των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων δεν ήταν συνέπεια της παρουσίας 

των εξειδικευμένων να αποδομούν τους PAHs μικροοργανισμών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(β) (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (γ)  (δ)  
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Σχήμα 4.28:     Η μεταβολή της συγκέντρωσης του:  (α) φαινανθρενίου,  (β) φλουορανθενίου,  (γ) 

πυρενίου, (δ) βενζο[α]πυρενίου και (ε) βενζο[β]φλουορανθενίου κατά τη βιοσταθεροποίηση της 

ιλύος στα Πειράματα Νο 11 και Νο 12. 
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Η  ποσότητα  των  μικροοργανισμών  που  προσθέσαμε  αντιστοιχούσε  στο 

ιδιαίτερα μικρό ποσοστό του 0.02 % όλης της μάζας του αρχικού μίγματος, ενώ δεν είναι 

εφικτός  ο  εμβολιασμός  με  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  μικροοργανισμών  ενός  τόσο 

στερεού  μίγματος,  όπως  είναι  το  μίγμα  της  λιπασματοποίησης.    Στον  Πίνακα  4.22 

συγκεντρώνονται  τα  δεδομένα  των  αρχικών  και  τελικών  συγκεντρώσεων  των  PAHs, 

καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσής τους.  Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση 

το  βένζο[β]φλουορανθένιο,  οι  υπόλοιποι  PAHs  απομακρύνονται  σε  ικανοποιητικά 

ποσοστά.    Μάλιστα,  στο  σύνολο  των  συγκεντρώσεων  των  5  PAHs  το  ποσοστό 

αποδόμησης είναι μεγαλύτερο από 80 % και στα δύο πειράματα.  Επίσης να σημειωθεί 

ότι τα ποσοστά αυτά αναφέρονται σε διάστημα λιπασματοποίησης μόλις 26 ημερών και 

ενδεχομένως να αυξηθούν κατά το στάδιο της ωρίμανσης.   

 
Πίνακας 4.22:       Η συγκέντρωση των 5 PAHs  (mg∙kg‐1 ξ.β. μίγματος) στην αρχή και στο τέλος 

των Πειραμάτων Νο 11 και Νο 12, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά απομάκρυνσης.  

  φαινανθρένιο  φλουορανθένιο  Πυρένιο  Βένζο[α]πυρένιο Βένζο[β] 

φλουορανθένιο 

Σ5 PAHs

Πείραμα Νο 11             

Αρχικό μίγμα  3.83 ± 0.45  3.95 ± 0.45  3.88 ± 0.45 1.49 ± 0.16  1.50 ± 0.16  14.65 

Τελικό μίγμα  0.24 ± 0.04  0.33 ± 0.07  0.17 ± 0.04 0.63 ± 0.04  1.22 ± 0.11  2.59 

Απομάκρυνση [%]  93.5  91.6  95.6  57.7  18.7  82 

Πείραμα Νο 12             

Αρχικό μίγμα  3.69 ± 0.08  3.94 ± 0.12  3.81 ± 0.13 1.50 ± 0.03  1.57 ± 0.03  14.51 

Τελικό μίγμα  0.23 ± 0.04  0.4 ± 0.04  0.23 ± 0.01 0.65 ± 0.02  1.35± 0.06  2.86 

Απομάκρυνση [%]  93.7  89.8  93.9  56.7  14  80.3 

 

Συμπερασματικά,  ο  πολυποίκιλος  αυτόχθων  μικροβιακός  πληθυσμός  της 

λιπασματοποίησης  συμβάλει  στην  ουσιαστική  απομάκρυνση  των  PAHs  κατά  τη 

διεξαγωγή  της  διεργασίας.    Παρόλα αυτά,  η  μικροβιακή  βιοαποδόμηση  των PAHs  με 

μεγαλύτερο  μοριακό  βάρος,  φαίνεται  να  περιορίζεται  από  την  προσρόφηση  των 

υδρογονανθράκων και τη μειωμένη βιοδιαθεσιμότητά τους.  Μάλιστα, η διαθεσιμότητα 

των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων με μεγάλο αριθμό δακτυλίων είναι 

πολύ μειωμένη λόγω της αναντιστρεπτής ένωσής τους με τα χουμικά οξέα [Plaza et al., 

2009].    Αντίθετα,  οι  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες  με  μικρό  μοριακό  βάρος 
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προσροφώνται  ασθενέστερα  και  έτσι  μπορούν  να αποδεσμευθούν  ευκολότερα  και  να 

είναι  διαθέσιμοι  για  μικροβιακή  προσβολή.    Γι’  αυτό,  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης,  η  βιοαποδόμηση  αλλά  και  η  χουμοποίηση  είναι  οι  δύο  κυρίαρχοι 

μηχανισμοί  που  συνεισφέρουν  στην  ελάττωση,  αλλά  και  στη  μειωμένη 

βιοδιαθεσιμότητα των PAHs.   

Έτσι  η  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος  ή  και  άλλων  οργανικών  αποβλήτων  με 

περιεχόμενη  συγκέντρωση  πολυαρωματικών  υδρογονανθράκων  οδηγεί  στην 

παραγωγή σταθερού και ασφαλούς τελικού προϊόντος, αφού το περιεχόμενο αυτό είτε 

αποδομείται,  είτε προσροφάται  ισχυρά στα χουμικά και  δεν  είναι πλέον βιοδιαθέσιμο 

[Hafidi et al., 2008, Hua et al., 2008, Plaza et al., 2009].  

Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων Νο 11 και Νο 12 μελετήθηκε και η τύχη των 

υπόλοιπων ξενοβιοτικών ουσιών, δηλαδή των LAS, NPEO, NP και DEHP.  Οι αρχικές και 

τελικές  συγκεντρώσεις  τους  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  απομάκρυνσης 

παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  4.23.    Παρατηρώντας  τα  ποσοστά  μείωσης  των 

ξενοβιοτικών  LAS,  DEHP  και  ΝΡΕΟ  και  συγκρίνοντάς  τα  με  τα  αντίστοιχα 

προηγούμενων πειραμάτων  (Νο 3, Νο 5)  μπορούμε να πούμε ότι σημειώθηκε αύξησή 

τους.   Φαίνεται λοιπόν ότι η προσθήκη μιας σημαντικής ποσότητας από προηγούμενο 

λιπασματοποιημένο  υλικό,  να  βιοενισχύει  τον  αυτόχθονα  μικροβιακό  πληθυσμό  με 

αποδομητές των ξενοβιοτικών ουσιών.    

 
Πίνακας  4.23:       Η  συγκέντρωση  των LAS, NPEO, NP  και DEHP  (mg∙kg‐1  ξ.β.  μίγματος)  στην 

αρχή  και  το  τέλος  των  Πειραμάτων  Νο  11  και  Νο  12,  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  

 

  LAS  DEHP  NPEO  NP 

Πείραμα Νο 11         

Αρχικό μίγμα  618.4 ± 54.1  20.05 ± 1.3  6.9 ± 0.6  1.57 ± 0.02 

Τελικό μίγμα  5.1 ± 1.17  δ.α.  0.05 ± 0.003  1.03 ± 0.002 

Απομάκρυνση [%]  99.17  ~100  99.27  34.39 

Πείραμα Νο 12         

Αρχικό μίγμα  598.5 ± 63.7  10.54 ± 2.4  6.7 ± 0.8  1.73 ± 0.15 

Τελικό μίγμα  34.7 ± 5.6  δ.α.  0.1 ± 0.03  1.87 ± 0.5 

Απομάκρυνση [%]  94.20  ~100  98.50  ‐10 
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4.7.5  Συμπεράσματα 

Μετά  την  παρουσίαση  και  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  καταλήγουμε  στο 

συμπέρασμα  ότι  η  σχετικά  χαμηλή  αρχική  περιεκτικότητα  του  μίγματος  σε  υγρασία 

οδήγησε σε μειωμένη μικροβιακή δράση και δεν επέτρεψε την άνοδο της θερμοκρασίας 

σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.  Σχετικά με την βιοαποκατάσταση της ιλύος από τους PAHs, 

φαίνεται να επιτυγχάνεται ποσοστό απομάκρυνσης Σ5 PAHs μεγαλύτερο από 80 % και 

στα  δύο  πειράματα  (Νο  11  και  Νο  12)  στο  σύντομο  χρονικό  διάστημα 

βιοσταθεροποίησης  των  26  ημερών.    Η  βιοενίσχυση  του  αυτόχθονα  μικροβιακού 

πληθυσμού με αποδομητές των PAHs φάνηκε να μη συνεισφέρει θετικά στην αύξηση 

των ποσοστών αποδόμησης.  Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο, καθώς και το γεγονός 

ότι  μόνο  ίχνη  από  τους  PAHs  διέφυγαν  στην  αέρια  φάση,  καταλήγουμε  στο 

συμπέρασμα ότι η βιοαποδόμησή τους και η μείωση της βιοδιαθεσιμότητάς τους είναι οι 

παράγοντες  της  απομάκρυνσης  των  PAHs  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση.    Τέλος,  η 

προσθήκη  ποσότητας  από  προηγούμενο  λιπασματοποιημένο  υλικό  (μαγιά) 

ενδεχομένως  βιοενισχύει  τον  αυτόχθονα  μικροβιακό  πληθυσμό  με  αποδομητές  των 

ξενοβιοτικών ουσιών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      5 
 

 

Η μαθηματική προσομοίωση της 

βιοσταθεροποίησης της ιλύος 
 

 

 

5.1  Εισαγωγή 

Η βιοσταθεροποίηση είναι μια σύνθετη βιοδιεργασία που περιλαμβάνει την αποδόμηση 

και  σταθεροποίηση  οργανικών  υποστρωμάτων,  υπό  ελεγχόμενες  συνθήκες  που 

επιτρέπουν  την  ανάπτυξη  θερμοφιλικών  θερμοκρασιών.    Η  συγκεκριμένη  διεργασία 

είναι  το  αποτέλεσμα  πολλών  αλληλοεξαρτώμενων  φυσικοχημικών  αλλά  και 

βιολογικών μηχανισμών.   

Η  ανάπτυξη  μαθηματικού  μοντέλου  για  την  προσομοίωση  της 

βιοσταθεροποίησης  αποτελεί  ένα  ουσιώδες  εργαλείο  για  τη  βελτιστοποίηση  του 

σχεδιασμού καθώς και της διαχείρισης της διεργασίας.  Το ζητούμενο της μαθηματικής 

αυτής  προσομοίωσης  είναι  η  ανάπτυξη  ενός  σχετικά  απλού  μοντέλου  το  οποίο  θα 

περιλαμβάνει  όλες  τις  πολύπλοκες  φυσικές,  χημικές  και  βιολογικές  διεργασίες  της 

λιπασματοποίησης.   

Στα  πλαίσια  αυτής  της  διδακτορικής  διατριβής  αναπτύχθηκε  ένα  μαθηματικό 
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μοντέλο με απλή δομή, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές διεργασίες που εξελίσσονται 

σε  έναν  αυτόθερμο,  αερόβιο  λιπασματοποιητή  κλειστού  τύπου.    Επιπρόσθετα,  το 

συγκεκριμένο  μαθηματικό  μοντέλο  είχε  τη  δυνατότητα  να  περιγράφει  και  να 

προβλέπει όλα τα στάδια της διεργασίας της βιοσταθεροποίησης.   Για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας  του  μοντέλου  έγινε  προσαρμογή  στα  πειραματικά  δεδομένα  από  δύο 

διαφορετικά πειράματα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4.   

Η εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου έγινε με το λογισμικό AQUASIM 2.0, το 

οποίο  αρχικά  σχεδιάστηκε  για  την  προσομοίωση  υδατικών  συστημάτων.    Το 

συγκεκριμένο  λογισμικό  είναι  ιδιαίτερα  αποτελεσματικό  στην προσομοίωση  και  στην 

εκτίμηση  παραμέτρων.    Αξίζει  να  αναφερθεί  πως  το  AQUASIM  2.0  δεν  έχει 

χρησιμοποιηθεί  ποτέ  ξανά  έως  τώρα  για  την  προσομοίωση  συστημάτων 

βιοσταθεροποίησης. 

 

5.2  Η μαθηματική προσομοίωση της βιοσταθεροποίησης 

Στους αντικειμενικούς στόχους της μοντελοποίησης μιας διεργασίας περιλαμβάνεται η 

ανάπτυξη  ενός μαθηματικού  εργαλείου  (mathematical  tool)  το  οποίο  και  θα  επιτρέπει 

την  ολοκλήρωση  της  γνώσης  των  μελετώμενων  φαινομένων.    Παράλληλα,  θα 

προσανατολίζει προς το σωστό σχεδιασμό της πειραματικής διάταξης, θα αποτιμά τα 

πειραματικά  αποτελέσματα,  θα  ελέγχει  τις  διάφορες  υποθέσεις,  θα  αποκαλύπτει 

σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, θα προβλέπει την εξέλιξη της διεργασίας και τέλος, 

θα  επιτρέπει  το  βέλτιστο  σχεδιασμό  αλλά  και  διαχείριση  της  διεργασίας  [Petric  & 

Selimbašić, 2008].   

Ωστόσο, η συνεχώς αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς έχει καταστήσει εφικτή τη 

χρήση  μαθηματικών  μοντέλων  και  για  τη  διεργασία  της  βιοσταθεροποίησης.    Η 

βιοσταθεροποίηση  γενικά  είναι  μια  σύνθετη  βιοδιεργασία  η  οποία  περιλαμβάνει 

πολλούς αλληλένδετους φυσικούς καθώς και βιολογικούς μηχανισμούς.  Οι μηχανισμοί 

αυτοί εγείρουν το ενδιαφέρον για την ανάλυσή τους τόσο εμπειρικά, όσο και θεωρητικά.  

Η  μαθηματική  μοντελοποίηση  παρέχει  τη  δυνατότητα  για  την  κατανόηση  των 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μηχανισμών αυτών και παρέχει  το πλαίσιο 

για έναν ορθολογικό σχεδιασμό της διεργασίας [Higgins & Walker, 2001].   

Κάνοντας  μια  ανασκόπηση  της  διεθνούς  επιστημονικής  βιβλιογραφίας 

μπορούμε  να  εντοπίσουμε  μελέτες,  που  αφορούν  στην  ανάπτυξη  μαθηματικών 

μοντέλων για  τη διεργασία  της λιπασματοποίησης, από το 1976,  ενώ μέχρι σήμερα οι 

αναφορές αυτές ξεπερνούν τις εκατό [Mason, 2006].  Κάποια από τα μοντέλα αυτά είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκα εξαιτίας της ύπαρξης διφασικού συστήματος καθώς και χωρικής 
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ανομοιογένειας  λόγω  ελλείψεως  ανάδευσης.    Η  επικράτηση  της  στερεάς  φάσης  έχει 

σαν αποτέλεσμα ο ρυθμός αποδόμησης να περιορίζεται μόνο από τη συγκέντρωση σε 

οξυγόνο και το περιεχόμενο σε υγρασία.   

Ο Haug  [1993]  προκειμένου  να  περιγράψει  τη  χωρική  ανομοιογένεια,  θεώρησε 

μία διεργασία πολλών σταδίων, με κάθε στάδιο να προσομοιώνεται ως  ένας συνεχώς 

τροφοδοτούμενος  και  ομοιογενώς  αναμεμιγμένος  αντιδραστήρας.    Η  θερμοκρασία 

προσδιορίστηκε  με  επαναληπτικό  τρόπο,  μέσω  μιας  σειράς  χρονικών  βημάτων  και 

θεωρώντας ότι η μεταβολή της ήταν πιο γρήγορη σε σχέση με το ρυθμό αποδόμησης. 

Στην  περίπτωση  της  εργασίας  των  Das  και  Keener  [Das  &  Keener,  1997] 

προσομοιώθηκε  ένα  δισδιάστατο  οριζόντιο  τμήμα  ενός  αντιδραστήρα  βαθιάς  κλίνης.  

Το  μοντέλο  τους  συμπεριέλαβε  χωρικές  και  χρονικές  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  της 

δομής  του  μίγματος,  των  καναλιών  ροής  αέρα  καθώς  και  της  μικροβιακής 

δραστηριότητας.   Ο VanderGheynst  και  οι συνεργάτες  του  [VanderGheynst  et al., 1997], 

ανέπτυξαν  επίσης  ένα  θεωρητικό  μοντέλο  για  την προσομοίωση  των  μεταβολών  της 

θερμοκρασίας  στο  χρόνο  και  στο  χώρο,  χρησιμοποιώντας  μία  εμπειρική  εξίσωση  για 

την  παραγωγή  θερμότητας  και  η  οποία  είχε  βασιστεί  σε  πειραματικά  αποτελέσματα 

πιλοτικής  κλίμακας.    Η  μεταφορά  θερμότητας  θεωρήθηκε  μονοδιάστατη  κατά  μήκος 

ενός κάθετου άξονα, ενώ οι απώλειες θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων θεωρήθηκαν 

αμελητέες. 

Οι  Stombaugh  και  Nokes  [Stombaugh  &  Nokes,  1996],  προκειμένου  να 

αναπτύξουν το μοντέλο τους, θεώρησαν ότι ο σωρός του μίγματος αποτελείται από ένα 

μεγάλο αριθμό στρωμάτων.  Τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας υπολογίστηκαν σε κάθε 

στρώμα και οι καταστάσεις αποτιμήθηκαν με βάση το συνολικό όγκο του αντιδραστήρα 

και  το  ρυθμό  αερισμού.    Αντίθετα,  ο Hamelers  [1993],  προσομοίωσε  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης σε επίπεδο σωματιδίου, κάνοντας την υπόθεση ότι κάθε σωματίδιο 

αποτελείται  από  μάζα  στερεάς  ύλης  και  πόρους  γεμάτους  με  νερό  και  διαλυτά 

υποστρώματα.   Η αέρια φάση καταλάμβανε το χώρο μεταξύ των σωματιδίων και τον 

κενό όγκο  των πόρων.  Τα αποτελέσματά του  έδειξαν ότι η βαθμίδα θερμοκρασίας σε 

επίπεδο  σωματιδίου  ήταν  αμελητέα  και  επομένως  η  θερμοκρασία  θεωρήθηκε  ως  μία 

σταθερή εξωγενής παράμετρος. 

Συνεχίζοντας,  ο  Seki  [2000]  ανέπτυξε  ένα  στοχαστικό  μοντέλο  επεκτείνοντας 

ένα  ντετερμινιστικό  μοντέλο  (deterministic  model)  σε  μακροσκοπικό  επίπεδο.  Το 

μοντέλο  αυτό  ήταν  ικανό  να  προσομοιώνει  την  κατανομή  θερμοκρασίας,  θεωρώντας 

ότι αυτή προέρχεται από μία τυχαία εξωτερική πηγή θερμότητας.  

Τέλος,  έχουν  αναπτυχθεί  και  μοντέλα με  πιο  απλές  προσεγγίσεις,  θεωρώντας 
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ομοιογένεια σε μακροσκοπικό επίπεδο.  Μάλιστα, η ομοιογένεια αυτή προϋποθέτει την 

ικανοποιητική  ανάδευση  στο  εσωτερικό  του  συστήματος.  Παράδειγμα  τέτοιων 

μοντέλων είναι αυτά που ανέπτυξαν ο Nakasaki και οι συνεργάτες του [Nakasaki et al., 

1987] καθώς και οι Higgins και Walker [2001].   

Στην πλειονότητα των μοντέλων χρησιμοποιείται κινητική 1ης τάξης [Haug, 1993, 

Das & Keener, 1997, Higgins & Walker, 2001]  ή  κινητική  τύπου Monod  [Hamelers, 1993, 

Stombaugh  &  Nokes,  1996,  Seki,  2000,]  για  την  περιγραφή  της  αποδόμησης  του 

υποστρώματος.   Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, οι κινητικές εκφράσεις περιλαμβάνουν 

περιοριστικούς  παράγοντες  σχετιζόμενους  με  το  οξυγόνο  και  την  υγρασία,  καθώς 

επίσης και  την επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό αποδόμησης.   Στην περίπτωση 

της  κινητικής  τύπου  Monod,  συμπεριλαμβάνονται,  επίσης,  στο  μοντέλο  διεργασίες 

όπως η ανάπτυξη και η αποσύνθεση της βιομάζας.   

Ο Hamelers  [1993]  υπέθεσε  ότι  η  δράση  των  μικροοργανισμών  λαμβάνει  χώρα 

στη  διαλυτή  οργανική  ύλη  ή  στη  διεπιφάνεια  στερεού  ‐  υγρού  και  για  το  λόγο  αυτό 

συμπεριέλαβε επίσης, ένα στάδιο υδρόλυσης 1ης τάξης, να προηγείται της αποδόμησης 

του υποστρώματος.  Σε μια άλλη εργασία [Kaiser, 1996] συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο 

τέσσερα  είδη  μικροοργανισμών  (βακτήρια,  ακτινομύκητες,  καφέ  και  λευκοί  μύκητες) 

αλλά και  τέσσερα είδη υποστρωμάτων  (σάκχαρα και άμυλο,  ημικυτταρίνη,  κυτταρίνη 

και λιγνίνη).  Η κινητική ήταν επίσης τύπου Monod. 

Συνοψίζοντας,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  τα  περισσότερα  από  τα  παραπάνω 

μοντέλα  είναι  ιδιαίτερα  πολύπλοκα,  ενώ  ελάχιστα  είναι  αυτά  που  περιέχουν  μια 

αρκετά πλήρη (comprehensive) ομάδα μεταβλητών εξόδου, όπως είναι η θερμοκρασία, η 

υγρασία,  το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο.   Επίσης, η πλειοψηφία αυτών έχει 

ισχύ για μικρό χρονικό διάστημα λιπασματοποίησης [από 2 έως 10 ημέρες].   

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο θα βασίζεται 

σε  θεμελιώδεις  αρχές,  θα  έχει  περιορισμένο  αριθμό  μεταβλητών  καταστάσεων,  ενώ 

ταυτόχρονα  θα  περιέχει  μια  πληρέστερη  ομάδα  μεταβλητών  εξόδου.    Η  δομή  του 

μοντέλου θα πρέπει να είναι απλή και να προσομοιώνει τη διεργασία έως και το στάδιο 

της ωρίμανσης.   

 

5.3  Η περιγραφή του μοντέλου της βιοσταθεροποίησης 
 

5.3.1  Οι βασικές αρχές του μοντέλου 

Η σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1.   Το μοντέλο 

περιγράφει  την  αερόβια  βιοαποδόμηση  της  οργανικής  ύλης,  η  οποία  λαμβάνει  χώρα 
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στη στερεά φάση ενός κλειστού, αυτόθερμου και καλά αναδευόμενου αντιδραστήρα.  Οι 

καθοριστικές μεταβλητές εξόδου είναι η σύσταση του αερίου ρεύματος στην έξοδο του 

αντιδραστήρα, η μάζα και η υγρασία του στερεού μίγματος, καθώς και η θερμοκρασία 

τόσο της αέριας όσο και της στερεάς φάσης.   

Το μοντέλο είναι μερικώς βασισμένο σε αυτό των Higgins και Walker [Higgins & 

Walker,  2001],  με  ένα  αρκετά  διευρυμένο  ισοζύγιο  ενέργειας  και  μια  απλουστευμένη 

κινητική αντίδραση.  Η ανάπτυξη του μοντέλου γίνεται με στόχο να περιγράψει όλη τη 

διεργασία  της  λιπασματοποίησης  και  όχι  μόνο  τα  πρώτα  στάδιά  της.    Το  μοντέλο 

στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα  5.1:      Η  σχηματική  αναπαράσταση  του  μοντέλου  που  αναπτύχθηκε  για  την 
προσομοίωση  της  διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης.    Παρουσιάζονται  οι  κυριότερες 
μεταβλητές, οι είσοδοι και οι έξοδοι που λήφθηκαν υπόψη για την ανάπτυξη του μοντέλου. 

 

 

i. Περιέχει  στερεά,  υγρά  και  αέρια  συστατικά,  τα  οποία  και  θεωρούμε πως  είναι 

πλήρως αναμεμιγμένα σε έναν ομογενοποιημένο όγκο ελέγχου. 

ii. Η  παράμετρος  ε,  δηλαδή  το  κλάσμα  του  αντιδραστήρα  που  αντιστοιχεί  στον 

κενό όγκο (αέρια φάση), θεωρείται σταθερό.  Η στερεή ‐ υγρή φάση θεωρούνται 

ως  μία  φάση  η  οποία  καταλαμβάνει  το  κλάσμα  1‐ε  του  συνολικού  όγκου  του 

αντιδραστήρα, V. 

iii. Οι  δυναμικές  μεταβλητές  κατάστασης  που  περιγράφουν  την  αποδομήσιμη 

βιομάζα  (
SXM ),  την  αδρανή  βιομάζα  (

IXM ),  το  νερό  ( WlM ),  τους  υδρατμούς 

( WgM )  και  τα  άλλα  αέρια  (
2NM , 

2OM , 
2COM ),  είναι  εκφρασμένες  σε  kg  για  τα 

οργανικά συστατικά ή mol για τα ανόργανα συστατικά και ολοκληρώνονται σε 
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όλο τον όγκο του αντιδραστήρα. 

iv. Τα  ισοζύγια  ενέργειας  για  τη  στερεή  και  την  αέρια  φάση,  παρέχουν  δύο 

επιπλέον  σχέσεις  για  τον  υπολογισμό  της  θερμοκρασίας  στη  στερεή  ( ST )και 

στην  αέρια  φάση  ( gT ).    Επομένως,  υπάρχουν  συνολικά  εννέα  μεταβλητές 

κατάστασης.   

v. Οι διεργασίες που λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω:   

• Η βιοαποδόμηση της οργανικής ύλης 

2 22 2 2 ( )
Xrm m m

O CO WlO CO H Oοργανικη υλη ν ν ν+ → + l                                          (5.1) 

όπου:  m
iν :  είναι  ο  μοριακός  στοιχειομετρικός  συντελεστής  (mol 

συστατικού/mol οργανικής ύλης) και  : είναι ο ρυθμός αποδόμησης. Xr

• Η μετάβαση του νερού από τη στερεή φάση (δηλαδή το μίγμα) στην αέρια 

φάση (εξάτμιση) 

2 2( ) ( )
evr

H O l H O g→                                                                                                (5.2) 

             όπου:  : είναι ο ρυθμός εξάτμισης. evr

vi. Η  μετατροπή  της  βιοαποδομήσιμης  βιομάζας  και  του  οξυγόνου,  σε  νερό  και 

διοξείδιο του άνθρακα ακολουθεί κινητική τύπου Monod.   Πιο συγκεκριμένα,  ο 

ρυθμός  βιοαποδόμησης  Xr ,  είναι  1ης  τάξης  ως  προς  τα  στερεά  συστατικά  και 

τύπου Monod ως προς  το  οξυγόνο  (εξίσωση  5.3).   Οι Higgins  και Walker  [2001] 

συμπεριέλαβαν, επίσης, στην έκφραση της κινητικής μια φάση καθυστέρησης 1ης 

τάξης.  Ωστόσο, στα δικά μας πειράματα δεν υπήρχε καμία φάση καθυστέρησης, 

σύμφωνα με την εκτίμηση παραμέτρων που πραγματοποιήθηκε, και επομένως 

δε συμπεριελήφθη κάποια αντίστοιχη έκφραση. 

2

2 2,
S

O
X X X T

S O O

p
r k M I

K p
= ⋅ ⋅ ⋅

+
                                                                                        (5.3) 

όπου:  Xk :  είναι  η  σταθερά  του  ρυθμού  βιοαποδόμησης  των  στερεών  (d‐1),  : 

είναι η μερική πίεση του οξυγόνου (bar),  : είναι η αποτελεσματική σταθερά 

ημίσειου  κορεσμού  του  οξυγόνου  (bar)  και  :  είναι  ένας  συντελεστής 

εξαρτώμενος  από  τη  θερμοκρασία.    Οι  εκφράσεις  για  τα    και  , 

αντίστοιχα, που υιοθετήθηκαν από τους Higgins και Walker [2001], είναι:  

2Op

TI

2,OSK

TI

2,OSK
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2, 0.79 0.040 0.044( 273)S O Wl SK X T= + − −                                                                      (5.4) 

όπου:  : είναι το κλάσμα της μάζας του νερού στη στερεή φάση (δηλαδή στο 

μίγμα) και  : είναι η θερμοκρασία στη στερεά φάση (K).  

WlX

ST

2
max min

min min max min

( ) ( )
( ) [( ) ( ) ( ) ( 2 )]

S S
T

opt opt S opt opt opt S

T T T TI
T T T T T T T T T T T

− ⋅ −
=

− ⋅ − ⋅ − − − ⋅ + −
                (5.5) 

όπου:  :  είναι  η  θερμοκρασία  στη  στερεά  φάση  (δηλαδή  στο  μίγμα)  (K), 

:είναι  η  μέγιστη  θερμοκρασία  που  μπορεί  να  παρουσιάσει  η 

βιοδραστικότητα του συστήματος (K),  : η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί 

να παρουσιάσει η βιοδραστικότητα του συστήματος (K) και  : είναι η βέλτιστη 

θερμοκρασία (K). 

ST

maxT

minT

optT

vii. Ο αντιδραστήρας θεωρείται  ότι  είναι  κορεσμένος σε  υδρατμούς  και  η  υπόθεση 

αυτή καθορίζει το ρυθμό εξάτμισης.  Ο ρυθμός εξάτμισης ανά μονάδα όγκου της 

αέριας φάσης,  evr , εκφράζεται ως: 

( )
R

sat Wg
ev ev

g

p p
r k

T
−

= ⋅
⋅

                                                                                                         (5.6) 

όπου:  :  είναι  η  σταθερά  του  ρυθμού  εξάτμισης  (d‐1)  και  :  είναι  η  πίεση 

κορεσμού  υδρατμών  (saturated  vapour  pressure)  (bar)  στη  θερμοκρασία  της 

αέριας φάσης,   (K).  Θέτοντας στην εξίσωση (5.6) μία υψηλή τιμή στη σταθερά 

, η αέρια φάση του αντιδραστήρα γίνεται κορεσμένη σε υδρατμούς.   Η τάση 

ατμών  κορεσμού  στον  αέριο  όγκο  του  αντιδραστήρα  και  σε  θερμοκρασία   

υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 

evk satp

gT

evk

gT

1 15290
2980.0313 gT

satp e
⎛ ⎞
⋅⎜ − ⎟⎜ ⎟
⎝= ⋅ ⎠

⎟

                                                                                            (5.7) 

viii. Ως είσοδο του συστήματος έχουμε την παροχή αέρα.  Το αέριο ρεύμα της εξόδου 

υπολογίζεται,  για  ροή  μέσω  ενός  στενού  ανοίγματος  (orifice)  [Batstone  et  al., 

2001], χρησιμοποιώντας την εξίσωση: 

2 2 2 2, , ,
out p i atm

i H O N O CO

F k p P
=

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜

⎝ ⎠
∑                                                                                      (5.8) 

όπου:  : είναι ο συντελεστής αντίστασης του αγωγού  (m3∙d‐1bar‐1),  : είναι η 

ατμοσφαιρική  πίεση  (1.013  bar)  και  :  είναι  οι  μερικές  πιέσεις  των  διαφόρων 

pk atmP

ip
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συστατικών i.   

ix. Το  παραγόμενο  διοξείδιο  του  άνθρακα  θεωρείται  ότι  μεταφέρεται  αυτομάτως 

στην αέρια φάση.   

x. Το  οξυγόνο  που  απομακρύνεται  από  την  αέρια  φάση  θεωρείται  ότι  αντιδρά 

αμέσως  στη  στερεή  ‐  υγρή  φάση,  δηλαδή  δεν  υπάρχει  συσσώρευση  οξυγόνου 

στην στερεή‐υγρή φάση. 

xi. Όλοι  οι  μηχανισμοί  μεταφοράς  μάζας  και  θερμότητας  θεωρούνται  ότι  είναι 

αντιστρεπτοί. 

 

5.3.2  Ισοζύγια μάζας 

Το  γενικό  ισοζύγιο  μάζας  για  ένα  συστατικό  i  περιλαμβάνει  το  ρεύμα  εισόδου  και 

εξόδου  του  αντιδραστήρα  (για  τα  αέρια  συστατικά),  καθώς  επίσης  και  τις  φυσικές  ή 

βιολογικές  διεργασίες  μετατροπής  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  βιοαντιδραστήρα, 

θεωρώντας το συνολικό όγκο σταθερό.   

,
1

m
i

i in i ij j
j

dM M M
dt

ν
=

= − + ⋅∑ r                                                                                                           (5.9) 

όπου: Mi: είναι η μάζα του συστατικού  i (kg ή kmol), t: είναι ο χρόνος (d),  ,i inM  και  iM  

είναι  ο  ρυθμός  παροχής  μάζας  του  συστατικού  i  στην  είσοδο  και  στην  έξοδο  του 

αντιδραστήρα,  αντίστοιχα,  (kg∙d‐1  ή  kmol∙d‐1),  και  :  είναι  ο  ρυθμός  της  διεργασίας  j 

(kg∙d‐1 ή kmol∙d‐1) που συνεισφέρει στο ρυθμό μετατροπής μάζας του συστατικού i μέσω 

ενός στοιχειομετρικού συντελεστή νij. 

jr

Οι  καταστάσεις  μάζας  είναι  τα  αποδομήσιμα  οργανικά  (
SXM ,  kg),  τα  αδρανή 

υλικά (
IXM , kg), το νερό στην υγρή φάση ( WlM ,kmol), το νερό στην αέρια φάση ( WgM , 

kmol), και τα υπόλοιπα αέρια συστατικά  (
2NM , 

2OM , , kmol).   Οι εκφράσεις των 

ισοζυγίων μάζας που προκύπτουν από την εξίσωση 5.9 έχουν ως εξής:  
2COM

SX
X

dM
r

dt
= −                                                                                                                                    (5.10) 

0IXdM
dt

=                                                                                                                                        (5.11) 

Wl
Wl X ev

dM r r V
dt

ν ε= ⋅ − ⋅ ⋅                                                                                                              (5.12) 

( ),
Wg

Wg in out Wg ev

dM
M F M V r V

dt
ε ε= − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅                                                                             (5.13) 
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( )2

2 2,
N

N in out N

dM
M F M V

dt
ε= − ⋅ ⋅                                                                                               (5.14) 

( )2

2 2,
O

O in out O O X

dM
2

M F M V r
dt

ε ν= − ⋅ ⋅ − ⋅                                                                                 (5.15) 

( )2

2 2,
CO

CO in out CO CO X

dM
2

M F M V r
dt

ε ν= − ⋅ ⋅ + ⋅                                                                          (5.16) 

όπου:  Xr :  είναι  ο  ολικός  ρυθμός  της  αντίδρασης  (kg∙d‐1),  :  ο  ρυθμός  της  εξάτμισης 

(kmol∙m‐3d‐1), V:  ο  όγκος  του αντιδραστήρα  (m3),  ε:  το κλάσμα του κενού όγκου  (αέρια 

φάση)  του αντιδραστήρα, vi:  ο στοιχειομετρικός συντελεστής του συστατικού  i από τη 

βιοαποδόμηση  τω  στερεών  (mol∙kg‐1)  και  :  η  παροχή  του  αερίου  στην  έξοδο  του 

αντιδραστήρα (m3∙d‐1).   

evr

outF

Οι μερικές πιέσεις  των  επιμέρους  συστατικών υπολογίζονται από  τις μοριακές 

μάζες αυτών σύμφωνα με την παρακάτω σχέση : 

g
i i

RT
p M

V ε
=

⋅
                                                                                                                                  (5.17) 

όπου:  R:  είναι  η  παγκόσμια  σταθερά  των  αερίων  (0.08314  L∙bar∙mol‐1K‐1)  και    η 

θερμοκρασία  στην  αέρια  φάση  (K).    Οι  μερικές  πιέσεις  (εξίσωση  5.17)  έχουν 

προσδιορισθεί στον κενό όγκο του αντιδραστήρα (V∙ε), και για το λόγο αυτό οι όροι της 

εξάτμισης στις σχέσεις 5.13, 5.15 και 5.16 πολλαπλασιάζονται με τον παράγοντα V ε. 

gT

 

5.3.3  Ισοζύγια ενέργειας 

Η  μεταφορά  ενέργειας  μεταξύ  των  διαφόρων  φάσεων  του  αντιδραστήρα  και  του 

εξωτερικού  περιβάλλοντος  θεωρείται  ότι  γίνεται  με  μηχανισμούς  αγωγής  και 

συναγωγής.  (Σχήμα  5.1).    Το  γενικό  ισοζύγιο  ενέργειας  για  ένα  αντιδραστήρα  τύπου 

δεξαμενής  με  n  συστατικά,  μη  περιλαμβάνοντας  τους  όρους  για  τη  διαστολή  και  το 

έργο, έχει ως εξής: 

, ,
1 1 1

n n n

i i i in i in i i
i i i

d M H M H M H
dt = = =

⎛ ⎞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ Q+                                                                              (5.18) 

όπου:  ,i inH και  iH : είναι η μερική ειδική ενθαλπία του συστατικού  i στο ρεύμα εισόδου 

και  εξόδου  στον  αντιδραστήρα,  αντίστοιχα,  και  Q :  είναι  ο  ρυθμός  θερμότητας  που 

προστίθεται στον αντιδραστήρα.  Εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας στον όρο της 

παραγώγου της εξίσωσης 5.18  και αντικαθιστώντας το ρυθμό μεταβολής μάζας μέσω 

της 5.9, προκύπτει η εξίσωση 5.19: 
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( ), ,
1 1 1

n n m
i

i i in i in i j
i i j

dH
jM M H H H r

dt= = =

= − − Δ ⋅∑ ∑ ∑ Q+                                                                   (5.19)                                                                   (5.19) 

όπου ο όρος όπου ο όρος  jHΔ περιλαμβάνει τη μεταβολή της θερμότητας λόγω της διεργασίας j.   

Όμως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν δύο καταστάσεις η αέρια και 

η  στερεή.    Έτσι,  το  γενικό  ισοζύγιο  ενέργειας,  για  τη  στερεή  φάση,  καταλήγει  να 

περιγράφεται  από  την  εξίσωση  5.20  η  οποία  και  περιλαμβάνει  όρους  εξάτμισης, 

αντίδρασης και αγωγής (αντίστοιχα):  

(
2,p S X X H O ev SA S g

dTC H r r V UA T
dt

λ ε= −Δ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − − )T                                                               (5.20) 

όπου:  : είναι η ολική θερμοχωρητικότητα του μίγματος  (,p SC ( )
2

,,
1

P ip S i
i

C M C
=

= ⋅∑ ), ΔHX: 

είναι η θερμότητα που παράγεται από την αντίδραση που λαμβάνει χώρα στο μίγμα, 

2H Oλ :  είναι  η  λανθάνουσα  θερμότητα  της  εξάτμισης  του  νερού,  και  :  είναι  ο 

συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από τη διεπιφάνεια στερεάς – αέριας φάσης.   

SAUA

Προκειμένου  για  την  αέρια  φάση,  το  γενικό  ισοζύγιο  ενέργειας  περιλαμβάνει 

όρους  συναγωγής,  εξάτμισης  και  αγωγής  και  περιγράφεται  από  την  παρακάτω 

εξίσωση: 

( )
. .

,, , ,, ( ) (g
i in ip Wg p i p ip g ev S g SA S g amb g ves g amb

dT
C r V C T T UA T T M C T M C T UA T T

dt
ε= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + − + − − −∑ ∑ )             (5.21) 

όπου:  :  είναι  η  ολική  θερμοχωρητικότητα  της  αέριας  φάσης  (,p gC ( ),,
1

n

P ip g i
i

C ) 

:  είναι  η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  UA :  είναι  ο  συντελεστής  μεταφοράς 

θερμότητας λόγω αγωγής από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα.  

M C
=

= ⋅∑

ambT ves

Στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί αναφέρεται αναλυτικά η επεξήγηση καθώς και 

η  μονάδα  μέτρησης  των  συμβόλων  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  κατάστρωση  των 

παραπάνω ισοζυγίων. 

Πίνακας 5.1:     Περιγραφή και μονάδα μέτρησης των συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατάστρωση των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. 
 

Σύμβολο  Περιγραφή  Μονάδα μέτρησης 

,p iC   ειδική θερμοχωρητικότητα του συστατικού  i   kJ∙kmol‐1K‐1 

inF   παροχή ρεύματος αέρα στην είσοδο  m3d‐1 

outF   παροχή ρεύματος αέρα στην έξοδο  m3d‐1 
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i,inH  
μερική ειδική ενθαλπία του συστατικού i στο ρεύμα 
εισόδου 

kJ∙kg‐1 

iH

TI

 μερική ειδική ενθαλπία του συστατικού i στο ρεύμα 
εξόδου 

kJ∙kg‐1 

  παράγοντας εξάρτησης από τη θερμοκρασία   

jk

pk

2,OSK

,i in

  σταθερά ρυθμού της διεργασίας j  d‐1 

  συντελεστής αντίστασης του αγωγού  m3d‐1bar‐1 

  αποτελεσματική σταθερά ημίσειου κορεσμού του 
οξυγόνου 

bar 

M i

i

  ρυθμός παροχής μάζας του συστατικού    kmol∙d‐1 ή kg∙d‐1 

M i

i

  ρυθμός παροχής μάζας του συστατικού  στην έξοδο  kmol∙d‐1 ή kg∙d‐1 

M   μάζα του συστατικού  i   kmol ή kg 

atmP

ip

  ατμοσφαιρική πίεση  bar 

  μερική πίεση του συστατικού  i    

satp   πίεση κορεσμού υδρατμών   bar 

Q

R

  ρυθμός θερμότητας που προστίθεται στον 
αντιδραστήρα 

kJ∙d‐1 

  παγκόσμια σταθερά των αερίων  L∙bar∙mol‐1K‐1 

rj  ρυθμός της διεργασίας j  kmol∙d‐1 ή kg∙d‐1 

t   χρόνος  d 

T

T

optT min/max/

meanT

  θερμοκρασία   K 

amb  θερμοκρασία περιβάλλοντος  K 

  μέγιστη/ελάχιστη/βέλτιστη θερμοκρασία της 
βιοδραστικότητας του αντιδραστήρα 

K 

  μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος  K 

spanT

SAUA

vesUA

  εύρος της διακύμανσης της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

K 

  συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από τη 
διεπιφάνεια στερεάς – αέριας φάσης 

J∙d‐1K‐1 

  συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από τα 
τοιχώματα του αντιδραστήρα 

J∙d‐1K‐1 
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V

WX

  όγκος του αντιδραστήρα  m3 

  κλάσμα μάζας νερού στο στερεό μίγμα   

H XΔ

m
i

  θερμότητα που παράγεται από την αντίδραση που 
λαμβάνει χώρα στο μίγμα 

kJ∙kg‐1 

ν   μοριακός στοιχειομετρικός συντελεστής του 
συστατικού  i   kmol∙kmol‐1 

W
iν   στοιχειομετρικός συντελεστής βάρους του 

συστατικού  i   kmol∙kg‐1 

H O2
λ   λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης  kJ∙kmol‐1 

ε 
κλάσμα του αντιδραστήρα που αντιστοιχεί στον 

κενό όγκο 
 

Δείκτες     

c

ev
g

i

  συμπύκνωση   

CO2  διοξείδιο του άνθρακα   

  εξάτμιση   

  αέρια φάση   

  συστατικό (O2, CO2, N2, Η2Ο)   

j   εισροή (in) ή εκροή (out)   

l  υγρή φάση   

N2  άζωτο   

O2  οξυγόνο   

s

X

  στερεά φάση   

Wl  νερό στην υγρή φάση   

Wg  νερό στην αέρια φάση   

  αποδόμηση στερεών   

Xi  αδρανή στερεά   

Xs  αποδομήσιμα στερεά   

 

5.4  Το λογισμικό AQUASIM 2.0 

Η  εφαρμογή  του  μαθηματικού  μοντέλου  που  αναπτύξαμε  για  τη  διεργασία  της 

λιπασματοποίησης έγινε με το λογισμικό AQUASIM 2.0  [Reichert, 1998].   Το λογισμικό 

αυτό  αναπτύχθηκε  στην  Ελβετία,  από  το  ομοσπονδιακό  ινστιτούτο  “Swiss  Federal 
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Institute  for  Environmental  Science  and  Technology”  (EAWAG),  CH‐8600  Dubendorf, 

Switzerland,  στο  οποίο  συμμετέχει  ο  Peter  Reichert.    Η  πρώτη  έκδοση  AQUASIM  1.0 

[Reichert,  1994(a)],  που  αναπτύχθηκε  στα  χρόνια  1991‐1994,  αρχικά  σχεδιάστηκε  για 

χρήση  μόνο  από  τα  μέλη  του  EAWAG,  αλλά  η  επέκταση  των  δυνατοτήτων  του 

προγράμματος  [Reichert, 1994(b), Reichert, 1995], κατέστησαν το πρόγραμμα διαθέσιμο 

για το κοινό [www.eawag.ch].   

Το  AQUASIM  είναι  ένα  πρόγραμμα  ιδανικό  για  την  προσομοίωση  υδατικών 

συστημάτων.   Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων γίνεται  είτε με προσομοίωση 

(simulation)  είτε  με  τον  υπολογισμό  παραμέτρων  (parameter  estimation).    Η 

προσομοίωση  περιλαμβάνει  τη  σύγκριση  των  υπολογιζόμενων  από  το  μοντέλο 

αποτελεσμάτων  με  τα  πειραματικά  μετρούμενα  δεδομένα.    Η  εκτέλεση  μίας 

προσομοίωσης  είναι  ισοδύναμη  με  την  αριθμητική  ολοκλήρωση  ενός  συστήματος 

κανονικών  και  μερικών  διαφορικών  εξισώσεων με  το  χρόνο,  που  ταυτόχρονα  επιλύει 

και  τις  εμπλεκόμενες  αλγεβρικές  εξισώσεις.    Η  ύπαρξη  συστηματικής  απόκλισης 

ανάμεσα  στις  προβλέψεις  του  μοντέλου  και  στα  πειραματικά  σημεία,  οδηγεί  στο 

συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη θεώρηση επιδέχεται αρκετές διορθώσεις. 

Για  την  εκτίμηση  των  παραμέτρων  του  μοντέλου  γίνεται  χρήση  των 

πειραματικών  δεδομένων.    Αυτό  είναι  απαραίτητο  μια  και  συχνά  οι  από  το  μοντέλο 

προτεινόμενες  ενδεικτικές  τιμές  των  παραμέτρων  δεν  οδηγούν  σε  ικανοποιητική 

πρόβλεψη των πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Η  εκτίμηση  των  παραμέτρων  γίνεται  με  τη  χρήση  του  AQUASIM,  μέσω  της 

ελαχιστοποίησης  του  αθροίσματος  των  τετραγώνων  των  αποκλίσεων  ανάμεσα  στα 

πειραματικά μετρούμενα και  τα υπολογιζόμενα από  το μοντέλο,  δεδομένα,  σύμφωνα 

με τη σχέση: 

2

1 ,

,2 )(
)( ∑

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=

n

meas

meas pyy
px

ν ν

νν

σ                                                                                               (5.22) 

όπου ymeas,ν: η νιοστή μέτρηση, σmeas,ν: η τυπική απόκλιση, yν(p): η υπολογιζόμενη από το 

μοντέλο  τιμή  της  παραμέτρου  σύμφωνα  με  την  νιοστή  μέτρηση,  p=(p1,…,pm):  οι 

παράμετροι  του  μοντέλου  και  n:  ο  αριθμός  των  πειραματικών  σημείων.    Για  την 

εξίσωση 5.21 ισχύει επιπλέον ότι η παράμετρος pi πρέπει να βρίσκεται πάντα εντός της 

μέγιστης και ελάχιστης τιμή της, δηλαδή: pmin,i ≤ pi ≤ pmax,i, όπου pmin,i και pmax,i η ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή της παραμέτρου pi. 

Η  ελαχιστοποίηση  του αθροίσματος  της  εξίσωσης 5.22  γίνεται  και  με  τους  δύο 

διαθέσιμους αριθμητικούς αλγορίθμους: α) με τον αλγόριθμο simplex [Νelder & Mead, 
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1965] και β) με τον αλγόριθμο secant [Ralston & Jennrich, 1978].  Η μέθοδος simplex έχει 

το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και στην περίπτωση όπου οι αρχικές 

τιμές των παραμέτρων είναι πολύ μακριά από αυτές που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση 

του x2, δηλαδή όταν οι αρχικές τιμές απέχουν πολύ από τις λύσεις.  Αντίθετα, η μέθοδος 

secant έχει πρόβλημα με απομακρυσμένες αρχικές τιμές αλλά οδηγεί πιο γρήγορα και 

πιο κοντά σε ένα καλά καθορισμένο ελάχιστο, δηλαδή σε μία βέλτιστη λύση.   

 

5.5  Η εφαρμογή του μοντέλου στη διεργασία της βιοσταθεροποίησης 

Το  μοντέλο  εφαρμόστηκε  σε  ένα  τύπου  CSTR  τμήμα  του  αντιδραστήρα 

χρησιμοποιώντας εντατικές ιδιότητες (intensive properties), με αναφορά σε όλο τον όγκο 

του αντιδραστήρα.  Οι καταστάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα ρεύματα εισόδου 

και εξόδου του αντιδραστήρα, όπως η συγκέντρωση των στερεών, η συγκέντρωση του 

νερού  και  η  θερμοκρασία,  παρέμειναν  στο  σύστημα  του  αντιδραστήρα  με 

επανακυκλοφορία.    Οι  όροι  θερμότητας  που  αναφέρονται  στην  εξίσωση  5.20 

συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο ως διεργασίες.   

Η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  δεν  ήταν  σταθερή  κατά  τη  διάρκεια  όλου  του 

24ώρου  (διακύμανση  ημέρας  –  νύχτας).    Έτσι,  προκειμένου  να  συμπεριλάβουμε  τη 

διακύμανση αυτή χρησιμοποιήσαμε μια συνάρτηση συνημίτονου για χρονικό διάστημα 

μιας ημέρας. 

cos(2 )
2
span

amb mean

T
T T tπ= + ⋅ ⋅ ⋅                                                                                                     (5.23) 

όπου:  :  είναι  η  μέση  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και meanT spanT :  είναι  το  εύρος  της 

διακύμανσης της θερμοκρασίας.   

Το  μοντέλο  στο  οποίο  στηριχτήκαμε  [Higgins  &  Walker,  2001]  διέκρινε  τη 

βιοαποδομήσιμη οργανική ύλη σε δύο κατηγορίες, τη γρήγορα βιοαποδομήσιμη και την 

αργά  βιοαποδομήσιμη  ύλη.   Η  δική  μας  εκτίμηση παραμέτρων  έδειξε  ότι  δεν  υπήρχε 

σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στους  ρυθμούς  της  γρήγορα  και  αργά  αποδομήσιμης 

οργανικής ύλης.  Επομένως, χρησιμοποιήθηκε μία μόνο κατάσταση για την περιγραφή 

της βιοαποδόμησης του οργανικού υλικού.   

Η  βιοαποδομήσιμη  ύλη  θεωρήθηκε  ότι  περιγράφεται  από  το  γενικό  μοριακό 

τύπο  .    Η  αντίδραση  της  βιοαποδόμησης,  η  οποία  στηρίζεται  στην  υπόθεση 

αυτή, είναι η: 

OHC YX

2 22 2
m m m

X Y O CO WWC H O O CO H Oν ν ν+ → + 2                                                                                      (5.24) 
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όπου:  m
iν :  είναι  ο  μοριακός  στοιχειομετρικός  συντελεστής  (mol  συστατικού/mol 

στερεών).  Οι μοριακοί στοιχειομετρικοί συντελεστές μπορούν να συσχετισθούν με τους 

συντελεστές των εξισώσεων 5.13, 5.16 και 5.17, εφαρμόζοντας απλά ισοζύγια μάζας που 

προκύπτουν από την εξίσωση 5.24.   

2

2

2 2

18
1 4 8

Om
O

O C

ν

O

ν
ν ν
−

=
− + +

                                                                                                                 (5.25) 

2

2

2 2
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1 4 8

COm
CO

O C

ν

O

ν
ν ν
−

=
− + +

                                                                                                               (5.26) 

2

2

2 2

1 32 44
1 4 8

O Cm
H O

O CO

ν ν
2Oν

ν ν
+ −

=
− + +

                                                                                                             (5.27) 

όπου  οι 
2Oν   και 

2COν   μπορούν  να  επιλεχθούν  ως  παράμετροι  προσαρμογής,  και 

επομένως, ο μοριακός τύπος μπορεί να προσδιορισθεί μέσω των σχέσεων 5.25 έως 5.27.   

Πέρα από τις παραπάνω παραμέτρους, 
2Oν  και 

2COν , έγινε εκτίμηση και άλλων 

αγνώστων  παραμέτρων  μέσω  της  προσαρμογής  του  μοντέλου  στα  πειραματικά  μας 

δεδομένα.  Οι παράμετροι αυτοί ήταν:  

 Η σταθερά της βιοαποδόμησης,  X  k

 Η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος ,  mea  nT

 Το εύρος της διακύμανσης της θερμοκρασίας,  spanT  

 Ο  συντελεστής  μεταφοράς  θερμότητας  διαμέσου  των  τοιχωμάτων  του 

αντιδραστήρα,  VESUA , καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 

από τη διεπιφάνεια στερεάς – αέριας φάσης  SAUA   

Η  εκτίμηση  των  παραμέτρων  έγινε  με  προσαρμογή  του  μοντέλου  στα  δεδομένα  του 

οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας.   

Η  προσαρμογή  έγινε  σε  δύο  διακριτά  στάδια.    Στο  πρώτο  από  αυτά 

προσδιορίστηκε  ο  ρυθμός  αποδόμησης  και  οι  στοιχειομετρικοί  συντελεστές  για  το 

οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα, βάσει των πειραματικών δεδομένων του αερίου 

ρεύματος στην έξοδο του αντιδραστήρα, ενώ στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 

εκτίμηση  των  συντελεστών  μεταφοράς  θερμότητας  και  ,  καθώς  και  των 

παραμέτρων  της  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος,  βάσει  των  πειραματικών  δεδομένων 

της  θερμοκρασίας.    Το  κριτήριο  για  τη  βέλτιστη προσαρμογή  ήταν  η  ελαχιστοποίηση 

του  αθροίσματος  των  τετραγώνων  των  αποκλίσεων  ανάμεσα  στα  πειραματικά 

VESUA SAUA
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μετρούμενα  και  τα  υπολογιζόμενα  από  το  μοντέλο,  δεδομένα.    Η  εκτίμηση  των 

παραμέτρων έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τέμνουσας (secant method) [Ralston 

& Jenrich, 1978].   

μετρούμενα  και  τα  υπολογιζόμενα  από  το  μοντέλο,  δεδομένα.    Η  εκτίμηση  των 

παραμέτρων έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τέμνουσας (secant method) [Ralston 

& Jenrich, 1978].   

  

5.6  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων5.6  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4 

της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής,  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  μοντελοποίηση  της 

διεργασίας της λιπασματοποίησης της  ιλύος.   Πιο συγκεκριμένα, η προσαρμογή και η 

εκτίμηση  του  μοντέλου  έγινε  χρησιμοποιώντας  τα  πειραματικά  δεδομένα  των 

Πειραμάτων Νο  3  και  Νο  5,  τα  οποία  πραγματοποιήθηκαν  σε  διαφορετικές  χρονικές 

περιόδους.  Η εφαρμογή του μοντέλου έγινε με τη χρήση του λογισμικού AQUASIM 2.0.   

Κατά  τη  μοντελοποίηση  της  λιπασματοποίησης  χρησιμοποιήθηκαν  τιμές 

παραμέτρων του μοντέλου από τη βιβλιογραφία (Πίνακας 5.2).  Οι συγκεκριμένες τιμές 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για την παρούσα μελέτη.   

Πίνακας  5.2:      Οι  τιμές  παραμέτρων  του  μοντέλου  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  τη 
μοντελοποίηση της βιοσταθεροποίησης της ιλύος.  

Παράμετρος               Τιμή          Μονάδα
         μέτρησης 

Βιβλιογραφική αναφορά 

,P biomc   1.8  (J∙g‐1K‐1)  Haug, 1993 

2,P COc

2,OPC

2,NPC

WlPC ,

WgPC ,

ΧΔΗ

OH2

  37.1  (J∙mol‐1K‐1)  Perry & Chilton, 1973 

  29.4  (J∙mol‐1K‐1)  Perry & Chilton, 1973 

  29.1  (J∙mol‐1K‐1)  Perry & Chilton, 1973 

  75.3  (J∙mol‐1K‐1)  Haug, 1993 

  33.6  (J∙mol‐1K‐1)  Haug, 1993 

  12720  kJ∙kg‐1  Higgins & Walker, 2001 

λ   40680  (J∙mol‐1)  Perry & Chilton, 1973 

maxT

minT

optT

  71.6  (oC)  Higgins & Walker, 2001 

  5  (oC)  Higgins & Walker, 2001 

  58.6  (oC)  Higgins & Walker, 2001 

 

 

Προχωρώντας στην προσαρμογή  των πειραματικών  δεδομένων που λήφθηκαν 

από  τα  Πειράματα  Νο  3  και  Νο  5  (Κεφάλαιο  4)  εκτιμήθηκαν  οι  παράμετροι  που 
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παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  5.3  που  ακολουθεί.    Όπως  παρατηρούμε,  για  καθεμία 

παράμετρο δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις βέλτιστες τιμές των δύο 

πειραμάτων.   

Αναλυτικότερα,  η  σταθερά  βιοαποδόμησης  kX,  που  προσδιορίσθηκε  από  την 

προσαρμογή  των  πειραματικών  δεδομένων,  έχει  περίπου  την  ίδια  τιμή  και  στα  δύο 

πειράματα.   Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως η παράμετρος αυτή χαρακτηρίζεται 

από τη φύση και τη σύσταση του μίγματος που λιπασματοποιείται.  Άρα, δεδομένου ότι 

πρόκειται για μίγματα με παρόμοια σύσταση και προέλευση, είναι λογικό η τιμή της kX 

να μη διαφέρει σημαντικά. 

Πίνακας 5.3:   Οι τιμές παραμέτρων του μοντέλου που εκτιμήθηκαν κατά την προσαρμογή 
του στα πειραματικά δεδομένα των πειραμάτων Νο 3 και Νο 5. 

 

 

 
Παράμετρος  Πείραμα Νο 3  Πείραμα Νο 5 

 
 (10‐3 mol∙g‐1)  35.42 ± 0.2123  35.53 ± 0.4473 w

O2
ν 

 (10‐3 mol∙g‐1)  27.86 ± 0.2305  27.02 ± 0.5039 w
CO2

ν 

 
Xk

meanT

spanT

vesUA

SAUA

 (d‐1)  0.4274 ± 0.0037  0.4424 ± 0.0066 

 (K)  305.6 ± 0.0361  302.9 ± 0.1190 

 (K)  3.132 ± 0.1997  6.4986± 0.6061 

 (J∙d‐1K‐1)  1.1830± 0.0083  1.3703± 0.0298 

 (J∙d‐1K‐1)  2.589 ± 0.0417  4.0155± 0.2560 

 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα για τους στοιχειομετρικούς συντελεστές 

βάρους για το διοξείδιο του άνθρακα 
2COν και το οξυγόνο 

2Oν .  Οι τιμές τους και στα δύο 

πειράματα φαίνεται να μην παρουσιάζουν ουσιαστικές αποκλίσεις.   Η εξήγηση, όπως 

και  στην  περίπτωση  του  συντελεστή  kX,  προκύπτει  από  την  παρόμοια  σύσταση  του 

μίγματος.    Επομένως,  έχοντας  προσδιορίσει  τους  στοιχειομετρικούς  αυτούς 

συντελεστές, μπορούμε να προσδιορίσουμε τους μοριακούς συντελεστές 
2

m
Oν , 

2

m
COν , και 

2

m
H Oν με τη χρήση των εξισώσεων 5.25, 5.26 και 5.27, αντίστοιχα, που αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 5.5.   Ακολούθως,  ο γενικός μοριακός τύπος   της βιοαποδομήσιμης 

ύλης μπορεί να προσδιορισθεί από την εξίσωση 5.24.  Προκειμένου για το Πείραμα Νο 3, 

ο μοριακός τύπος του μίγματος προκύπτει να είναι ο  , ενώ για το Πείραμα 

Νο 5 ο αντίστοιχος τύπος είναι  C .   Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα 

ότι οι δύο αυτοί μοριακοί τύποι είναι ουσιαστικά όμοιοι.   Άρα, το γεγονός ότι το μίγμα 

OY

O8575

HCX

H .2788C .0

O7581.0 H 9535.2

που παρασκευάσθηκε και για τα δύο πειράματα ήταν παρόμοιας σύστασης, και η 
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προσαρμογή  του  μοντέλου  και  στα  δύο  πειράματα  (Νο  3  και  Νο  5)  έδωσε  παρόμοια 

αποτελέσματα σχετικά με τη σύσταση του μίγματος, αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη και η 

εφαρμογή του μοντέλου ήταν ορθή.   

Ωστόσο,  μια  μικρή  διαφορά,  περίπου

θερμοκ

μόνωσή

υτό 

  2  oC,  παρατηρείται  στις  τιμές  της  μέσης 

 

άνεια των δύο

ρασίας περιβάλλοντος.  Όμως, κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο αφού το Πείραμα 

Νο 3 πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, ενώ το Πείραμα Νο 5 κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα.   Για τον ίδιο λόγο, η τιμή του εύρους της θερμοκρασίας ήταν 

μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια, στο Πείραμα Νο 5 από την αντίστοιχη στο Πείραμα Νο 3.  

Ο  ολικός  συντελεστής  μεταφοράς  θερμότητας  για  τον  αντιδραστήρα  και  τη 

  του,  vesUA ,  βρέθηκε  να  έχει  την  ίδια σχεδόν  τιμή και  στα  δύο πειράματα.    Το 

αποτέλεσμα α δε μας εκπλήσσει αφού πρόκειται για τον  ίδιο αντιδραστήρα.   Στην 

περίπτωση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας  SAUA  υπήρχε ουσιαστική διαφορά, η 

οποία εικάζουμε ότι οφείλεται στη διαφορετική επιφ  μιγμάτων.  

Η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα του οξυγόνου και του διοξειδίου του 

άνθρα

  δ η ο ή  ό

 

 

 

 

 

κα  στο  αέριο  ρεύμα  της  εξόδου  του  αντιδραστήρα  ήταν  αρκετά  καλή,  όπως 

άλλωστε  φαίνεται  και  στα  Σχήματα  5.2  και  5.3.    Η  ικανότητα  του  μοντέλου  να 

προσομοιώνει  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  και  στις  δύο  φάσεις  της 

βιοσταθεροποίησης, ηλαδή  και  στ ν  έντονη  και  στην  ήπια  μικρ βιακ δράση,  πως 

επίσης  και  στη  μετάβαση  μεταξύ  των  δύο  φάσεων  αποδεικνύει  ότι  η  επιλογή  της 

κινητικής αποδόμησης 1ης τάξης ήταν σωστή.   
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Σχήμα 5.2:   Τα πειραματικά δεδομένα (σύμβολα) και η προσαρμογή του μοντέλου (γραμμή) για 
την  περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο  του  αερίου  ρεύματος  στην  έξοδο  του  αντιδραστήρα, 
προκειμένου: (α) για το Πείραμα Νο 3 και (β) για το Πείραμα Νο 5.   
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Επίσης  επιτυχημένη  θεωρείται  και  η  προσαρμογή  στα  δεδομένα  της 

θερμοκ

Σχήμα 5.3:   Τα πειραματικά δεδομένα (σύμβολα) και η προσαρμογή του μοντέλου (γραμμή) 

ρασίας.    Το μοντέλο ακολουθούσε  την  τάση των πειραματικών δεδομένων της 

θερμοκρασίας  που  καταγράφηκε  τόσο  στο  εσωτερικό  του  στερεού  μίγματος  όσο  και 

στον αέριο χώρο πάνω από το μίγμα αυτό (Σχήμα 5.4).   

 

 

για  την  περιεκτικότητα  σε  διοξείδιο  του  άνθρακα  του  αερίου  ρεύματος  στην  έξοδο  του 
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Το  μοντέλο  προβλέπει  τη  διαφορά  στις  μέγιστες  τιμές  της  θερμοκρασίας  του 

στερεο

ασία 

Σχήμα  5.4:      Τα  πειραματικά  δεδομένα  (σύμβολα)  και  η  προσαρμογή  του  μοντέλου 

ύ  μίγματος  και  της  αέριας  φάσης  του  αντιδραστήρα,  κατά  τη  διάρκεια  της 

έντονης  μικροβιακής  δράσης.    Ωστόσο,  αυτό  δεν  παρατηρείται  στην  περίπτωση  της 

φάσης της ήπιας μικροβιακής δράσης, αφού η θερμοκρασία του στερεού προσεγγίζει τη 

θερμοκρασία της αέριας φάσης.  Παρόλα αυτά, υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των 

δύο θερμοκρασιών, όπως και στην περίπτωση των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Η ξηρή μάζα μειώνεται γρήγορα και σχεδόν σταθεροποιείται όταν η διεργ

(γραμμή) για τη θερμοκρασία τόσο στο στερεό μίγμα όσο και στον αέριο χώρο πάνω από 
αυτό, προκειμένου: (α) για το Πείραμα Νο 3 και (β) για το Πείραμα Νο 5.   
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προσεγγίζει την ολοκλήρωσή της  (Σχήμα 5.5).   Αντίθετα,  το νωπό βάρος συνεχίζει να 

μειώνεται  λόγω  των  απωλειών  νερού.    Οι  τελευταίες  λαμβάνουν  χώρα  εξαιτίας  της 

συνεχούς  παροχής  στον  αντιδραστήρα  αέρα,  στον  οποίο  έχει  προηγουμένως 

απομακρυνθεί η υγρασία.   

 

ρωσή της  (Σχήμα 5.5).   Αντίθετα,  το νωπό βάρος συνεχίζει να 

μειώνεται  λόγω  των  απωλειών  νερού.    Οι  τελευταίες  λαμβάνουν  χώρα  εξαιτίας  της 

συνεχούς  παροχής  στον  αντιδραστήρα  αέρα,  στον  οποίο  έχει  προηγουμένως 

απομακρυνθεί η υγρασία.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55.7  Συμπεράσματα.7  Συμπεράσματα 

Το  μοντέλο  το  οποίο  αναπτύχθηκε  για  την  προσομοίωση  της  βιοσταθεροποίησης  της 

Σχήμα 5.5:    Η πρόβλεψη του μοντέλου για τη μεταβολή τόσο της νωπής, όσο και της ξηρής 

ιλύος  στηρίχθηκε  στις  βασικές  φυσικοχημικές  και  βιολογικές  διεργασίες  που 

μάζας,  κατά  τη  διάρκεια  της  βιοσταθεροποίησης:  (α)  για  το  Πείραμα  Νο  3  και  (β)  για  το 
Πείραμα Νο 5.   
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λαμβάνουν χώρα κατά την εξέλιξή  ης.  Η εφαρμογή του  οντέλου έγ νε με τη βοήθεια 

του  λειτουργικού  AQUASIM  2.0,  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  στη 

μοντελοποίηση  της  διεργασίας  της  λιπασματοποίησης.    Τα  αποτελέσματα  της 

προσαρμογής του μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα δύο διαφορετικών πειραμάτων 

συμφωνούσαν μεταξύ  τους,  γεγονός που αποδεικνύει  τη σωστή ανάπτυξη  καθώς  και 

εγκυρότητα  του  μοντέλου.    Φαίνεται  λοιπόν,  πως  η  δομή  του  μαθηματικού  μοντέλου 

που  αναπτύξαμε  ήταν  επαρκής  για  να  περιγράψει  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης.

 

τ μ ι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      6 
 

 

Η βιοαποδόμηση των ξενοβιοτικών 

ουσιών σε αερόβιες υγρές καλλιέργειες 
 

 

 

6.1  Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα  

Τα  γραμμικά  αλκυλοβενζοσουλφονικά  άλατα  (Linear Alkylbenzene  Sulphonates,  LAS) 

ανήκουν  στην  ευρύτερη  κατηγορία  των  ανιονικών  επιφανειοδραστικών.    Πρόκειται 

ουσιαστικά  για  ένα  μίγμα  από  ισομερή  και  ομόλογα,  καθένα  από  τα  οποία  έχει  στο 

μόριο του έναν αρωματικό δακτύλιο σουλφονιωμένο στην «πάρα»  (para) θέση και μια 

γραμμική αλκαλική αλυσίδα.   

Μέχρι  σήμερα  έχει  πραγματοποιηθεί  εκτεταμένη  έρευνα  επάνω  στην  αερόβια 

αποδόμηση  και  συγκεκριμένα  την  πρωτοβάθμια  αποδόμηση  (βιομετασχηματισμό) 

μίγματος  ομολόγων  LAS  [Terzić  et  al.,  1992,  Yadav  et  al.,  2001,  Eichhorn  et  al.,  2002, 

Marcomini  et  al.,  2002].    Όμως  δεν  υπάρχουν  αρκετές  αναφορές  για  την  τελική 

αποδόμηση του βενζολικού δακτυλίου,  καθώς και  την κινητική αποδόμησης  των LAS.  

Γενικά, ο μηχανισμός της βιοδιάσπασης των LAS ξεκινά με την ω‐οξείδωση της ακραίας 

μεθυλικής ομάδας και ακολουθεί η β‐οξείδωση, όπου αφαιρούνται διαδοχικά δύο άτομα 

άνθρακα.   Κατά το τελικό στάδιο της αποδόμησής τους λαμβάνει χώρα η διάνοιξη 
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του βενζολικού δακτυλίου και η αποσουλφούρωση [Schöberl, 1989].  Τα τελικά προϊόντα 

της αντίδρασης είναι το CO2, το νερό και τα θειικά ιόντα.   

Τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα δεν είναι μια απλή χημική ουσία, 

αλλά  ένα  μίγμα  οργανικών  ενώσεων.    Είναι  επομένως  αναμενόμενο  πως  μια 

μικροβιακή συνέργεια θα παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοαποδόμηση αυτών των ουσιών 

[van Ginkel, 1996].   

Στην  παράγραφο  αυτή  μελετάται  ο  βαθμός  της  πρωτοβάθμιας  αλλά  και  της 

ολικής βιοαποδόμησης των LAS από μία μικτή καλλιέργεια αερόβιων μικροοργανισμών 

εφαρμόζοντας  μία  συστηματική  μεθοδολογία.    Συγκεκριμένα,  η  πορεία  της  μελέτης 

μας στηρίχθηκε στην ανάλυση των LAS, στο  ισοζύγιο μάζας του άνθρακα, καθώς και 

στον προσδιορισμών των θειικών ιόντων, ο σχηματισμός των οποίων συνεπάγεται την 

πλήρη βιοαποδόμηση των LAS. 

 

6.1.1  Πειραματική διαδικασία 

 

6.1.1.1   Ο εγκλιματισμός μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος στην παρουσία γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

Η  διαδικασία  του  εγκλιματισμού  βασίστηκε  στη  διαδοχική  μεταφορά  ενός  μικρού 

κλάσματος  καλλιέργειας  μικροοργανισμών  σε  θρεπτικό  μέσο  που  αποτελούταν  από 

μίγμα  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  και  οξικό  νάτριο  (εύκολα 

αποδομήσιμο  υπόστρωμα).    Έπειτα  από  ένα  αριθμό  διαδοχικών  μεταφορών  που 

πραγματοποιήθηκαν, η καλλιέργεια αναπτύχθηκε παρουσία μόνο των LAS.   

Για  την  παρασκευή  της  υγρής  καλλιέργειας  χρησιμοποιήθηκε  ως  εμβόλιο 

ενεργός  ιλύς  που  προήλθε  από  τη  δεξαμενή  αερισμού  της  μονάδας  βιολογικού 

καθαρισμού  της  Πάτρας  καθώς  και  από  την  αντίστοιχη  μονάδα  του  Πανεπιστημίου 

Πατρών.    Τα  χαρακτηριστικά  της  ενεργού  ιλύος  των  δύο  παραπάνω  εγκαταστάσεων 

ήταν 4.36 g TSS∙L‐1 , 3.00 g VSS∙L‐1 και 3.33 g TSS∙L‐1 , 2.21 g VSS∙L‐1, αντίστοιχα.   

Η  πειραματική  διάταξη  στην  οποία  έλαβε  χώρα  ο  εγκλιματισμός  της  ενεργού 

ιλύος  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  6.1.    Ο  αντιδραστήρας  (κωνική  φιάλη)  ήταν 

λειτουργικού όγκου ενός λίτρου και λειτουργούσε σε διαδικασία άντλησης – πλήρωσης, 

με ήπια ανάδευση και αερισμό.   

Η  υγρή  καλλιέργεια  αποτελούταν  από  400  mL  εμβολίου  και  600  mL  του 

συνθετικού  μέσου  ΣΜ1,  η  σύσταση  του  οποίου  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  6.1.  

Παράλληλα, προστέθηκε ποσότητα LAS τέτοια ώστε η τελική συγκέντρωσή τους στην 
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καλλιέργεια να είναι 10 mg∙L‐1.  Κάθε δύο ημέρες αφαιρούσαμε ποσότητα 50 mL από τον 

αντιδραστήρα  την οποία αντικαθιστούσαμε με 50 mL  από  το συνθετικό μέσο ΣΜ1  το 

οποίο  επίσης  εμπεριείχε  10  mg  LAS∙L‐1.    Η  μέση  συγκέντρωση  των  πτητικών 

αιωρούμενων στερεών του αντιδραστήρα ήταν περίπου 800 mg∙L‐1,  ενώ η τιμή του pH 

ήταν στην περιοχή του 7.5.  Έπειτα από διάστημα λίγων ημερών παρατηρήθηκε μείωση 

της αρχικής συγκέντρωσης των LAS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 6.1:     Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τον εγκλιματισμό της 
υγρής καλλιέργειας σε περιβάλλον LAS.   

 

 
Πίνακας 6.1:
 

   Η χημική σύσταση του συνθετικού μέσου ΣΜ1 που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διαδικασία του εγκλιματισμού της ενεργού ιλύος στο περιβάλλον των ξενοβιοτικών ουσιών.   
 

Ανόργανη ένωση  Συγκέντρωση  

(NH4)2SO4  0.235 g∙L‐1 

MgSO4∙7H2O  0.200 g∙L‐1 

CaCl2∙2H2O  0.026 g∙L‐1 

K2HPO4  5.000 g∙L‐1 

KH2PO4  3.000 g∙L‐1 

NaHCO3  0.700 g∙L‐1 

Ιχνοστοιχεία  0.1 mL∙L‐1 
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  Πίνακας 6.2:     Η χημική σύσταση του διαλύματος των ιχνοστοιχείων που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη διαδικασία του εγκλιματισμού της ενεργού ιλύος στο περιβάλλον των ξενοβιοτικών 
ουσιών.   

 

 

 
Ανόργανη ένωση  Συγκέντρωση  

CuSO4∙5H2O  0.786 g∙L‐1 

FeSO4∙7H2O  5.000 g∙L‐1 

NaMoO4∙2H2O  12.609 g∙L‐1 

NiCl2∙6H2O  4.050 g∙L‐1 

ZnSO4∙7H2O  4.398 g∙L‐1 

CoCl2∙6H2O  2.453 g∙L‐1 

KI  0.750 g∙L‐1 

H3BO3  3.000 g∙L‐1 

MnCl2∙4H2O  5.000 g∙L‐1 

EDTA  5.000 g∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμένου  να  πιστοποιήσουμε  ότι  η  παρατηρούμενη  μείωση  των  LAS  ήταν 

αποτέλεσμα  της  βιοαποδόμησής  τους  και  δεν  οφειλόταν  σε  κάποιο  άλλο  μηχανισμό, 

προχωρήσαμε στο επόμενο πείραμα.   Παρασκευάσαμε δύο όμοιες καλλιέργειες  (Α και 

Β)  χρησιμοποιώντας,  για  καθεμία,  ποσότητα  200  mL  από  το  μίγμα  της  αρχικής 

καλλιέργειας και αραιώνοντάς το έως τον τελικό όγκο των 1000 mL.  Το μέσο αραίωσης 

ήταν το ΣΜ1 και τα LAS προστέθηκαν σε ποσότητα τέτοια ώστε η τελική συγκέντρωση 

στο νέο μίγμα να είναι 50 mg∙L‐1.   Οι δύο καλλιέργειες έτρεχαν παράλληλα, με τη μία 

από  αυτές,  την  καλλιέργεια  Β,  να  χρησιμοποιείται  ως  τυφλό  πείραμα.    Στην 

καλλιέργεια  αυτή  είχαμε  προσθέσει  ποσότητα  χλωροφορμίου  προκειμένου  να 

διασφαλιστούν  αβιοτικές  συνθήκες.    Όλα  τα  θρεπτικά  μέσα  είχαν  αποστειρωθεί  σε 

κλίβανο αποστείρωσης στους 121  oC για 20 λεπτά.   Τα LAS προστέθηκαν και στις δύο 

καλλιέργειες  μετά  την  αποστείρωση  έτσι  ώστε  να  αποφευχθεί  πιθανή  μετατροπή  ή 

αντίδρασή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

αποστειρωμένα φίλτρα 0.22 μm της Millipore από τα οποία διηθήσαμε το διάλυμα των 

LAS.   

Αφού διαπιστώθηκε πως η μείωση της συγκέντρωσης των LAS ήταν αποτέλεσμα 

της  βιοαποδόμησής  τους  προχωρήσαμε  σε  τροποποίηση  της  διαδικασίας  του 

εγκλιματισμού.    Ποσότητα  100  mL  από  την  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια  Α 

χρησιμοποιήθηκε  ως  εμβόλιο  και  μεταφέρθηκε  σε  νέο  αντιδραστήρα  διαλείποντος 

έργου  και  λειτουργικού  όγκου  500 mL.    Το  συνθετικό  μέσο  ΣΜ1  δεν  περιείχε  πλέον 
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οξικό νάτριο και τα LAS  (σε συγκέντρωση 50 mg LAS∙L‐1) αποτελούσαν τη μόνη πηγή 

άνθρακα και ενέργειας στην καλλιέργεια αυτή.  Αφού τα LAS αποδομήθηκαν πλήρως, 

επαναλήφθηκε αρκετές φορές η διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων.  Σε κάθε κύκλο 

η  μικτή  καλλιέργεια  εγκλιματιζόταν  σταδιακά  στην παρουσία  συνεχώς  αυξανόμενης 

συγκέντρωσης των LAS (από 50 mg LAS∙L‐1  σε 200 mg LAS∙L‐1).  Με τον τρόπο αυτό μια 

ικανοποιητική  ποσότητα  βιομάζας  μπορεί  να  επιτευχθεί,  η  οποία  θα  έχει  την 

δυνατότητα να αναπτύσσεται με μόνη πηγή άνθρακα τα LAS, χωρίς να παρεμποδίζεται 

από αυτά.    

 

6.1.1.2  Η πλήρης βιοαποδόμηση των γραμμικών αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

Προκειμένου  να  επιβεβαιώσουμε  ότι  η  βιοαποδόμηση  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων ήταν πλήρης, προχωρήσαμε σε ένα προκαταρκτικό 

πείραμα παρακολούθησης της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων.   Να υπενθυμίσουμε 

στο  σημείο  αυτό  ότι  τα  θειικά  ιόντα  είναι  ένα  από  τα  τελικά  προϊόντα,  αφού  στο 

τελευταίο στάδιο της αερόβιας βιοαποδόμησης των LAS λαμβάνει χώρα η διάνοιξη του 

βενζολικού δακτυλίου και η αποσουλφούρωσή του.  Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερα  πειράματα  για  να  μελετηθεί  ο  ρυθμός  αποδόμησης  των  LAS  σαν 

συνάρτηση  της  συσσώρευσης  μεταβολικών  προϊόντων  και  της  παραγωγής  διοξειδίου 

του άνθρακα.   

 

   Προκαταρκτική μελέτη μέσω παρακολούθησης της συγκέντρωσης των SO4‐2 

Το επόμενο πείραμα που πραγματοποιήθηκε είχε ως στόχο τον προσδιορισμό του τύπου 

της βιοαποδόμησης (αρχική ή πλήρης) των LAS που πραγματοποιείται μέσω της μικτής 

μικροβιακής καλλιέργειας που είχαμε αναπτύξει.  Έτσι, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη 

της  συγκέντρωσης  των  θειικών  ιόντων  μέσα  στην  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια.  

Μάλιστα, επειδή το συνθετικό μέσο που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα (ΣΜ1) περιείχε 

SO4‐2,  χρειάστηκε  να  το  αλλάξουμε.    Το  νέο  συνθετικό  μέσο  ΣΜ2  (Πίνακας  6.3) 

βασίστηκε στο ΣΜ1 (Πίνακας 6.1) αντικαθιστώντας όλα τα θειικά άλατα με χλωριούχα 

και περιορίζοντας έτσι την παρουσία των SO4‐2 μόνο σε αυτά που προκύπτουν από την 

πλήρη αποδόμηση των LAS.   

Αναλυτικότερα,  μία  ποσότητα  100  mL  από  την  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια 

μεταφέρθηκε  σε  γυάλινο  δοχείο  και  φυγοκεντρήθηκε  για  10  λεπτά.    Το  υπερκείμενο 

υγρό απομακρύνθηκε και προστέθηκε  ίση ποσότητα  (περίπου 100 mL) του συνθετικού 

μέσου ΣΜ2.   Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 3 φορές ώστε να απομακρυνθεί η ήδη 

υπάρχουσα  ποσότητα  θειικών  ιόντων  στο  εμβόλιο.    Στη  συνέχεια,  η  βιομάζα 
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τοποθετήθηκε  σε  κωνική  φιάλη  λειτουργικού  όγκου  500 mL  και  χρησιμοποιώντας  το 

ΣΜ2  αραιώθηκε  σε  έναν  τελικό  όγκο  500 mL.    Ποσότητα  των  LAS  προστέθηκε  στο 

συνθετικό  μέσο  έτσι  ώστε  η  τελική  συγκέντρωση  στην  καλλιέργεια  να  είναι  50 mg 

LAS∙L‐1.    Ο  αντιδραστήρας  λειτούργησε  ως  διαλείποντος  έργου  σε  θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και  εφαρμόζοντας ήπια ανάδευση και αερισμό.   Κατά τη διάρκεια του 

πειράματος  λαμβάνονταν  δείγματα  στα  οποία  προσδιοριζόταν  η  συγκέντρωση  τόσο 

των LAS καθώς και των SO4‐2.   

  Πίνακας  6.3:      Η  χημική  σύσταση  του  συνθετικού  μέσου  ΣΜ2  που  χρησιμοποιήθηκε  στα 
πειράματα παρακολούθησης της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων.    

 

 
Ανόργανη ένωση  Συγκέντρωση  

NH4Cl  0.059 g∙L‐1 

MgCl2∙H2O  0.169 g∙L‐1 

CaCl2∙2H2O  0.026 g∙L‐1 

K2HPO4  0.250 g∙L‐1 

KH2PO4  0.150 g∙L‐1 

NaHCO3  0.700 g∙L‐1 

Ιχνοστοιχεία  0.1 mL∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Κινητική  μελέτη  της  πλήρους  βιοαποδόμησης  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

Η κινητική μελέτη  της αποδόμησης  των LAS  πραγματοποιήθηκε παίρνοντας  εμβόλιο 

από  τη  μικτή  καλλιέργεια  που  είχε  αναπτυχθεί  χρησιμοποιώντας  ως  μόνη  πηγή 

άνθρακα και  ενέργειας  τα LAS.    Για  τον προσδιορισμό  του βαθμού ανοργανοποίησης 

των  LAS  παρακολουθήθηκε  τόσο  η  μείωση  της  συγκέντρωσής  τους,  όσο  και  η 

παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.   

Το πείραμα διεξήχθη ακολουθώντας το πρωτόκολλο 301Β των κατευθυντήριων 

οδηγιών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation 

for  Economic  Co‐operation  and  Development,  OECD),  για  τη  μελέτη  της  εύκολης 

βιοαποδομησιμότητας  [OECD,  1992].    Σύμφωνα  με  αυτό,  σε  μια  ποσότητα 

εμβολιασμένου  συνθετικού  μέσου,  στην  οποία  περιέχεται  γνωστή  συγκέντρωση  της 

υπό εξέταση ουσίας και η οποία αποτελεί τη μόνη πηγή άνθρακα, διοχετεύεται σταθερή 

παροχή  αέρα  απαλλαγμένου  από  διοξείδιο  του  άνθρακα.    Το  πείραμα  διεξάγεται 

απουσία φωτός και διαρκεί 25 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων προσδιορίζεται το 
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παραγόμενο  διοξείδιο  του  άνθρακα  και  συσχετίζεται  με  την  ποσότητα  των  LAS  που 

απομακρύνθηκαν.    Το  διοξείδιο  του  άνθρακα  δεσμεύεται  σε  παγίδες  υδροξειδίου  του 

βαρίου  ή  του  νατρίου  και  προσδιορίζεται  είτε  με  τιτλοδότηση  του  υπολοίπου 

υδροξειδίου,  είτε  ως  ανόργανος  άνθρακας.    Ο  βαθμός  της  βιοαποδόμησης  μπορεί  να 

προσδιορισθεί., επιπλέον, από την ποσότητα του διαλυμένου οργανικού άνθρακα στην 

αρχή και στο τέλος της επώασης.   

Τέσσερα  πειράματα  διεξήχθησαν  παράλληλα  σε  αντιδραστήρες  διαλείποντος 

έργου  και  λειτουργικού  όγκου  1  L  (Σχήμα  6.2).    Συγκεκριμένα,  τα  δύο  από  αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της βιοαποδόμησης των LAS από την εγκλιματισμένη 

καλλιέργεια (Πείραμα Νο 1 και Νο 2), ενώ τα άλλα δύο (Πείραμα Νο 3 και Νο 4) ήταν 

τυφλά  πειράματα.    Το  Πείραμα  Νο  3  ήταν  το  τυφλό  για  τον  έλεγχο  της  βιομάζας 

(biomass control) και στο οποίο δεν είχαν προστεθεί LAS, ενώ το Πείραμα Νο 4 ήταν το 

τυφλό για  τον  έλεγχο  της  ξενοβιοτικής  ουσίας  (abiotic  control)  και  στο  οποίο  δεν  είχε 

προστεθεί βιομάζα.  Στα Πειράματα Νο 1 και Νο 2, οι ποσότητες του εμβολίου και των 

LAS  που  προστέθηκαν  στο  συνθετικό  μέσο  υπολογίστηκαν  έτσι  ώστε  τόσο  η  τελική 

συγκέντρωση  των  ολικών αιωρούμενων στερεών  (TSS),  όσο  και  ο  διαλυτός  οργανικός 

άνθρακας ή ο ολικός οργανικός άνθρακας, να μην ξεπερνούν τα 30 mg∙L‐1και 20 mg∙L‐1, 

αντίστοιχα.   Η χημική σύσταση του συνθετικού μέσου ΣΜ3 που χρησιμοποιήθηκε στα 

παραπάνω  πειράματα  ήταν  αυτή  που  προέβλεπε  το  πρωτόκολλο  301Β  του  OECD 

(Πίνακας 6.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.2:   Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την κινητική μελέτη της 
πλήρους βιοαποδόμησης των LAS.  
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  Πίνακας  6.4:      Η  χημική  σύσταση  του  συνθετικού  μέσου  ΣΜ3 που  χρησιμοποιήθηκε  στα 
πειράματα κινητικής μελέτης της πλήρους βιοαποδόμησης των LAS.  

 
Ανόργανη ένωση  Συγκέντρωση  

Na2HPO4∙2H2O  334.00 mg∙L‐1 

NH4Cl  5.00 mg∙L‐1 

CaCl2∙2H2O  36.00 mg∙L‐1 

MgSO4∙7H2O  22.50 mg∙L‐1 

FeCl3∙6H2O  0.25 mg∙L‐1 

K2HPO4  218.00 mg∙L‐1 

KH2PO4  85.00 mg∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο  πείραμα  ελέγχου  της  βιομάζας  (Νο  3)  είχε  προστεθεί  η  ίδια  ποσότητα 

εμβολίου που προστέθηκε και στα Πειράματα Νο 1  και Νο 2, απουσία όμως,  αυτή  τη 

φορά των LAS.  Αντίστοιχα, στο πείραμα ελέγχου των αβιοτικών συνθηκών (Νο 4) είχε 

προστεθεί  η  ίδια  ποσότητα  LAS  που  προστέθηκε  και  στα Πειράματα Νο  1  και  Νο  2, 

απουσία  όμως,  αυτή  τη  φορά  της  βιομάζας.    Επιπρόσθετα,  στο  συγκεκριμένο 

αντιδραστήρα  προστέθηκε  και  χλωροφόρμιο  1 %  v/v  για  την  παρεμπόδιση  πιθανής 

μικροβιακής ανάπτυξης.   

Όλα  τα  πειράματα  έλαβαν  χώρα  υπό  άσηπτες  συνθήκες  και  σε  ένα 

ανακινούμενο  υδατόλουτρο  για  τη  διατήρηση  σταθερής  θερμοκρασίας  στους  25  oC.  

Ταυτόχρονα,  ρεύμα  αέρα  απαλλαγμένο  από  την  παρουσία  διοξειδίου  του  άνθρακα 

διοχετευόταν στους αντιδραστήρες με σταθερή παροχή 4.5 ‐5 L∙h‐1.  Στην έξοδο του κάθε 

αντιδραστήρα ήταν συνδεδεμένες σε σειρά δύο παγίδες διοξειδίου του άνθρακα και οι 

οποίες  περιείχαν  30 mL  διαλύματος  υδροξειδίου  του  βαρίου  0.0125 Μ,  η  καθεμία.    Το 

παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα δεσμευόταν στις παγίδες αυτές και η ποσότητά του 

προσδιοριζόταν  από  την  τιτλοδότηση  του  εναπομείναντος  υδροξειδίου  του  βαρίου  με 

διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0.05 Μ.   Δείγματα και από τους τέσσερις αντιδραστήρες 

λαμβάνονταν  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  αναλύονταν  για  τον  προσδιορισμό 

των LAS, του διαλυτού οργανικού άνθρακα, του ολικού οργανικού άνθρακα, καθώς και 

του pH.    

 

6.1.2  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

6.1.2.1   Ο εγκλιματισμός μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος στην παρουσία γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 
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Η  εμπλουτισμένη  μικροβιακή  καλλιέργεια  έδειξε  να  συντελεί  στην  πλήρη 

απομάκρυνση των LAS σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.  Η αρχική συγκέντρωση των 

16.50 ± 0.58 mg LAS∙L‐1 μειώθηκε σε 0.20 ± 0.02 mg LAS∙L‐1 έπειτα από 7 ημέρες επώασης.  

Μάλιστα,  όπως παρατηρούμε,  η αρχική συγκέντρωση των LAS  ήταν μεγαλύτερη από 

την συγκέντρωση που εμείς είχαμε προσθέσει, δηλαδή τα 10 mg LAS∙L‐1.   Αυτό μπορεί 

να  ερμηνευτεί  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  το  εμβόλιο  της  ενεργού  ιλύος  που 

χρησιμοποιήσαμε  για  την  καλλιέργεια  μας  περιείχε  κάποια  ποσότητα  LAS 

προσροφημένη στη βιομάζα του.   

Θέλοντας  να  επιβεβαιώσουμε  ότι  η  παρατηρούμενη  μείωση  ήταν  αποτέλεσμα 

βιοαποδόμησης  των  LAS,  πραγματοποιήσαμε  ένα  πείραμα  ελέγχου  της  πιθανής 

μείωσης των LAS παρουσία αβιοτικών συνθηκών.  Συγκεκριμένα, δύο αντιδραστήρες (Α 

και Β) διαλείποντος έργου λειτουργούσαν παράλληλα, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τις 

ίδιες  περίπου  συγκεντρώσεις  βιομάζας  και  LAS.    Ο  αντιδραστήρας  Β  ήταν  το  τυφλό 

πείραμα,  αφού  σε  αυτόν  είχαμε  προσθέσει  επιπλέον  ποσότητα  χλωροφορμίου 

(αβιοτικές συνθήκες).   Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.3, η συγκέντρωση των LAS στο 

τυφλό  πείραμα  (Β)  δεν  παρουσίασε  καμία  σημαντική  μείωση  λόγο  άλλων 

φυσικοχημικών παραγόντων.    Συνεπώς,  η μείωση  των LAS  στην καλλιέργεια Α ήταν 

αποτέλεσμα της βιοαποδόμησής του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.3:   Η μεταβολή της συγκέντρωσης των LAS στην εμπλουτισμένη καλλιέργεια (Α), 
καθώς και στο τυφλό πείραμα (Β).  
 

 

Το συμπέρασμα αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στα επόμενα πειράματά 

μας,  αυτά  των  διαδοχικών  αραιώσεων.    Να  θυμίσουμε  πως  σε  αυτά,  μία  ποσότητα 

υγρού μίγματος  από  την από  την αμέσως προηγούμενη  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια 

μεταφερόταν  σε  αντιδραστήρα  διαλείποντος  έργου  και  αραιωνόταν  με  το  ΣΜ1,  στο 

οποίο  δεν  υπήρχε  πια  οξικό  νάτριο  και  είχε  ήδη  προστεθεί  ποσότητα  LAS.    Αφού 
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λάμβανε χώρα η πλήρης μείωση των LAS, η διαδικασία επαναλαμβανόταν με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο.  Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των πειραμάτων, παρατηρήθηκε μείωση 

των LAS σε όλες τις αρχικές συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν (από 50 mg LAS∙L‐1 

έως 250 mg LAS∙L‐1).   

 

6.1.2.2    Η  πλήρης  βιοαποδόμηση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  από 

την εγκλιματισμένη καλλιέργεια 

Ο σκοπός του πειράματος αυτού ήταν ο προσδιορισμός του τύπου της βιοαποδόμησης 

των  LAS,  δηλαδή  αρχική  (βιομετασχηματισμός)  ή  πλήρης,  που  λαμβάνει  χώρα  στην 

εγκλιματισμένη  καλλιέργειά  μας.    Σύμφωνα  με  τον  προτεινόμενο  μηχανισμό 

αποδόμησης  των  LAS,  το  τελικό  στάδιο  περιλαμβάνει  την  αποσουλφούρωση  και 

συνεπώς  την  απελευθέρωση  θειικών  ιόντων  στην  υγρή  καλλιέργεια.    Το  Σχήμα  6.4 

πιστοποιεί την ικανότητα της μικτής καλλιέργειάς μας να βιοαποδομεί πλήρως τα LAS.  

Η  αρχική  συγκέντρωση  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  στην 

καλλιέργεια ήταν 44.50 ± 1.58 mg LAS∙L‐1 και έπειτα από 12 ημέρες μειώθηκε σε 5.71 ± 

0.40 mg LAS∙L‐1.  Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε παραγωγή θειικών ιόντων περίπου 5 mg 

SO4‐2∙L‐1.    Όπως  μπορούμε  να  δούμε  στο  Σχήμα  6.4,  η  προσδιοριζόμενη  πειραματικά 

αύξηση των θειικών ιόντων αντιστοιχεί σε 5.85 mg SO4‐2∙L‐1, δηλαδή είναι πολύ κοντά σε 

αυτό  που  αναμέναμε  με  βάση  τη  στοιχειομετρία.    Το  αποτέλεσμα  αυτό  ήταν  μια 

ικανοποιητική απόδειξη ότι η εμπλουτισμένη καλλιέργεια έχει όντως την ικανότητα να 

αποδομεί  πλήρως  τα  LAS.    Στηριζόμενοι  σε  αυτό  προχωρήσαμε  τη  μελέτη  μας  στην 

εκτίμηση της κινητικής της βιοαποδόμησης των LAS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.4:   Η μεταβολή της συγκέντρωσης των LAS καθώς και των θειικών ιόντων κατά τη 
διάρκεια  του προκαταρκτικού πειράματος  για  τη μελέτη  της πλήρους  βιοαποδόμησης  των 
LAS.  
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6.1.2.3    Η  κινητική  μελέτη  της  πλήρους  βιοαποδόμησης  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων 

Πριν  προχωρήσουμε  στην  παρουσίαση  και  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  από  το 

πείραμα που πραγματοποιήθηκε για την κινητική μελέτη της βιοαποδόμησης των LAS, 

να  θυμίσουμε  ότι  κατά  τη  διάρκεια  αυτού  λειτουργούσαν  παράλληλα  τέσσερις 

αντιδραστήρες.   Οι δύο χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της βιοαποδόμησης των LAS 

από  την  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια  (Πείραμα  Νο  1  και  Νο  2)  και  οι  άλλοι  δύο 

(Πείραμα Νο 3 και Νο 4) ως τυφλά πειράματα.  Το Πείραμα Νο 3 ήταν το τυφλό για τον 

έλεγχο της βιομάζας  (biomass control) και στο οποίο δεν είχαν προστεθεί LAS,  ενώ το 

Πείραμα Νο 4  ήταν το  τυφλό για  τον  έλεγχο της  ξενοβιοτικής ουσίας  (abiotic  control) 

και στο οποίο δεν είχε προστεθεί βιομάζα.   

Στο  Σχήμα  6.5  απεικονίζεται  η  εξέλιξη  της  συγκέντρωσης  της  βιομάζας, 

εκφρασμένη σε mg TOC∙L‐1 (Total Organic Carbon, TOC), στα Πειράματα Νο 1, Νο 2 και 

Νο  3.   Μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  ότι  μόνο  μικρές  διαφορές  παρουσιάστηκαν  στο 

διάστημα των 25 περίπου ημερών που διήρκεσε το πείραμα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (α) 
 

(β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.5:   Η συγκέντρωση της βιομάζας, εκφρασμένη σε mg TOC∙L‐1, κατά τη διάρκεια: (α) των 
πειραμάτων βιοαποδόμησης των LAS (Πείραμα Νο 1 και Νο 2) και (β) του πειράματος ελέγχου 
της βιομάζας (Πείραμα Νο 3). 
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Η μεταβολή της συγκέντρωσης των LAS κατά τη διάρκεια των Πειραμάτων Νο 1, 

Νο  2  και Νο  4  παρουσιάζεται  στο Σχήμα  6.6.    Είναι  σαφές  ότι  τα  αποτελέσματα  των 

Πειραμάτων  Νο  1  και  Νο  2  είναι  επαναλήψιμα.  Η  συγκέντρωση  των  LAS  στην 

καλλιέργεια Νο 1 και Νο 2 (Σχήμα 6.6 (α)) μειώθηκε με τον ίδιο ρυθμό από τις πρώτες 

κιόλας  ημέρες,  και  έφτασε  σε  ιδιαίτερα  χαμηλές  συγκεντρώσεις.    Αντίθετα,  στο 

Πείραμα  Νο  4  δεν  παρατηρήθηκε  καμία  μεταβολή  στη  συγκέντρωση  των 

επιφανειοδραστικών  ουσιών,  κάτι  που  ήταν  ήδη  αναμενόμενο  αφού  ήταν  πείραμα 

ελέγχου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(β)  

 
Σχήμα 6.6:   Η συγκέντρωση των LAS κατά τη διάρκεια: (α) των πειραμάτων βιοαποδόμησης 
των LAS (Πείραμα Νο 1 και Νο 2) και (β) του πειράματος ελέγχου των ξενοβιοτικών ουσιών 
(Πείραμα Νο 4). 
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Στη συνέχεια, στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 

διαλυτού οργανικού άνθρακα (Dissolved Organic Carbon, DOC)  , όπως προσδιορίσθηκε 

από  την  ανάλυση  των  υγρών  δειγμάτων  που  λήφθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  των 

Πειραμάτων  Νο  1,  Νο  2  και  Νο  4.    Στο  ίδιο  διάγραμμα  απεικονίζονται  επίσης,  τα 

πειραματικά  δεδομένα  της  συγκέντρωσης  των  LAS  που  παρουσιάστηκαν  στο 

προηγούμενο  σχήμα  (Σχήμα  6.6)  εκφρασμένα  όμως  αυτή  τη  φορά  ως  συγκέντρωση 

διαλυτού οργανικού άνθρακα,  δηλαδή σε mg DOC  ∙L‐1.   Η συγκέντρωση του DOC που 

προσδιορίσθηκε  με  την  απευθείας  μέτρησή  του  στα  υγρά  δείγματα  αναφέρεται  ως 

«πειραματική», ενώ η συγκέντρωση του DOC που προσδιορίσθηκε μέσω υπολογισμών 

από την αντίστοιχη συγκέντρωση των LAS αναφέρεται ως «θεωρητική».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(β) 
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  (γ) 
 
Σχήμα 6.7:     Σύγκριση της «θεωρητικής» και της «πειραματικής» συγκέντρωσης του διαλυτού 
οργανικού άνθρακα (DOC) κατά τη διάρκεια: (α) της βιοαποδόμησης των LAS στο Πείραμα Νο 
1,  (β)  της  βιοαποδόμησης  των  LAS  στο  Πείραμα  Νο  2  και  (γ)  του  πειράματος  ελέγχου  των 
ξενοβιοτικών ουσιών (Πείραμα Νο 4). 

 

 

 

Η  διαφορά  της  «θεωρητικής»  τιμής  από  την  αντίστοιχη  κάθε  φορά 

«πειραματική»  τιμή, αντιπροσωπεύει το διαλυτό οργανικό άνθρακα των ενώσεων που 

παρήχθησαν κατά την αποδόμηση των LAS.  Είναι εμφανές από τα διαγράμματα ότι η 

διαφορά  αυτή  ήταν  σημαντική  (περίπου  10 mg∙L‐1)  κατά  τις  τρεις  πρώτες  ημέρες  της 

πειραματικής διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια η διαφορά αυτή κυμάνθηκε στα όρια του 

σφάλματος μέτρησης του DOC.   Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τελικά, τα LAS 

αποδομούνται πλήρως αφού δεν υπάρχει κάποιο μεταβολικό προϊόν που να παραμένει 

και να μην αποδομείται περαιτέρω.   

Ωστόσο,  τα  LAS  δεν  έδειξαν  κάποια  τάση  μείωσής  τους  στην  περίπτωση  του 

Πειράματος Νο 4 που εξελισσόταν υπό αβιοτικές συνθήκες (Σχήμα 6.7(γ)).  Ο διαλυτός 

οργανικός άνθρακας που προσδιορίσθηκε αποδίδεται μόνο στην παρουσία των LAS στο 

συνθετικό  μέσο.    Η  υψηλή  συγκέντρωση  του  DOC  που  προσδιορίσθηκε  στα  αρχικά 

δείγματα  από  το  Πείραμα  Νο  4  (τυφλό  πείραμα)  ήταν  πολύ  μεγαλύτερη  από  την 

αναμενόμενη  «θεωρητική»,  λόγω  της  παρουσίας  του  χλωροφορμίου  το  οποίο  είχε 

προστεθεί  προκειμένου  να  παρεμποδίσει  κάθε  πιθανή  μικροβιακή  δράση  μέσα  στο 

μίγμα.    Η  πειραματικά  προσδιοριζόμενη  τιμή  του DOC  μειώθηκε  με  την  πάροδο  του 

χρόνο λόγω της εξάτμισης του χλωροφορμίου.   

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι η ποσότητα των LAS που προσροφήθηκε στη 

βιομάζα  ήταν  αμελητέα,  αφού  η  συγκέντρωση  της  βιομάζας  μέσα  στις  υγρές 
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καλλιέργειες Νο 1 και Νο 2 ήταν ιδιαίτερα χαμηλή.   Επομένως, η σύγκριση βασίστηκε 

στη συγκέντρωση του διαλυτού οργανικού άνθρακα και των LAS.   

Επιπρόσθετα,  η  ανοργανοποίηση  των  LAS  πιστοποιήθηκε  και  μέσω  του 

ισοζυγίου  μάζας  που  εφαρμόσθηκε  για  τον  άνθρακα  σε  καθένα  από  τα  πειράματα 

(Σχήμα  6.8).    Έτσι,  τόσο  ο  οργανικός  άνθρακας  που  υπήρχε  μέσα  στην  καλλιέργεια 

(λόγω των LAS ή των μεταβολιτών τους), όσο και ο ανόργανος άνθρακας  (ανθρακικά 

και  αέριο  διοξείδιο  του  άνθρακα)  αθροίζονταν  κάθε  φορά  που  αλλάζαμε  τις  παγίδες 

του  διοξειδίου  του άνθρακα.    Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται  στο Σχήμα 6.8, 

όπου όπως μπορούμε να δούμε, το άθροισμα σε κάθε περίπτωση ήταν περίπου ίσο με 

την ποσότητα άνθρακα που υπήρχε αρχικά στο συνθετικό μέσο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (α) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(β)  

Σχήμα 6.8:     Τα ισοζύγια μάζας του άνθρακα κατά τη διάρκεια της βιοαποδόμησης των 
LAS στο: (α) Πείραμα Νο 1 και (β) Πείραμα Νο 2.    
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Επομένως,  φαίνεται  ότι  το  ισοζύγιο  του  άνθρακα  διατηρήθηκε  σε  όλη  τη 

διάρκεια του πειράματος.  Παρόλα αυτά, η βιοαποδόμηση των LAS δεν έφτασε το 100 %.  

Ενδεχομένως αυτό να συνέβη εξαιτίας της περιορισμένης βιοδιαθεσιμότητας των LAS, 

λόγω της προσρόφησής τους στη βιομάζα. 

Ο Marcomini και οι συνεργάτες του [Marcomini et al., 2002] πραγματοποίησαν μία 

μελέτη  βιοαποδόμησης  των  LAS  χρησιμοποιώντας  εμβόλιο  το  οποίο  πήραν  από  την 

απορροή  μιας  μονάδας  βιολογικού  χαρακτηρισμού.    Οι  συγκεντρώσεις  των  LAS  που 

μελέτησαν ήταν πιο χαμηλές από τις δικές μας και τα αποτελέσματά τους έδειξαν πως 

έλαβε χώρα μόνο πρωτοβάθμια βιοαποδόμηση των LAS, η οποία μάλιστα ήταν σχεδόν 

ολική.    Όταν  ο  βιομετασχηματισμός  των  LAS  ολοκληρώθηκε,  η  συγκέντρωση  των 

μεταβολικών  τους  προϊόντων  μεγιστοποιήθηκε  και  παρέμεινε  σταθερή  για  διάστημα 

περίπου  20  ημερών.    Έπειτα  από  αυτό  το  μεγάλο  διάστημα  παρατηρήθηκε  μόνο  μία 

μικρή μείωση της συγκέντρωσης των μεταβολικών προϊόντων.   Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής  έρχονται  σε αντίθεση μα  τα αντίστοιχα  δικά μας,  στα  οποία φαίνεται 

σαφώς πως η συσσώρευση  των μεταβολιτών  διαρκεί λιγότερο από πέντε ημέρες,  ενώ 

στο τέλος τα LAS απολιθοποιούνται πλήρως (Σχήμα 6.8).   

 

6.1.3  Συμπεράσματα 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  που  αναπτύξαμε  χρησιμοποιώντας 

εμβόλιο  ενεργού  ιλύος,  έχει  εξαιρετική  ικανότητα  να  αποδομεί  τις  αρωματικές 

επιφανειοδραστικές  ουσίες  LAS.    Η  σύγκριση  με  την  αντίστοιχη  μείωση  των  LAS  σε 

πείραμα που διεξήχθη κάτω από αβιοτικές συνθήκες πιστοποιεί ότι η μείωση των LAS 

που  έλαβε  χώρα  ήταν  αποτέλεσμα  αποκλειστικά  της  βιοαποδόμησής  τους.  

Παράλληλα,  τα  αποτελέσματα  από  το  πείραμα  της  κινητικής  μελέτης  της  πλήρους 

αποδόμησης  των  γραμμικών  αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων,  έδειξαν  ότι  η 

μεταβολή  της  συγκέντρωσης  των  LAS  είναι  επαναλήψιμη.    Στην  ίδια  μελέτη,  το 

πείραμα  ελέγχου  των  αβιοτικών  συνθηκών  έδειξε πως  δεν πραγματοποιήθηκε  καμία 

σημαντική  μείωση  των  LAS  λόγω  φυσικοχημικών  παραγόντων.    Επίσης,  μέσω  της 

παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του διαλυτού οργανικού άνθρακα, 

αποδείχθηκε ότι τα LAS αποδομήθηκαν πλήρως χωρίς να παρατηρηθεί η συγκέντρωση 

μεταβολιτών.   Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από το  ισοζύγιο μάζας του 

άνθρακα, καθώς και από την παραγωγή θειικών ιόντων.   

Επομένως,  οι  αυτόχθονες  μικροοργανισμοί  που  απαντώνται  σε  μία  τυπική 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων, είναι ικανοί να αποδομούν πλήρως το 
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περιεχόμενο  των  LAS  των  λυμάτων  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  ο  κατάλληλος 

υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT) για την αερόβια βιολογική επεξεργασία.   

 

6.2  Αιθοξυλικές εννεοφαινόλες και εννεοφαινόλη 

Οι  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες  είναι  από  τις  πιο  σημαντικές  εμπορικά  αιθοξυλικές 

αλκυλοφαινόλες  και  η  αποδόμησή  τους  οδηγεί  στο  σχηματισμό  προϊόντων  που  είναι 

πιο ανθεκτικά και τοξικά μόρια.  Η βιοαποδόμηση είναι ίσως ο κυριότερος μηχανισμός 

αποδόμησης των αιθοξυλικών εννεοφαινολών μέσα στο περιβάλλον [Thiele et al., 1997].   

Συγκεκριμένα,  η  βιομετατροπή  τους  ξεκινά  με  την  ελάττωση  του  μήκους  της 

πολυαιθοξυλικής αλυσίδας, αφήνοντας το υδροφοβικό τμήμα του μορίου ανέπαφο.   Η 

διάσπαση  αυτή  οδηγεί  στο  σχηματισμό  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  με  μία  ή  δύο 

αιθοξυλομάδες  (NPEO1  και NPEO2)  καθώς  και  εννεοφαινολών  (ΝΡ)  [Ying  et  al.,  2002, 

Gomez‐Rico et al., 2008].   

Η  αερόβια  αποδόμηση  των  NPEO  έχει  μελετηθεί  με  τη  χρήση  κοινοπραξιών 

μικροοργανισμών που έχουν ληφθεί από μολυσμένες εστίες, όπως ιλύ, ιζήματα, έδαφος 

και επιφανειακά ύδατα [Staples et al., 2001, Soares et al., 2003].  Σύμφωνα μάλιστα με τον 

van  Ginkel  [1996],  η  ολική  ανοργανοποίηση  ουσιών  με  επιφανειοδραστικές  ιδιότητες 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μικτές μικροβιακές καλλιέργειες.   

Αρχικός  στόχος  των  πειραμάτων  που  θα  αναφερθούν  στην  παράγραφο  αυτή 

ήταν  η  προσπάθεια  ανάπτυξης  και  εγκλιματισμού  μιας  καλλιέργειας  ικανής  να 

αποδομεί  τις  αιθοξυλικές  εννεοφαινόλες  καθώς  και  το  μεταβολικό  τους  προϊόν,  την 

εννεοφαινόλη.    Τα  θετικά  αποτελέσματα  της  έρευνας  αυτής  μας  επέτρεψαν  να 

προχωρήσουμε  σε  μια  προσπάθεια  απομόνωσης  και  μελέτης  των  συγκεκριμένων 

αποδομητών  μικροοργανισμών.    Η  διαδικασία  της  αερόβιας  απομόνωσης  των 

μικροοργανισμών  έλαβε  χώρα  μόνο  για  την  εννεοφαινόλη,  αφού  αυτή  είναι  ο 

τελευταίος μεταβολίτης όλων των αιθοξυλικών εννεοφαινολών.    

 

6.2.1  Πειραματική διαδικασία 

 

6.2.1.1  Ο εγκλιματισμός μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος στην παρουσία αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών και εννεοφαινόλης 

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήσαμε  προκειμένου  να  εγκλιματίσουμε  την  ενεργό  ιλύ 

στην παρουσία  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  καθώς  και  της  εννεοφαινόλης  ήταν 

παρόμοια με αυτή που περιγράψαμε για τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα.  
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Έπειτα  από  την  πραγματοποίηση  ενός  αριθμού  διαδοχικών  μεταφορών  εμβολίου,  η 

καλλιέργεια αναπτύχθηκε παρουσία μόνο των ΝΡΕΟ και της ΝΡ.   

Έτσι,  παρασκευάσαμε  την  υγρή  καλλιέργεια  στην  οποία  ως  εμβόλιο 

χρησιμοποιήσαμε και πάλι μίγμα ενεργού ιλύος από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

της  Πάτρας  (4.40  g  TSS∙L‐1  και  2.94  g  VSS∙L‐1)  και  από  την  αντίστοιχη  μονάδα  του 

Πανεπιστημίου  Πατρών  (4.00  g  TSS∙L‐1  ,  2.21  g  VSS∙L‐1).    Οι  ξενοβιοτικές  ουσίες 

προστέθηκαν  σε  ποσότητες  τέτοιες  ώστε,  η  τελική  συγκέντρωση  της  καθεμιάς  στην 

καλλιέργεια να είναι περίπου 5 mg L‐1.  Μάλιστα, επειδή οι ενώσεις αυτές δε διαλύονται 

στο νερό,  χρησιμοποιήσαμε μεθανόλη και παρασκευάσαμε ένα κοινό αρχικό διάλυμα 

(stock  solution)  ΝΡΕΟ  και  ΝΡ  συγκεντρώσεως  10  g  L‐1.    Η  μέση  συγκέντρωση  των 

πτητικών  αιωρούμενων  στερεών  του  αντιδραστήρα  ήταν  περίπου  1000 mg∙L‐1,  ενώ  η 

τιμή του pH ήταν στην περιοχή του 7.45.   Παράλληλα με αυτή την καλλιέργεια έτρεχε 

άλλη  μία  ίδια,  στην  οποία  είχαμε  προσθέσει  χλωροφόρμιο  και  αποτελούσε  το  τυφλό 

πείραμα για την ένδειξη πιθανής μείωσης των ΝΡΕΟ και ΝΡ υπό αβιοτικές συνθήκες.  

Έπειτα από διάστημα λίγων ημερών παρατηρήθηκε μείωση της αρχικής συγκέντρωσης 

των ΝΡΕΟ αλλά και της ΝΡ μόνο στη μικτή μικροβιακή καλλιέργεια. 

Το  συμπέρασμα  αυτό  μας  επέτρεψε  να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  πείραμα, 

όπου  θελήσαμε  να  μελετήσουμε  τη  μείωση  της  συγκέντρωσης  των ΝΡΕΟ  και  ΝΡ  σε 

περισσότερα  χρονικά  σημεία.    Μια  ποσότητα  εμβολίου  100  mL  από  την  αρχική 

καλλιέργεια  χρησιμοποιήθηκε  ως  εμβόλιο  και  μεταφέρθηκε  σε  νέο  αντιδραστήρα 

διαλείποντος  έργου  και  λειτουργικού  όγκου  500  mL.    Το  συνθετικό  μέσο  ΣΜ1  δεν 

περιείχε πλέον οξικό νάτριο και οι ΝΡΕΟ και ΝΡ (σε συγκέντρωση 20 mg∙L‐1, η καθεμία), 

καθώς και η μεθανόλη στην οποία αυτές είχαν διαλυθεί, αποτελούσαν τη μόνη πηγή 

άνθρακα  και  ενέργειας.    Η  αποδόμηση  των  επιφανειοδραστικών  ουσιών  έλαβε  χώρα 

και αυτή  τη φορά,  όμως η  ταυτόχρονη παρουσία  τους  δε μας  έδινε  τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε το ρυθμό αποδόμησης κάθε ένωσης ξεχωριστά.   Συγκεκριμένα,  ο 

βιομετασχηματισμός  των  ΝΡΕΟ  είχε  σαν  αποτέλεσμα  την  παραγωγή  επιπλέον 

ποσότητας ΝΡ, η οποία προστίθετο στην ήδη υπάρχουσα και συνεπώς δε μας επέτρεπε 

να έχουμε σαφή εικόνα του ρυθμού βιοαποδόμησης των ΝΡ.   

Έτσι, η επόμενη φάση των πειραμάτων του εγκλιματισμού ήταν ο διαχωρισμός 

των  ΝΡΕΟ  και  ΝΡ.    Παρασκευάστηκαν  λοιπόν  δύο  νέες  καλλιέργειες,  όπου  στη  μία 

προστέθηκε  το  μίγμα  των  ομολόγων  των  ΝΡΕΟ  και  στην  άλλη  η  ΝΡ.    Και  στις  δύο 

καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε ως εμβόλιο ποσότητα 100 mL από την εγκλιματισμένη 

καλλιέργεια, το οποίο αραιώθηκε με 400 mL συνθετικού μέσου ΣΜ1.  Το συνθετικό μέσο 

ΣΜ1 δεν περιείχε πλέον οξικό νάτριο, ενώ είχε προστεθεί ποσότητα ΝΡΕΟ στην πρώτη 

καλλιέργεια  και ΝΡ στη  δεύτερη,  έτσι ώστε η  τελική συγκέντρωση αυτών να  είναι 10 
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mg∙L‐1.  Και οι δύο αντιδραστήρες λειτουργούσαν ως διαλείποντος έργου.  Αφού τόσο τα 

ΝΡΕΟ  όσο  και  τα  ΝΡ  αποδομήθηκαν  πλήρως,  επαναλήφθηκε  αρκετές  φορές  η 

διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά 5 % εμβόλιο από 

την αμέσως προηγούμενη καλλιέργεια.   

 

6.2.1.2    Ανάπτυξη  στερεών  καλλιεργειών  για  την  απομόνωση  αποδομητών  της 

εννεοφαινόλης 

Στη  συνέχεια  των  πειραμάτων,  κρίθηκε  σκόπιμη  η  μελέτη  μόνο  της  εννεοφαινόλης, 

αφού  αυτή  είναι  ο  τελικός  μεταβολίτης  και  η  διάσπαση  του  οποίου  συνεπάγεται  την 

ανοργανοποίηση των ΝΡΕΟ.  Η διαδικασία της απομόνωσης των μικροοργανισμών που 

αποδομούν  την  εννεοφαινόλη,  πραγματοποιήθηκε  με  την  ανάπτυξη  στερεών 

καλλιεργειών.   

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά συνθετικά μέσα πλούσια 

σε  θρεπτικά  συστατικά.    Στον  Πίνακα  6.5  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  χημική 

σύσταση  του  καθενός  από  αυτά.    Μάλιστα,  το  Pseudomonas  P  &  F,  είναι  ένα  μέσο 

κατάλληλο για την απομόνωση και διακριτοποίηση των μικροοργανισμών που ανήκουν 

στη  ψευδομονάδα.    Τα  θρεπτικά  αυτά  μέσα  καθώς  και  όλα  τα  υλικά  που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή αποστειρώθηκαν με θέρμανσή τους στους 

121 oC και πίεση 1.5 atm για 30 λεπτά, ενώ όλη η πειραματική διαδικασία έλαβε χώρα σε 

θάλαμο  κινηματικής  ροής  (Laminar  Flow  Hood).    Μικρή  ποσότητα  από  τα 

αποστειρωμένα θρεπτικά μέσα τοποθετήθηκε σε τριβλεία Petri τα οποία και αφέθηκαν 

να στερεοποιηθούν για περίπου 5 – 10 λεπτά.   

Ιδιαίτερης  μνείας  χρήζει  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  προστέθηκε  η  ποσότητα  της 

εννεοφαινόλης σε  κάθε  τριβλείο.    Δεδομένου  ότι  η ΝΡ  είναι  αδιάλυτη στο  νερό  και  η 

μεθανόλη που χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης της σε προηγούμενα πειράματα αποτελεί 

καλή πηγή άνθρακα για τους μικροοργανισμούς, κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθήσουμε 

έναν  εναλλακτικό  τρόπο  διάλυσης  και  προσθήκης  της  ΝΡ.    Αναλυτικότερα,  η  ΝΡ 

διαλύθηκε  σε  πεντάνιο  το  οποίο  δεν  αποδομείται  από  τους  μικροοργανισμούς  ενώ  η 

υψηλή  πτητικότητά  του  επιτρέπει  τη  γρήγορη  απομάκρυνσή  του  από  το  στερεό 

υπόστρωμα.   Έτσι, παρασκευάσαμε διάλυμα συγκέντρωσης 5 g ΝΡ  /L σε πεντάνιο,  το 

οποίο και αποστειρώσαμε με διήθηση από φίλτρο 0.22 μm.  Ποσότητα 0.5 mL από αυτό 

το  διάλυμα  προστέθηκε  στην  επιφάνεια  του  στερεού  θρεπτικού  υποστρώματος  και 

αφέθηκε για μικρό χρονικό διάστημα (1 ‐ 2 λεπτά) έτσι ώστε να εξατμιστεί το πεντάνιο 

και να παραμείνει στην επιφάνεια η ξενοβιοτική ένωση.   Στη συνέχεια, προχωρήσαμε 

στην επίστρωση των τριβλείων με εμβόλιο από την υγρή καλλιέργεια της ΝΡ.   
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  Πίνακας 6.5:     Η χημική σύσταση των συνθετικών μέσων YEP και Pseudomonas P & F που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των στερεών καλλιεργειών.  

 
Υπόστρωμα  Συστατικό  Συγκέντρωση  

YEP  εκχύλισμα μαγιάς  3.00 g∙L‐1 

  πεπτόνη  5.00 g∙L‐1 

  άγαρ  18.00 g∙L‐1 

Pseudomonas P&F  πεπτόνη  15.00 g∙L‐1 

  τριπτόνη  5.00 g∙L‐1 

  MgCl2  0.70 g∙L‐1 

  K2SO4  5.00 g∙L‐1 

  K2HPO4  0.75 g∙L‐1 

  MgSO4  0.75 g∙L‐1 

  γλυκερόλη  5 ml∙L‐1 

  άγαρ  15.00 g∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  τριβλεία  σφραγίσθηκαν  και  τοποθετήθηκαν  ανεστραμμένα  σε  επωαστήρα 

σταθερής θερμοκρασίας 30  oC για 24 ώρες.   Μετά το πέρας των 24 ωρών εξετάστηκαν 

οπτικά  και  παρατηρήθηκε  ο  σχηματισμός  διαφόρων  αποικιών  στην  επιφάνειά  τους.  

Μικρή  ποσότητα  μικροοργανισμών  από  την  κάθε  οπτικά  διαφορετική  αποικία 

μεταφέρθηκε σε νέες στερεές καλλιέργειες.  Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 3 φορές 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο διαχωρισμός των οπτικά διαφορετικών βακτηριών.   

 

6.2.1.3    Ανάπτυξη  υγρών  καλλιεργειών  με  χρήση  των  απομονωμένων  μικροοργανισμών 

για τη μελέτη της αποδόμησης της εννεοφαινόλης 

Οι  αποικίες  που  απομονώθηκαν  μέσω  τις  διαδικασίας  των  στερεών  καλλιεργειών 

χρησιμοποιήθηκαν  ως  εμβόλιο  για  την  ανάπτυξη  νέων,  υγρών  αυτή  τη  φορά, 

καλλιεργειών.  Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η μελέτη της αποδόμησης της ΝΡ 

από  τους  πιθανά  απομονωμένους  μικροοργανισμούς.    Το  συνθετικό  μέσο  που 

χρησιμοποιήθηκε  για  κάθε  αποικία  ήταν  αντίστοιχο  με  αυτό  που  χρησιμοποιήθηκε 

κατά την ανάπτυξή της στις στερεές καλλιέργειες (Πίνακας 6.6).   

Η αδυναμία διάλυσης της ΝΡ στο νερό μας οδήγησε στην παρασκευή τεσσάρων 

όμοιων  υγρών  καλλιεργειών  για  κάθε  αποικία.    Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκαν  4 

κωνικές φιάλες των 100 mL και σε καθεμία από αυτές προστέθηκε 1.5 mL διαλύματος 5 

g  NP∙L‐1  πεντανίου.    Αφού  εξατμίστηκε  το  πεντάνιο,  προστέθηκαν  σε  κάθε  κωνική 
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φιάλη 50 mL  από  το υγρό θρεπτικό μέσο καθώς και ποσότητα μικροοργανισμών από 

την αποικία.  Οι φιάλες σφραγίσθηκαν με πώματα από βαμβάκι και τοποθετήθηκαν σε 

υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας 25 oC.  Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για κάθε 

διαφορετική  οπτικά  αποικία  που  απομονώθηκε  από  τις  στερεές  καλλιέργειες.    Τα 

πειράματα αυτά διεξήχθησαν υπό άσηπτες συνθήκες.   

  Πίνακας 6.6:     Η χημική σύσταση των συνθετικών μέσων YEP και Pseudomonas P & F που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των υγρών καλλιεργειών.  

 
Υπόστρωμα  Συστατικό  Συγκέντρωση  

YEP  εκχύλισμα μαγιάς  0.2 g∙L‐1 

  πεπτόνη  2.0 g∙L‐1 

  NH4NO3  0.2 g∙L‐1 

Pseudomonas P&F  πεπτόνη  15.000 g∙L‐1 

  τριπτόνη  5.000 g∙L‐1 

  MgCl2∙6H2O  1.494 g∙L‐1 

  K2SO4  5.000 g∙L‐1 

  K2HPO4  0.750 g∙L‐1 

  MgSO4∙7H2O  1.535 g∙L‐1 

  γλυκερόλη  10 ml∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δειγματοληψία γινόταν με την αφαίρεση μιας φιάλης για κάθε αποικία από το 

υδατόλουτρο.    Αφού προσδιοριζόταν  η  τιμή  του pH  καθώς  και  η  οπτική απορρόφηση 

στα 600 nm όλος ο όγκος της καλλιέργειας χρησιμοποιούταν για την εκχύλιση και τον 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ΝΡ.   

 

6.2.2  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

6.2.2.1  Ο εγκλιματισμός μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος στην παρουσία αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών και εννεοφαινόλης 

Η  εμπλουτισμένη  μικροβιακή  καλλιέργεια  έδειξε  να  συντελεί  σε  σχεδόν  πλήρη 

απομάκρυνση  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  καθώς  και  της  εννεοφαινόλης  σε 

διάστημα  μόλις  λίγων  ημερών.    Η  αρχική  συγκέντρωση  των  4.79  ±  0.66 mg  ΝΡΕΟ∙L‐1 

μειώθηκε σε 0.27 ± 0.01 mg ΝΡΕΟ∙L‐1 έπειτα από 10 ημέρες επώασης, ενώ η μείωση της 

συγκέντρωσης της εννεοφαινόλης στο ίδιο διάστημα ήταν από 4.97 ± 0.54 mg ΝΡ∙L‐1 σε 

0.27 ± 0.03 mg ΝΡ∙L‐1.  Έτσι, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά απομάκρυνσης των ΝΡΕΟ και 

ΝΡ  ήταν  94.36  %  και  89.13  %,  αντίστοιχα.    Στο  τυφλό  πείραμα  που  εξελισσόταν 
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παράλληλα με την καλλιέργεια αυτή και υπό αβιοτικές συνθήκες,  δεν παρατηρήθηκε 

καμία μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων τόσο των ΝΡΕΟ όσο και της ΝΡ.   

Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  [Renner,  1997],  ο  βιομετασχηματισμός  όλων  των 

ΝΡΕΟ οδηγεί στην παραγωγή του τελικού μεταβολίτη, της εννεοφαινόλης, η διάσπαση 

της οποίας οδηγεί στην ανοργανοποίηση των ΝΡΕΟ και την παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα  και  νερού.    Επομένως,  η  παρατηρούμενη  μείωση  της  συγκέντρωσης  των 

ομολόγων ΝΡΕΟ στην υγρή καλλιέργεια οδήγησε στην παρουσία επιπλέον ποσότητας 

ΝΡ, από αυτή που αρχικά είχαμε προσθέσει.  Παρόλα αυτά καμία συσσώρευση της ΝΡ 

δεν  σημειώθηκε,  αφού  η  τελική  συγκέντρωση  ήταν  κατά  πολύ  μικρότερη  αυτής  που 

αρχικά  υπήρχε  στην  καλλιέργεια.    Άρα,  στηριζόμενοι  στα  αποτελέσματα  αυτά 

μπορούμε  να αποφανθούμε  ότι  έλαβε  χώρα η πλήρης  βιοαποδόμηση  των μη  ιονικών 

επιφανειοδραστικών ουσιών που μελετήσαμε.   

Το  συμπέρασμα  αυτό  μας  επέτρεψε  να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  πείραμα, 

όπου θελήσαμε να καταγράψουμε τη μείωση της συγκέντρωσης των ΝΡΕΟ και ΝΡ σε 

περισσότερα  χρονικά  σημεία.    Μία  ποσότητα  εμβολίου  από  την  εγκλιματισμένη 

καλλιέργεια  μεταφέρθηκε  σε  αντιδραστήρα  διαλείποντος  έργου  και  αραιώθηκε  με  το 

ΣΜ1,  στο  οποίο  δεν  υπήρχε  πια  οξικό  νάτριο  και  είχε  ήδη  προστεθεί  ποσότητα  των 

ΝΡΕΟ και ΝΡ (σε συγκέντρωση 20 mg∙L‐1 η καθεμία).   

Η αποδόμηση  των  επιφανειοδραστικών ουσιών  έλαβε χώρα και αυτή  τη φορά, 

όμως  η  ταυτόχρονη  παρουσία  των  δύο  ενώσεων  δε  μας  έδινε  τη  δυνατότητα  να 

παρακολουθήσουμε  το  ρυθμό  αποδόμησης  κάθε  ένωσης  ξεχωριστά.    Όπως  φαίνεται 

σαφώς  στο  Σχήμα  6.9,  ο  βιομετασχηματισμός  των  ΝΡΕΟ  οδήγησε  στην  παραγωγή 

επιπλέον  ποσότητας  ΝΡ.    Μάλιστα,  από  την  7η  έως  και  την  13η  ημέρα  επώασης  της 

καλλιέργειας  φαίνεται  να  λαμβάνει  χώρα  συσσώρευση  της  ΝΡ,  η  οποία  όμως  στη 

συνέχεια βιοαποδομείται.   

 

 

 

 

 

 

 

 
(α)   (β) 

  Σχήμα  6.9:      Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  (α)  των  ΝΡΕΟ  καθώς  και  (β)  της  ΝΡ  στην 
εγκλιματισμένη  μικροβιακή  καλλιέργεια.    Παρατηρούμε  την  αύξηση  της  συγκέντρωσης  της 
ΝΡ λόγω της αποδόμησης του μίγματος των ομολόγων ΝΡΕΟ. 
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Τυπικά  αποτελέσματα  από  τα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  μετά  το 

διαχωρισμό  των  ΝΡΕΟ  και  ΝΡ,  και  στα  οποία  λάμβανε  χώρα  η  διαδικασία  των 

διαδοχικών  αραιώσεων,  χρησιμοποιώντας  κάθε  φορά  5  %  εμβόλιο  από  την  αμέσως 

προηγούμενη καλλιέργεια, φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.   

Συγκεκριμένα,  στο  Σχήμα  6.10  φαίνεται  ο  βιομετασχηματισμός  των  ΝΡΕΟ 

καθώς και η ταυτόχρονη παραγωγή του μεταβολικού προϊόντος ΝΡ.  Η ύπαρξη κάποιας 

μικρής  αρχικής  συγκέντρωσης  εννεοφαινόλης,  οφείλεται  στην  παρουσία  της 

ξενοβιοτικής αυτής ένωσης στο εμβόλιο που χρησιμοποιήσαμε.   Έπειτα από 6 μέρες η 

συγκέντρωση των ΝΡΕΟ μειώθηκε κατά 97.6 %, ενώ ο μεταβολίτης ΝΡ βιοαποδομήθηκε 

σχεδόν πλήρως.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 6.10:   Ο βιομετασχηματισμός των ΝΡΕΟ και η παραγωγή του μεταβολίτη ΝΡ, κατά τη 
διάρκεια των πειραμάτων εγκλιματισμού.    

 

Σε  αντίστοιχο  πείραμα  για  τη  μελέτη  της  βιοαποδόμησης  της  εννεοφαινόλης 

(Σχήμα 6.11) το ποσοστό αποδόμησης ήταν επίσης υψηλό.  Η αρχική συγκέντρωση ήταν 

9.67 mg  ΝΡ∙L‐1  ενώ  σε  δείγμα  που  λήφθηκε  την  6η  ημέρα  βρέθηκε  να  έχει  μειωθεί  η 

συγκέντρωση σε 0.83 mg ΝΡ∙L‐1, οδηγώντας δηλαδή σε ποσοστό αποδόμησης   περίπου 

91 %.   

Αφού  τόσο  τα  ΝΡΕΟ  όσο  και  τα  ΝΡ  αποδομήθηκαν  πλήρως,  επαναλήφθηκε 

αρκετές φορές η διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά 5 

%  εμβόλιο  από  την  αμέσως  προηγούμενη  καλλιέργεια.    Σε  κάθε  περίπτωση  το 

αποτέλεσμα ήταν η αποδόμηση των ΝΡΕΟ και της ΝΡ. 
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  Σχήμα  6.11:      Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  της  εννεοφαινόλης  κατά  τη  διάρκεια  των 
πειραμάτων εγκλιματισμού.    

 

6.2.2.2    Ανάπτυξη  στερεών  καλλιεργειών  για  την  απομόνωση  αποδομητών  της 

εννεοφαινόλης 

Μολονότι στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται αναφορά για αποδόμηση των αιθοξυλικών 

εννεοφαινολών  και  κατ’  επέκταση  της  εννεοφαινόλης  από  κοινοπραξία 

μικροοργανισμών,  θελήσαμε  να  προχωρήσουμε  στην  προσπάθεια  απομόνωσης  των 

συγκεκριμένων  μικροοργανισμών  ‐  αποδομητών  της  ΝΡ  που  υπήρχαν  στην 

εγκλιματισμένη  καλλιέργειά  μας.    Η  διαδικασία  της  απομόνωσης  των 

μικροοργανισμών  που  αποδομούν  την  εννεοφαινόλη  ξεκίνησε  με  την  ανάπτυξη 

στερεών καλλιεργειών.   

Από τη μικτή υγρή καλλιέργεια που είχε αναπτυχθεί έπειτα από μεγάλο αριθμό 

διαδοχικών αραιώσεων του εμβολίου και υπό την παρουσία πάντα της εννεοφαινόλης 

ως  πηγής  άνθρακα,  λήφθηκε  μικρή  ποσότητα  εμβολίου  και  επιστρώθηκε  σε  δύο 

διαφορετικά  στερεά  συνθετικά  υποστρώματα.    Μετά  την  παρέλευση  24  ωρών, 

αναπτύχθηκαν στο συνθετικό υπόστρωμα YEP τρεις διαφορετικές οπτικά αποικίες, ενώ 

στο  συνθετικό  μέσο  για  την  ανάπτυξη  και  τη  διακριτοποίηση  μικροοργανισμών  που 

ανήκουν  στο  γένος  της  ψευδομονάδας  αναπτύχθηκαν  δυο  διαφορετικές  αποικίες.  

Εικάζουμε  ότι  η  ανάπτυξη  των  συγκεκριμένων  αποικιών  ήταν  αποτέλεσμα  της 

αποδόμησης  της  ΝΡ  που  υπήρχε  στην  επιφάνεια  του  υποστρώματος  και  σε 

συγκέντρωση  περίπου  125  mg  NP∙L‐1.    Να  σημειωθεί  ότι  στα  τριβλεία  που 

παρασκευάσθηκαν  απουσία  εμβολίου  και  τα  οποία  αποτελούσαν  τυφλά  δοκίμια  δεν 

παρατηρήθηκε ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
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Οι πέντε αυτές συνολικά αποικίες μεταφέρθηκαν σε νέες στερεές καλλιέργειες, 

χρησιμοποιώντας  τα  ίδια  πάντα  συνθετικά  μέσα  και  την  ίδια  συγκέντρωση  ΝΡ, 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο  διαχωρισμός  των οπτικά διαφορετικών βακτηριών.   Η 

διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 3 φορές, παρατηρώντας κάθε φορά τις  ίδιες αποικίες.  

Βέβαια,  στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  ο  διαχωρισμός  των  αποικιών 

αυτών  έγινε  μόνο  οπτικά,  χωρίς  να  χρησιμοποιήσουμε  κάποια  άλλη  τεχνική  για  το 

διαχωρισμό και την ταυτοποίησή τους.   

 

6.2.2.3    Ανάπτυξη  υγρών  καλλιεργειών  με  χρήση  των  απομονωμένων  μικροοργανισμών 

για τη μελέτη της αποδόμησης της εννεοφαινόλης 

Οι  πέντε  οπτικά  διαφορετικές  αποικίες  που  απομονώθηκαν  χρησιμοποιήθηκαν  ως 

εμβόλιο για την ανάπτυξη υγρών καλλιεργειών, προκειμένου να πιστοποιήσουμε την 

ικανότητά  τους  να  αποδομούν  την  ΝΡ.    Οι  τρεις  από  αυτές  είχαν  αναπτυχθεί  στο 

συνθετικό μέσο YEP (Μ1, Μ2 και Μ3) και οι δύο στο Pseudomonas P&F (Μ4 και Μ5).   

Η μεταβολή της τιμής του pH στις υγρές αυτές καλλιέργειες των απομονωμένων 

μικροοργανισμών  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  6.12.    Παρατηρώντας  τα  διαγράμματα 

αυτά φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική μεταβολή της τιμής του pH κατά την εξέλιξη 

της πειραματικής διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α)  (β)  

Σχήμα 6.12:     Η μεταβολή της τιμής του pH στις υγρές καλλιέργειες των μικροοργανισμών: 
(α)  Μ1, Μ2,  και Μ3  που  αναπτύχθηκαν  στον  συνθετικό  μέσο YEP  και  (β)  Μ4  και Μ5  που 
αναπτύχθηκαν στον συνθετικό μέσο Pseudomonas P&F. 

 

 

 

Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  της  βιομάζας  σε  κάθε  καλλιέργεια 

προσδιορίστηκε φασματοφωτομετρικά μέσω της οπτικής απορρόφησης των δειγμάτων 

στα  600  nm  (Σχήμα  6.13).    Όπως  άλλωστε  ήταν  αναμενόμενο  οι  μικροοργανισμοί, 

καταναλώνοντας  τις  πηγές  άνθρακα,  αύξησαν  τη  βιομάζα  τους.    Λόγω  έλλειψης 
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δεδομένων  για  το  χρονικό  διάστημα  των  είκοσι  πρώτων  ημερών  δε  μπορούμε  να 

εκφράσουμε σαφή άποψη για το ρυθμό ανάπτυξης της βιομάζας σε κάθε καλλιέργεια.  

Σε  όλες  όμως  τις  περιπτώσεις  φαίνεται  η  ανάπτυξη  των  μικροοργανισμών  να 

σταθεροποιείται μετά το διάστημα των 30 πρώτων ημερών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α)  (β)  

  Σχήμα  6.13:      Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  της  βιομάζας  στις  υγρές  καλλιέργειες των 
μικροοργανισμών: (α) Μ1, Μ2, και Μ3 που αναπτύχθηκαν στον συνθετικό μέσο YEP και (β) Μ4 
και Μ5 που αναπτύχθηκαν στον συνθετικό μέσο Pseudomonas P&F. 
 

 

Τέλος,  προκειμένου  για  τη  συγκέντρωση  της  εννεοφαινόλης  στις  υγρές 

καλλιέργειες (Σχήμα 6.14), μπορούμε να πούμε πως παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 

μόνο στην περίπτωση των μικροοργανισμών Μ1 και Μ3 οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στο 

συνθετικό μέσο YEP.  Η μείωση αυτή ήταν 90.5 % για τον Μ1 και 93.8 % για τον Μ2.  Ο 

μικροοργανισμός Μ5 που αναπτύχθηκε στο συνθετικό μέσο Pseudomonas φαίνεται να 

αποδομεί ένα μέρος μόνο της εννεοφαινόλης και συγκεκριμένα το 52.2 %.  Έπειτα από 

20 ημέρες επώασης της καλλιέργειας δεν παρατηρείται περαιτέρω μείωση της ΝΡ, αλλά 

ούτε και αύξηση της βιομάζας του μικροοργανισμού.   Ενδεχομένως στα δύο τελευταία 

δείγματα  της  καλλιέργειας  του  συγκεκριμένου  μικροοργανισμού  να  υπήρξε  μία 

καθυστέρηση  στην  ανάπτυξή  του,  για  αδιευκρίνιστους  λόγους.    Σχετικά  με  τους 

μικροοργανισμούς Μ2  και Μ4,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  συγκεκριμένη  συγκέντρωση 

της ΝΡ ίσως δρα παρεμποδιστικά στην ανάπτυξή τους.   

Η  ικανότητα  των  μικροοργανισμών  Μ1,  Μ3  και  Μ5  να  αποδομούν  την 

εννεοφαινόλη  μελετήθηκε  για  δεύτερη  φορά  ακολουθώντας  την  ίδια  πειραματική 

διαδικασία.  Τα αποτελέσματα και πάλι επιβεβαίωσαν την δυνατότητα βιοαποδόμησης 

της ΝΡ σε υψηλά ποσοστά από τους παραπάνω μικροοργανισμούς.  Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει  όμως  να  αναφέρουμε  ότι  δεν  μπορούμε  να  επιβεβαιώσουμε  την  ύπαρξη  ενός 

μόνο  είδους  μικροοργανισμού  στην  κάθε  απομονωμένη  αποικία  των Μ1,  Μ2  και  Μ5 

διότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ταυτοποίησή τους.  
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  (α)  (β) 
Σχήμα 6.14:   Η μεταβολή της συγκέντρωσης της εννεοφαινόλης στις υγρές καλλιέργειες των 
μικροοργανισμών: (α) Μ1, Μ2, και Μ3 που αναπτύχθηκαν στον συνθετικό μέσο YEP και (β) Μ4 
και Μ5 που αναπτύχθηκαν στον συνθετικό μέσο Pseudomonas P&F. 

 

 

 

6.2.3  Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  που  αναπτύξαμε  χρησιμοποιώντας 

εμβόλιο  ενεργού  ιλύος,  έχει  εξαιρετική  ικανότητα  να  αποδομεί  πλήρως  τόσο  τις 

αιθοξυλικές εννεοφαινόλες όσο και το μεταβολίτη τους, την εννεοφαινόλη.   Σε όλα τα 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ο  βιομετασχηματισμός  των ΝΡΕΟ οδήγησε στην 

παρουσία  της  ΝΡ,  η  οποία  και  αποδομήθηκε  στη  συνέχεια  πλήρως.    Μέσω  της 

διαδικασίας  των  διαδοχικών  στερεών  καλλιεργειών  απομονώθηκαν  5  οπτικά 

διαφορετικές αποικίες μικροοργανισμών από τις οποίες οι τρεις έδειξαν να αποδομούν 

την ΝΡ.   Παρόλα αυτά δε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη ενός μόνο είδους 

μικροοργανισμού  στην  κάθε  απομονωμένη  αποικία  διότι  δεν  υπήρχε  ο  κατάλληλος 

εξοπλισμός για την ταυτοποίησή τους.   

 

6.3  Δι‐(2‐αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας 

Ο  φθαλικός  δι‐(2‐αιθυλεξυλ)  εστέρας  (di‐(2‐ethyl‐hexyl)  phthalate, DEHP)  αποτελεί  το 

πλέον  τυπικό  παράδειγμα  φθαλικού  εστέρα,  αφού  παράγεται  και  χρησιμοποιείται 

περισσότερο  από  κάθε  άλλο.    Σε  μια  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  συναντά  κανείς 

πολλές έρευνες στις οποίες οι φθαλικοί εστέρες φαίνεται να βιοαποδομούνται από ένα 

μεγάλο  αριθμό  βακτηρίων  και  ακτινομυκήτων  υπό  αερόβιες  αλλά  και  αναερόβιες 

συνθήκες  [Gavala  et  al.,  2003, Zeng  et  al.,  2004, Fang  et  al.,  2007].    Ωστόσο,  οι  φθαλικοί 

εστέρες με μεγαλύτερη αλκαλική αλυσίδα, όπως ο DEHP, αποδομούνται με μικρότερο 

ρυθμό [Chang et al., 2004, Zeng et al., 2004].   Μάλιστα, ο Chang με τους συνεργάτες του 

[Chang et al., 2004], παρατήρησε παρεμπόδιση της βιοαποδόμησης του DEHP παρουσία 

άλλων  ξενοβιοτικών  ουσιών,  όπως  η  εννεοφαινόλη  (NP)  και  κάποιοι  πολυκυκλικοί 
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αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs). 

Ο  σκοπός  των  πειραμάτων  που  θα  αναφέρουμε  στη  συνέχεια  ήταν  ο 

εγκλιματισμός των μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος στην παρουσία του DEHP.  Στη 

συνέχεια  πραγματοποιήθηκαν  πειράματα  απομόνωσης  των  μικροοργανισμών  που 

αποδομούν το φθαλικό αυτό εστέρα με την ανάπτυξη στερεών καλλιεργειών.   

 

6.3.1  Πειραματική διαδικασία 

 

6.3.1.1    Ο  εγκλιματισμός  μικροοργανισμών  της  ενεργού  ιλύος  στην  παρουσία  δι‐(2‐

αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 

Η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  τον  εγκλιματισμό  της  ενεργού  ιλύος  στην 

παρουσία των φθαλικού εστέρα DEHP ήταν παρόμοια με αυτή που ακολουθήθηκε για 

τον  εγκλιματισμό  των  μικροοργανισμών  στην  παρουσία  των  ΝΡΕΟ  και  της  ΝΡ 

(παράγραφος  6.2.1.1).    Έπειτα  από  την  πραγματοποίηση  ενός  αριθμού  διαδοχικών 

μεταφορών εμβολίου, η καλλιέργεια αναπτύχθηκε παρουσία μόνο του DEHP. 

Για  την  παρασκευή  της  υγρής  καλλιέργειας  χρησιμοποιήσαμε  και  πάλι  μίγμα 

ενεργού ιλύος από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας (5.23 g TSS∙L‐1 και 3.24 

g VSS∙L‐1) και από την αντίστοιχη μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών  (3.87 g TSS∙L‐1  , 

2.32  g VSS∙L‐1).    Ο  φθαλικός  εστέρας  προστέθηκε  σε  ποσότητα  τέτοια  ώστε,  η  τελική 

συγκέντρωσή  του  στην  καλλιέργεια  να  είναι  περίπου  5 mg  L‐1.    Μάλιστα,  επειδή  το 

DEHP  δε  διαλύεται  στο  νερό,  χρησιμοποιήσαμε  μεθανόλη  και  παρασκευάσαμε  ένα 

αρχικό  διάλυμα  (stock  solution) DEHP  συγκεντρώσεως 10 g L‐1.   Η μέση συγκέντρωση 

των πτητικών αιωρούμενων στερεών του αντιδραστήρα ήταν περίπου 1500 mg∙L‐1, ενώ η 

τιμή του pH ήταν στην περιοχή του 7. 5.   Παράλληλα με αυτή την καλλιέργεια έτρεχε 

άλλη  μία  ίδια,  στην  οποία  είχαμε  προσθέσει  χλωροφόρμιο  και  αποτελούσε  το  τυφλό 

πείραμα για την ένδειξη πιθανής μείωσης του DEHP υπό αβιοτικές συνθήκες.   Έπειτα 

από  διάστημα  λίγων  ημερών  παρατηρήθηκε  μείωση  της  αρχικής  συγκέντρωσης  του 

φθαλικού εστέρα μόνο στη μικτή μικροβιακή καλλιέργεια. 

Το  συμπέρασμα  αυτό  μας  επέτρεψε  να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  πείραμα, 

όπου θελήσαμε να μελετήσουμε τη μείωση του DEHP σε περισσότερα χρονικά σημεία.  

Μια  ποσότητα  εμβολίου  100  mL  από  την  αρχική  καλλιέργεια  χρησιμοποιήθηκε  ως 

εμβόλιο  και  μεταφέρθηκε  σε  νέο  αντιδραστήρα  διαλείποντος  έργου  και  λειτουργικού 

όγκου 500 mL.   Το συνθετικό μέσο ΣΜ1 δεν περιείχε πλέον οξικό νάτριο και το DEHP 

(σε  συγκέντρωση  20  mg∙L‐1),  καθώς  και  η  μεθανόλη  στην  οποία  είχε  διαλυθεί, 

αποτελούσε τη μόνη πηγή άνθρακα και ενέργειας.   Η εξέλιξη των πειραμάτων έδειξε 
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και πάλι αποδόμηση του φθαλικού εστέρα.    

Αφού  το  DEHP  αποδομήθηκε  πλήρως,  επαναλήφθηκε  αρκετές  φορές  η 

διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά 5 % εμβόλιο από 

την αμέσως προηγούμενη καλλιέργεια.   

 

6.3.1.2    Ανάπτυξη  στερεών  καλλιεργειών  για  την  απομόνωση  αποδομητών  του  δι‐(2‐

αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 

Η διαδικασία της απομόνωσης των μικροοργανισμών που αποδομούν φθαλικό εστέρα, 

πραγματοποιήθηκε  με  την  ανάπτυξη  στερεών  καλλιεργειών.    Η  μεθοδολογία  που 

ακολουθήθηκε  ήταν  ακριβώς  η  ίδια  με  αυτή  που  περιγράψαμε  για  την  απομόνωση 

αποδομητών της εννεοφαινόλης στην παράγραφο 6.2.1.2.   

 

6.3.2  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

6.3.2.1    Ο  εγκλιματισμός  μικροοργανισμών  της  ενεργού  ιλύος  στην  παρουσία  δι‐(2‐

αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 

Η  εμπλουτισμένη  μικροβιακή  καλλιέργεια  έδειξε  να  συντελεί  σε  απομάκρυνση  του 

φθαλικού εστέρα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.   Η αρχική συγκέντρωσή του ήταν 

4.93 ± 0.82 mg DEHP∙L‐1  και μειώθηκε σε 2.18 ± 0.02 mg DEHP∙L‐1  έπειτα από 7  ημέρες 

επώασης.  Έτσι, παρατηρήθηκε ποσοστό απομάκρυνσης του DEHP 55.78 %.  Στο τυφλό 

πείραμα  που  εξελισσόταν  παράλληλα  με  την  καλλιέργεια  αυτή  και  υπό  αβιοτικές 

συνθήκες, δεν παρατηρήθηκε καμία μείωση της αρχικής συγκέντρωσης του DEHP.   

Το  συμπέρασμα  αυτό  μας  επέτρεψε  να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  πείραμα, 

όπου  μελετήσαμε  τη  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  του  DEHP  με  συχνότερη 

δειγματοληψία.   Να θυμίσουμε πως μια ποσότητα  εμβολίου από  την  εγκλιματισμένη 

καλλιέργεια  μεταφέρθηκε  σε  αντιδραστήρα  διαλείποντος  έργου  και  αραιώθηκε  με  το 

ΣΜ1,  στο  οποίο  δεν  υπήρχε  πια  οξικό  νάτριο  και  είχε  ήδη  προστεθεί  ποσότητα  του 

DEHP έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι περίπου 20 mg∙L‐1.   Η αποδόμηση του 

φθαλικού εστέρα έλαβε χώρα και αυτή τη φορά (Σχήμα 6.15).  

Όπως  φαίνεται  σαφώς  στο  Σχήμα  6.15,  παρατηρήθηκε  ο  βιομετασχηματισμός 

του  DEHP   σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.     Η αρχική συγκέντρωσή του  17.23 ± 1.70  

mg  DEHP∙L‐1  μειώθηκε  κατά  περίπου  88  %  έπειτα  από  14  ημέρες.    Μάλιστα, 

παρατηρούμε ότι  δε σημειώθηκε καμία φάση καθυστέρησης  του βιομετασχηματισμού 

του DEHP.   Ωστόσο,  δε μπορούμε να μιλήσουμε για πλήρη αποδόμηση του φθαλικού 
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εστέρα αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε 

τα πιθανά μεταβολικά προϊόντα του DEHP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα  6.15:      Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  του DEHP στην  εγκλιματισμένη  μικροβιακή 
καλλιέργεια.   

 

 

Η  διαδικασία  των  διαδοχικών  αραιώσεων  επαναλήφθηκε  αρκετές  φορές, 

χρησιμοποιώντας κάθε φορά 5 % εμβόλιο από την αμέσως προηγούμενη καλλιέργεια.  

Σε  κάθε  περίπτωση  το  αποτέλεσμα  ήταν  η  μείωση  της  αρχικής  συγκέντρωσης  του 

DEHP. 

 

6.3.2.2    Ανάπτυξη  στερεών  καλλιεργειών  για  την  απομόνωση  αποδομητών  του  δι‐(2‐

αιθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα 

Μολονότι  δεν  είχαμε  πιστοποιήσει  την  πλήρη  αποδόμηση  του  DEHP  από  τη  μικτή 

μικροβιακή καλλιέργεια,  θελήσαμε να προχωρήσουμε στην προσπάθεια απομόνωσης 

των  συγκεκριμένων  μικροοργανισμών  που  βιομετασχηματίζουν  το  DEHP.    Η 

διαδικασία  της  απομόνωσης  των  μικροοργανισμών  που  αποδομούν  το  συγκεκριμένο 

φθαλικό εστέρα πραγματοποιήθηκε με την ανάπτυξη στερεών καλλιεργειών.   

Ύστερα από συνεχής μεταφορές των σχηματιζόμενων αποικιών σε νέες στερεές 

καλλιέργειες  μπορέσαμε  να  διακρίνουμε  το  σχηματισμό  6  οπτικά  διαφορετικών 

αποικιών.    Οι  τρεις  από  αυτές  αναπτύχθηκαν  στο  συνθετικό  μέσο YEP  και  οι  άλλες 

τρεις στο Pseudomonas. 

 

6.3.3  Συμπεράσματα 

Σε όλα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για τον εγκλιματισμό της ενεργού ιλύος 

στην παρουσία  του DEHP  το αποτέλεσμα ήταν η μείωσης  της αρχικής συγκέντρωσης 

της ξενοβιοτικής ουσίας.   Επειδή όμως δεν υπήρχε η δυνατότητα για ταυτοποίηση και 
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ποσοτικοποίηση  των  μεταβολιτών  του  DEHP  δεν  προχωρήσαμε  στην  περαιτέρω 

απομόνωση και μελέτη μικροοργανισμών που αποδομούν πλήρως τον DEHP.  Ο λόγος 

ήταν  ότι  δεν  υπήρχε  κατάλληλη  αναλυτική  μέθοδος  για  τον  προσδιορισμό  των 

μεταβολιτών.   

 

6.4  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

Οι  πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  (Polycyclic  Aromatic  Hydrocarbons, 

PAHs) είναι ουσίες που έχουν στο μόριό τους δύο ή περισσότερους συντηγμένους (fused) 

(δηλαδή με κοινή πλευρά) βενζολικούς δακτυλίους σε γραμμική ή διακλαδισμένη θέση.  

Η  ιδιαίτερη αυτή δομή τους καθώς και κάποιες συγκεκριμένες φυσικές τους  ιδιότητες, 

όπως  η  χαμηλή  διαλυτότητα  στο  νερό  και  η  υψηλή  τιμή  του  συντελεστή  κατανομής 

οκτανόλης  –  νερού  (logKow),  καθιστούν  τους  πολυαρωματικούς  υδρογονάνθρακες 

ανθεκτικούς στην αποδόμηση και συμβάλλουν στη συσσώρευσή τους στο περιβάλλον 

[Johnson et al., 2005]. 

Γενικά,  οι  πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες  που  έχουν  στο  μόριό  τους  2  ή  3 

βενζολικούς  δακτυλίους  αποδομούνται  σχετικά  εύκολα  από  αερόβιους 

μικροοργανισμούς.   Όμως για τους PAHs με μεγαλύτερο μοριακό βάρος, και συνεπώς 

περισσότερους  βενζολικούς  δακτυλίους,  έχουν  παρατηρηθεί  περιορισμένα  ποσοστά 

αποδόμησης  [Wu  et  al.,  2009].    Μεγαλύτερα  ποσοστά  αποδόμησης  μπορούν  να 

επιτευχθούν  με  συνεργατική  δράση  του  μικροβιακού  πληθυσμού  μιας  μικτής 

μικροβιακής καλλιέργειας [Kanaly et al., 2000].   

Στα  πλαίσια  της  διδακτορικής  αυτής  διατριβής  έλαβε  χώρα  η  προσπάθεια  για 

ανάπτυξη  μιας  καλλιέργειας  ικανής  να  αποδομεί  τους  πολυκυκλικούς  αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες.    Συγκεκριμένα,  μελετήθηκε  η  πιθανή  αποδόμηση  πέντε 

υδρογονανθράκων,  του  φαινανθρενίου,  φλουορανθενίου,  πυρενίου, 

βενζο[β]φλουορανθενίου  και  βενζο[α]πυρενίου.    Μάλιστα,  εμβόλιο  από  την  

καλλιέργεια αυτή θα χρησίμευε και για τη βιοενίσχυση της βιοαποδόμησης των PAHs 

κατά τη βιοσταθεροποίηση της ιλύος.    

 

6.4.1  Πειραματική διαδικασία 

 

6.4.1.1    Ο  εγκλιματισμός  μικροοργανισμών  της  ενεργού  ιλύος  στην  παρουσία 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

Η διαδικασία του εγκλιματισμού της ενεργού ιλύος στην παρουσία των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων έγινε ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία με αυτή που 
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αναφέρθηκε και για τις άλλες ξενοβιοτικές ουσίες.   Το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε 

για  την  παρασκευή  της  καλλιέργειας  ήταν  και  αυτή  τη  φορά  ενεργός  ιλύ  από  τη 

δεξαμενή  αερισμού  της  μονάδας  βιολογικού  καθαρισμού  της Πάτρας  καθώς  και  από 

την αντίστοιχη μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών.   

Συγκεκριμένα,  για  τη  διεξαγωγή  των  πειραμάτων  χρησιμοποιήθηκε  η 

πειραματική  διάταξη  που  φαίνεται  στο  Σχήμα  6.16.    Ο  αντιδραστήρας  ήταν 

λειτουργικού όγκου 500 mL και λειτουργούσε ως διαλείποντος έργου, σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.    Κατά  την  πειραματική  διαδικασία  εφαρμοζόταν  στον  αντιδραστήρα 

ιδιαίτερα  ήπια  ανάδευση  ενώ  δεν  υπήρχε  επιπλέον  παροχή  αέρα,  έτσι  ώστε  να 

αποφευχθεί η μεταφορά  των PAHs  στην αέρια φάση.   Η κωνική φιάλη ήταν ανοιχτή 

προκειμένου  να  εξασφαλίζονται  στην  καλλιέργεια  οι  αερόβιες  συνθήκες  μέσω  του 

οξυγόνου  της  ατμόσφαιρας.    Όμως,  δεδομένου  ότι  οι  PAHs  είναι  έντονα  πτητικές 

ενώσεις, λειτουργούσε παράλληλα και ένας δεύτερος, τυφλός αντιδραστήρας, με τα ίδια 

χαρακτηριστικά και υπό αβιοτικές συνθήκες (με προσθήκη χλωροφορμίου).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 6.16:     Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τον εγκλιματισμό της υγρής 
καλλιέργειας  σε  περιβάλλον  5  PAHs  (φαινανθρενίου,  φλουορανθενίου,  πυρενίου, 
βενζο[β]φλουορανθενίου, βενζο[α]πυρενίου.  

 

 

Η υγρή καλλιέργεια προέκυψε έπειτα από ανάμιξη 150 mL εμβολίου και 350 mL 

από το συνθετικό μέσο ΣΜ1 (Πίνακας 6.1).  Η προσθήκη των PAHs έγινε αποβλέποντας 

σε  μία  τελική  συγκέντρωσή  τους  στο  διάλυμα  ίση  με  2 mg∙L‐1.    Μάλιστα,  επειδή  οι 

υδρογονάνθρακες  αυτοί  δε  διαλύονται  στο  νερό,  χρησιμοποιήσαμε  μεθανόλη  και 

παρασκευάσαμε  τα  αρχικά  διαλύματα  (stock  solutions)  που  παρουσιάζονται  στον 

Πίνακα 6.7.   Από αυτά λοιπόν πήραμε κατάλληλες ποσότητες και τις προσθέσαμε στο 

συνθετικό  μέσο  υπό  ήπια  πάντα  ανάδευση.    Η  ανάμιξη  της  μεθανόλης  με  το  ΣΜ1 

οδήγησε  στο  σχηματισμό  γαλακτώματος,  όπου  και  προσθέσαμε  το  εμβόλιο 



Η βιοαποδόμηση των ξενοβιοτικών ουσιών σε αερόβιες υγρές καλλιέργειες 
 

- 235 - 

αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ομοιογενούς διαλύματος.   

 
Πίνακας  6.7:
 

      Τα  αρχικά  διαλύματα  (stock solutions) των  5  PAHs  χρησιμοποιώντας  ως 
διαλύτη τη μεθανόλη.  
 

Πολυκυκλικός αρωματικός 
υδρογονάνθρακας 

Συγκέντρωση 

φαινανθρένιο  10.0 g∙L‐1 

φλουορανθένιο  10.0 g∙L‐1 

πυρένιο  1.0 g∙L‐1 

βενζο[β]φλουορανθένιο  0.5 g∙L‐1 

βενζο[α]πυρένιο  0.5 g∙L‐1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χαρακτηρισμός της καλλιέργειας έγινε παίρνοντας δείγμα από αυτή μία ώρα 

περίπου μετά την παρασκευή της θέλοντας να έχουν προσροφηθεί οι PAHs στην ιλύ.  Η 

μέση  συγκέντρωση  των  ολικών  αιωρούμενων  στερεών  (TSS)  και  των  πτητικών 

αιωρούμενων στερεών (VSS) του αντιδραστήρα ήταν περίπου 1247 mg TSS∙L‐1 και 660 mg 

VSS∙L‐1, αντίστοιχα, ενώ η τιμή του pH ήταν στην περιοχή του 7.2.  Έπειτα από διάστημα 

περίπου ενός μήνα, οι συγκεντρώσεις και των 5 PAHs παρουσίασαν μείωση σε σχέση με 

το τυφλό πείραμα.   

Η  συνέχεια  των  πειραμάτων  περιελάμβανε  την  τροποποίηση  της  διαδικασίας 

εγκλιματισμού.    Αναλυτικότερα,  ποσότητα  100  mL  από  την  αρχική  καλλιέργεια 

χρησιμοποιήθηκε  ως  εμβόλιο  και  μεταφέρθηκε  σε  νέο  αντιδραστήρα  διαλείποντος 

έργου  και  λειτουργικού  όγκου  500 mL.    Το  συνθετικό  μέσο  ΣΜ1  δεν  περιείχε  πλέον 

οξικό νάτριο και οι PAHs (σε συγκέντρωση 2 mg∙L‐1), καθώς και η μεθανόλη στην οποία 

αυτά είχαν διαλυθεί, αποτελούσαν τη μόνη πηγή άνθρακα και ενέργειας.  Η διαδικασία 

αυτή επαναλήφθηκε χρησιμοποιώντας κάθε φορά 20 % εμβόλιο από την προηγούμενη 

καλλιέργεια.    Σε  κάθε  περίπτωση  λειτουργούσε  παράλληλα  τυφλό  πείραμα  για  την 

παρακολούθηση των PAHs υπό αβιοτικές συνθήκες. 

 

6.4.2  Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

6.4.2.1    Ο  εγκλιματισμός  μικροοργανισμών  της  ενεργού  ιλύος  στην  παρουσία 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

Η καλλιέργεια που παρασκευάσαμε  χρησιμοποιώντας  εμβόλιο από  ενεργό  ιλύ  έδειξε 

να  αποδομεί  και  τους  πέντε  πολυκυκλικούς  υδρογονάνθρακες  που  μελετήσαμε.  

Ωστόσο, ο ρυθμός αποδόμησης ήταν αργός και διέφερε σημαντικά στους 5 PAHs.   
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Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  το  Σχήμα  6.17,  έπειτα  από  30  ημέρες  η 

απομάκρυνση  του  φαινανθρενίου  ήταν  77.3  %,  του  φλουορανθενίου  64.6  %,  του 

πυρενίου 21.7 %, του βενζο[β]φλουορανθενίου 17.7 % και του βενζο[α]πυρενίου 21.8 %.  

Μικρή μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων παρατηρήθηκε και στο τυφλό πείραμα, η 

οποία κυμάνθηκε από 3.9 %  στην περίπτωση  του βενζο[α]πυρενίου  έως 16.4 %  για  το 

φαινανθρένιο.    Ενδεχομένως  η  μείωση  αυτή  που  έλαβε  χώρα  στο  τυφλό  πείραμα  να 

οφείλεται σε πτητικοποίηση των PAHs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σχήμα 6.17:     Η μεταβολή  της  συγκέντρωσης  των  5 PAHs στην  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια, 
καθώς και στο τυφλό πείραμα.  

Τα  αποτελέσματα  αυτά  συμφωνούν  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  στην  οποία 

αναφέρεται  ότι  οι πολυαρωματικοί  υδρογονάνθρακες που  έχουν στο μόριό  τους 2  ή 3 

βενζολικούς  δακτυλίους  αποδομούνται  σχετικά  εύκολα  από  αερόβιου 

μικροοργανισμούς,  ενώ  για  τους  PAHs  με  μεγαλύτερο  μοριακό  βάρος,  και  συνεπώς 

περισσότερους  βενζολικούς  δακτυλίους,  έχουν  παρατηρηθεί  μικρότερα  ποσοστά 
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αποδόμησης [Haritash & Kaushik, 2009].   

Σε  επόμενο πείραμα που πραγματοποιήθηκε  χρησιμοποιώντας  εμβόλιο  (20 %) 

από την εγκλιματισμένη καλλιέργεια τα ποσοστά απομάκρυνσης και των 5 PAHs ήταν 

αισθητά πιο βελτιωμένα.  Μάλιστα, προκειμένου αυτή τη φορά να έχουμε εκτίμηση του 

ρυθμού  αποδόμησης  των  υδρογονανθράκων  παρακολουθήσαμε  τη  μείωση  της 

συγκέντρωσής τους σε περισσότερα χρονικά σημεία.  Η μέση συγκέντρωση των ολικών 

αιωρούμενων  στερεών  (TSS)  και  των  πτητικών  αιωρούμενων  στερεών  (VSS)  του 

αντιδραστήρα ήταν περίπου 745 mg TSS∙L‐1 και 395 mg VSS∙L‐1, αντίστοιχα,  ενώ η τιμή 

του pH ήταν στην περιοχή του 7.1.   

Η  μεταβολή  της  συγκέντρωσης  καθενός  πολυκυκλικού  υδρογονάνθρακα  μέσα 

στην  εγκλιματισμένη  καλλιέργεια  καθώς  και  στο  τυφλό  πείραμα,  φαίνεται  στα 

διαγράμματα του Σχήματος 6.18.    Είναι σαφές ότι  τόσο  το ποσοστό όσο και  ο ρυθμός 

απομάκρυνσης διαφέρουν σημαντικά στους 5 PAHs.   

Αναλυτικότερα,  το  φαινανθρένιο  φαίνεται  να  απομακρύνεται  από  τις  πρώτες 

κιόλας  μέρες  και  να  παρουσιάζει  το  υψηλότερο  ποσοστό  μείωσης,  τόσο  από  την 

καλλιέργεια (97 %) όσο και από το τυφλό πείραμα (19 %).  Επομένως, η μείωση αυτή της 

αρχικής  συγκέντρωσης  οφείλεται  κυρίως  στη  βιοαποδόμησή  του  και  μερικώς  στη 

διαφυγή  του  στην  αέρια  φάση.    Παρόμοια  είναι  τα  αποτελέσματα  και  για  το 

φλουορανθένιο,  που  μειώνεται  κατά  90  %  στην  καλλιέργεια  και  14  %  στο  τυφλό 

πείραμα.   

Οι  υπόλοιποι  τρεις  PAHs,  το  πυρένιο,  το  βενζο[β]φλουορανθένιο  και  το 

βενζο[α]πυρένιο,  παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά μείωσης υπό αβιοτικές συνθήκες, 

τα  οποία  μάλιστα  δε  ξεπερνούν  το  10  %.    Όπως  φαίνεται  και  στα  παρακάτω 

διαγράμματα,  ο  ρυθμός  μείωσής  τους  ήταν  πολύ  μικρός  τις  πρώτες  18  ημέρες.  

Ενδεχομένως  στο  διάστημα  αυτό  ο  μικροβιακός  πληθυσμός  να  χρησιμοποιούσε  ως 

πηγή άνθρακα μια σχετικά πιο «εύκολα» αποδομήσιμη ένωση, όπως η μεθάνολη στην 

οποία  είχαν διαλυθεί  οι υδρογονάνθρακες.   Τα ποσοστά απομάκρυνσής τους από την 

εγκλιματισμένη  καλλιέργεια  μετά  από  42  ημέρες  ήταν  περίπου  56 %,  38 %  και  35 %, 

αντίστοιχα.  Παρατηρούμε πως τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά, αλλά μεγαλύτερα από 

τα αντίστοιχα που σημειώθηκαν κατά τον εγκλιματισμό της ενεργού ιλύος.   

Επομένως, φαίνεται οι μικροοργανισμοί να εγκλιματίζονται στην παρουσία των 

συγκεκριμένων ενώσεων συνθέτοντας τα κατάλληλα ένζυμα για το βιομεταχηματισμό 

τους.    Αν  αφήναμε  την  υγρή  καλλιέργεια  να  αναπτυχθεί  για  μεγαλύτερο  διάστημα 

ίσως  παρατηρούσαμε  μεγαλύτερα  ποσοστά  αποδόμησης  και  για  τις  τρεις  αυτές 

ενώσεις, δηλαδή το πυρένιο, το βενζο[β]φλουορανθένιο και το βενζο[α]πυρένιο. 
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Σχήμα  6.18:     Η μεταβολή  της συγκέντρωσης  των  5 PAHs στην  εγκλιματισμένη καλλιέργεια, 
καθώς και στο τυφλό πείραμα.  

 

6.4.3  Συμπεράσματα 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  που  παραθέσαμε  παραπάνω,  καταλήγουμε  στο 

συμπέρασμα  ότι  η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  που  αναπτύξαμε 

χρησιμοποιώντας εμβόλιο ενεργού  ιλύος, βιομετασχηματίζει σχεδόν ολοκληρωτικά τα 

φαινανθρένιο και το φλουορανθένιο.  Οι υπόλοιποι τρεις υδρογονάνθρακες, το πυρένιο, 

το  βενζο[β]φλουορανθένιο  και  το  βενζο[α]πυρένιο  φαίνεται  να  μην  αποδομούνται 

εύκολα στο χρονικό  διάστημα που μελετήσαμε.   Ωστόσο,  και στους 5 PAHs  η μείωση 

που  έλαβε  χώρα  ήταν  κυρίως  αποτέλεσμα  της  μικροβιακής  δράσης  και  λιγότερο  των 

αβιοτικών διεργασιών.   
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Συμπεράσματα και  

προτάσεις για μελλοντική εργασία 
 

 

 

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής  έλαβε  χώρα  η  μελέτη  της 

απομάκρυνσης  κάποιων  ξενοβιοτικών  ουσιών  τόσο  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  της 

ιλύος, όσο και σε άλλα αερόβια περιβάλλοντα.  Ειδικότερα, μελετήθηκε η διεργασία της 

λιπασματοποίησης  ως  μέθοδος  επεξεργασίας  και  σταθεροποίησης  της  ιλύος  που 

παράγεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.   Παράλληλα, διερευνήθηκε 

η  βιοαποκατάσταση  της  ιλύος  από  την  παρουσία  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων,  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  και  της 

εννεοφαινόλης, του δι‐(2‐αίθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα, καθώς και πέντε πολυκυκλικών 

αρωματικών  υδρογονανθράκων  (φαινανθρένιο,  φλουορανθένιο,  πυρένιο, 

βενζο[α]πυρένιο  και  βενζο[β]φλουορανθενιο),  κατά  τη  διεργασία  της 

βιοσταθεροποίησης.    Επιπρόσθετα,  αναπτύχθηκε  ένα  μαθηματικό  μοντέλο  για  την 

περιγραφή της διεργασίας της βιοσταθεροποίησης σε όλα τα στάδιά της.  Τέλος, σε ένα 

άλλο  τμήμα  της  διατριβής  αυτής,  μελετήθηκε  η  ικανότητα  βιοαποδόμησης  των 

προαναφερθέντων  ξενοβιοτικών  ουσιών  από  αυτόχθονες  μικροβιακούς  πληθυσμούς 
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της ιλύος, σε αερόβιες υγρές καλλιέργειες. 

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα της διατριβής 

αυτής.  Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε πιθανές μελλοντικές εργασίες που, ενδεχομένως, 

μπορούν να λάβουν χώρα αξιοποιώντας τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. 

 

7.1  Τα βασικότερα συμπεράσματα 

Στο προκαταρκτικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση 

των βέλτιστων λειτουργικών συνθηκών της διαθέσιμης πειραματικής διάταξης για τη 

βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος,  καθώς  και  τη  μελέτη  των  αρχικών  φυσικών 

χαρακτηριστικών του μίγματος, οδηγηθήκαμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Η  βελτιστοποίηση  της  διεργασίας  επιτυγχάνεται  όταν  η  αρχική  περιεκτικότητα 

του μίγματος σε υγρασία δεν ξεπερνά το 60 % και το ποσοστό των διάκενων του 

μίγματος είναι περίπου 60 %.   

 Η υψηλή τιμή του pH επηρεάζει, ενδεχομένως, την ομαλή εξέλιξη της διεργασίας 

και συνεπώς απαιτείται η ρύθμισή του. 

 Η  συχνή  ανάδευση  του  μίγματος  καθώς  και  τα  υψηλά  όρια  του  ποσοστού  του 

οξυγόνου, οδηγούν στη γρήγορη απομάκρυνση της θερμότητας από το μίγμα που 

λιπασματοποιείται. 

Στο  επόμενο  πείραμα  που  έλαβε  χώρα  και  το  οποίο  αποσκοπούσε  στη 

διερεύνηση  της  τύχης  και  της  πιθανής  επίδρασης  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών  αλάτων  (LAS)  κατά  τη  βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος,  τα 

συμπεράσματα ήταν τα εξής: 

 Η  ρύθμιση  της  αρχικής  υγρασίας  καθώς  και  του  ελεύθερου  αέριου  χώρου  του 

μίγματος σε ποσοστά περίπου 55 % και 60 %, αντίστοιχα, οδήγησε στην άνοδο της 

θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα. 

 Η  θερμοκρασία  διατηρήθηκε  σε  υψηλά  επίπεδα  για  αρκετό  χρονικό  διάστημα 

συντελώντας στην υγειονοποίηση της ιλύος. 

 Η  απομάκρυνση  των  LAS  ήταν  εκτεταμένη  ανεξαρτήτως  της  αρχικής 

συγκέντρωσής τους.  Η αρχική συγκέντρωση επηρέασε μόνο τον αρχικό ρυθμό της 

απομάκρυνσης. 

 Ένα ποσοστό της αρχικής ποσότητας των LAS παρέμεινε στο λιπασματοποιημένο 

μίγμα πιθανότατα λόγο της μειωμένης βιοδιαθεσιμότητάς τους. 

 Η  ωρίμανσης  του  τελικού  προϊόντος  οδηγεί  σε  περαιτέρω  μείωση  της 



Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική εργασία 
 

- 243 - 

συγκέντρωσης των LAS. 

 Η παρουσία των LAS στο μίγμα της λιπασματοποίησης, ακόμα και σε εξαιρετικά 

υψηλές  τιμές,  φαίνεται  να  μην  επηρεάζει  τη  δράση  των  μικροοργανισμών  και 

συνεπώς την εξέλιξη της διεργασίας της λιπασματοποίησης. 

Σε  αντίστοιχο  πείραμα  που  πραγματοποιήθηκε  και  αφορούσε  στη  μελέτη  της 

τύχης και της πιθανής επίδρασης του δι‐(2‐αίθυλεξυλ) φθαλικού εστέρα (DEHP) καθώς 

και  των  αιθοξυλικών  εννεοφαινολών  (ΝΡΕΟ)  και  της  εννεοφαινόλης  (ΝΡ),  κατά  τη 

διεργασία της βιοσταθεροποίησης της ιλύος, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:  

 Η  παρουσία  υψηλών  συγκεντρώσεων  τόσο  του  DEHP,  όσο  και  των  ΝΡΕΟ  στο 

μίγμα δεν επηρεάζει τη διεργασία της βιοσταθεροποίησης. 

 Από  την  ύπαρξη  υψηλών  συγκεντρώσεων  τόσο  του  DEHP,  όσο  και  των  ΝΡΕΟ 

φαίνεται να παρεμποδίζεται η αποδόμηση των LAS.   

 Η  υψηλή  αρχική  συγκέντρωση  του  φθαλικού  εστέρα  παρεμποδίζει  τους 

μικροοργανισμούς που τον αποδομούν (παρεμπόδιση υποστρώματος). 

 Η αποσταθεροποίηση  της  ιλύος  οδηγεί  σε  πολύ  υψηλά ποσοστά  απομάκρυνσης 

των  ξενοβιοτικών  ουσιών,  ακόμα  και  σε  ακραίες  συνθήκες  υψηλών 

συγκεντρώσεών τους.   

 Ένα  μεγάλης  διάρκειας  στάδιο  ωρίμανσης  μπορεί  να  αυξήσει  περαιτέρω  τα 

ποσοστά απομάκρυνσης των ξενοβιοτικών αυτών ενώσεων. 

Έχοντας ήδη εξετάσει τις συνθήκες λιπασματοποίησης, καθώς και την επίδραση 

της παρουσίας των ξενοβιοτικών ουσιών στη διεργασία, προχωρήσαμε στη μελέτη της 

βιοσταθεροποίησης διαφορετικών τύπων ιλύος.  Συγκεκριμένα, για την παρασκευή των 

μιγμάτων  χρησιμοποιήθηκε  ανεπεξέργαστη  ιλύς,  καθώς  και  αναερόβια  χωνευμένη 

ιλύς  με  υδραυλικό  χρόνο  παραμονής  (HRT)  10  ημέρες  και  15  ημέρες.    Από  τα 

αποτελέσματα οδηγηθήκαμε στα συμπεράσματα που αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο  τύπος  της  ιλύος  έχει  μικρή  αλλά  σαφή  επίδραση  στη  διεργασία  της 

λιπασματοποίησης. 

 Με εξαίρεση το φθαλικό εστέρα DEHP, ο διαφορετικός τύπος της ιλύος έδειξε να 

μην επηρεάζει την ικανότητα απομάκρυνσης των ξενοβιοτικών ουσιών. 

 Οι  επιφανειοδραστικές  ενώσεις  LAS  και  ΝΡΕΟ  παρουσίασαν  τα  μεγαλύτερα 

ποσοστά απομάκρυνσης. 

 Η ωρίμανση του βιοσταθεροποιημένου υλικού φάνηκε να βελτιώνει  τα ποσοστά 

μείωσης όλων των ξενοβιοτικών ουσιών. 
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 Η  προσθήκη  μαγιάς  από  προηγούμενο  πείραμα  πιθανότατα  βιοενισχύει  την 

απομάκρυνση των ξενοβιοτικών. 

Στη συνέχεια, θελήσαμε να μελετήσουμε τη συνεισφορά της βιοενίσχυσης στην 

απομάκρυνση  των  πολυκυκλικών  αρωματικών  υδρογονανθράκων  (PAHs)  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση  της  ιλύος.    Τα  συμπεράσματα  στα  οποία  καταλήξαμε  από  τα 

πειράματα αυτά αναφέρονται στη συνέχεια:  

 Η χαμηλή αρχική περιεκτικότητα του μίγματος σε υγρασία οδήγησε σε μειωμένη 

μικροβιακή  δράση  και  δεν  επέτρεψε  την  άνοδο  της  θερμοκρασίας  σε  ιδιαίτερα 

υψηλές τιμές. 

 Η  απομάκρυνση  του  αθροίσματος  της  συγκέντρωση  των  Σ5  PAHs  κατά  τη 

βιοσταθεροποίηση της ιλύος επιτεύχθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80 % και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Η βιοενίσχυση του αυτόχθονα μικροβιακού πληθυσμού με αποδομητές των PAHs 

δεν συνεισέφερε θετικά στην αύξηση των ποσοστών αποδόμησης. 

 Τόσο  η  βιοαποδόμηση,  όσο  και  η  βιοδιαθεσιμότητα  είναι  οι  παράγοντες  που 

καθορίζουν την απομάκρυνσης των PAHs κατά τη βιοσταθεροποίηση. 

 Η  προσθήκη  ποσότητας  από  προηγούμενο  λιπασματοποιημένο  υλικό  (μαγιά) 

ίσως  να  βιοενισχύει  τον  αυτόχθονα  μικροβιακό  πληθυσμό  με  αποδομητές  των 

ξενοβιοτικών ουσιών. 

Το μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε για την προσομοίωση της βιοσταθεροποίησης 

της  ιλύος  στηρίχθηκε  στους  βασικούς  φυσικοχημικούς  και  βιολογικούς  μηχανισμούς 

που  λαμβάνουν  χώρα  κατά  την  εξέλιξη  της  διεργασίας.    Η  εφαρμογή  του  μοντέλου 

έγινε με το λειτουργικό σύστημα AQUASIM 2.0  το όποιο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά  στη  μοντελοποίηση  της  διεργασίας  της  βιοσταθεροποίησης.    Τα  αποτελέσματα 

της εφαρμογής του έδειξαν ότι: 

 Η  προσαρμογή  του  μοντέλου  στα  πειραματικά  δεδομένα  δύο  διαφορετικών 

πειραμάτων  συμφωνούσε,  αποτέλεσμα  που  αποδεικνύει  τη  σωστή  ανάπτυξη 

καθώς και εγκυρότητα του μοντέλου. 

 Η δομή του μαθηματικού μοντέλου ήταν επαρκής για να περιγράψει τη διεργασία 

της βιοσταθεροποίησης. 

Τέλος,  στα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  στοχεύοντας  στη  μελέτη  της 

βιοαποδόμησης  των  ξενοβιοτικών  ενώσεων  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω  σε  υγρές 

καλλιέργειες αναπτυγμένες χρησιμοποιώντας εμβόλιο ενεργού ιλύος, παρατηρήσαμε: 
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Προκειμένου για τα γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα: 

 Η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  που  αναπτύξαμε 

χρησιμοποιώντας  εμβόλιο  ενεργού  ιλύος,  έχει  εξαιρετική  ικανότητα  να 

απομακρύνει τα LAS. 

 Η  παρατηρούμενη  μείωση  των  LAS  ήταν  αποτέλεσμα  αποκλειστικά  της 

βιοαποδόμησής τους. 

 Κατά  την  κινητική  μελέτη  της  πλήρους  αποδόμησης  των  γραμμικών 

αλκυλοβενζοσουλφονικών αλάτων, η μεταβολή της συγκέντρωσης των LAS ήταν 

επαναλήψιμη. 

 Δεν  πραγματοποιείται  καμία  σημαντική  μείωση  των  LAS  λόγω  φυσικοχημικών 

παραγόντων (υπό αβιοτικές συνθήκες). 

 Η  αποδόμηση  των  LAS  ήταν  πλήρης  και  δεν  παρατηρήθηκε  η  συγκέντρωση 

μεταβολιτών τους. 

 

Προκειμένου για τις αιθοξυλικές εννεοφαινόλες και την εννεοφαινόλη: 

 Η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  που  αναπτύχθηκε  με  χρήση 

εμβολίου ενεργού ιλύος, έχει εξαιρετική ικανότητα να αποδομεί πλήρως τόσο τις 

αιθοξυλικές εννεοφαινόλες όσο και το μεταβολίτη τους, την εννεοφαινόλη. 

 Ο βιομετασχηματισμός των ΝΡΕΟ οδηγεί στην παρουσία της ΝΡ. 

 Απομονώθηκαν 5 οπτικά διαφορετικές αποικίες μικροοργανισμών από τις οποίες 

οι τρεις έδειξαν να αποδομούν την ΝΡ.   

 

Προκειμένου για τους πέντε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες: 

 Η  εγκλιματισμένη  μικτή  μικροβιακή  καλλιέργεια  βιομετασχηματίζει  σχεδόν 

ολοκληρωτικά τα φαινανθρένιο και το φλουορανθένιο.   

 Το  πυρένιο,  το  βενζο[β]φλουορανθένιο  και  το  βενζο[α]πυρένιο  φαίνεται  να  μην 

αποδομούνται εύκολα στο χρονικό διάστημα που μελετήσαμε. 

 Και  στους  5  PAHs  η  μείωση  που  έλαβε  χώρα  ήταν  αποτέλεσμα  κυρίως  της 

μικροβιακής δράσης και λιγότερο των αβιοτικών διεργασιών. 

 

Σε  όλα  τα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν  για  τον  εγκλιματισμό  της 

ενεργού  ιλύος  στην  παρουσία  του  φθαλικού  εστέρα  DEHP  το  αποτέλεσμα  ήταν  η 
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μείωσης της αρχικής συγκέντρωσης της ξενοβιοτικής ουσίας.   

 

7.2  Προτάσεις για μελλοντική εργασία 

Τα βασικά συμπεράσματα που εξάχθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας διατριβής θα 

μπορούσαν  να  φανούν  ιδιαιτέρως  χρήσιμα  και  να  αξιοποιηθούν  σε  μελλοντική 

εργασία.   

Πιο  συγκεκριμένα,  η  βιοσταθεροποίηση  φαίνεται  να  είναι  μια  πολλά 

υποσχόμενη  μέθοδος  για  την  απομάκρυνση  τοξικών  ξενοβιοτικών  ενώσεων  από  την 

ιλύ  που  παράγεται  από  τις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων.    Έτσι,  κρίνεται 

σκόπιμη η επέκταση της μελέτης για τη βιοαποκατάσταση της ιλύος από την παρουσία 

και άλλων ομάδων ξενοβιοτικών ουσιών μέσω της βιοσταθεροποίησης.   

Επίσης,  ενδιαφέρον  θα  παρουσίαζε  η  χρήση  της  συγκεκριμένης  πειραματικής 

διάταξης  και  μεθοδολογίας  για  τη  βιοσταθεροποίηση  και  άλλων  υγρών  αποβλήτων, 

όπως για παράδειγμα απόβλητα ελαιοτριβείου.   

Σχετικά  με  το  μοντέλο  που  αναπτύχθηκε,  ενδεχομένως  να  μπορούσε  να 

τροποποιηθεί έτσι ώστε να προσομοιώνει και να προβλέπει την κινητική αποδόμησης 

των ξενοβιοτικών ουσιών κατά τη διεργασία της βιοσταθεροποίησης   

Τέλος,  υπάρχει  η  δυνατότητα  και  προοπτική  για  περαιτέρω  μελέτη  της 

βιοαποδόμησης  των  ξενοβιοτικών  ουσιών  που  μελετήθηκαν  σε  υγρές  αερόβιες 

καλλιέργειες.    Ενδεικτικά,  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  η  ταυτοποίησης  των 

μικροοργανισμών  που  απομονώθηκαν  κατά  τα  πειράματα  βιοαποδόμησης  της 

εννεοφαινόλης.    Επίσης,  προτείνετε  η  συνέχιση  των  πειραμάτων  της  μελέτης  της 

βιοαποδόμησης των PAHs για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.   
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TOC  Total Organic Carbon, Ολικός οργανικός άνθρακας 

TP  Total Phosphorus, Ολικός φώσφορος 

TS  Total Solids, Ολικά στερεά 

TSS  Total Suspended Solids, Ολικά αιωρούμενα στερεά 

US EPA  United  States  Environmental  Protection  Agency,  Αμερικάνικη  υπηρεσία 
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