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Δλώ ε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε ΤΑ, ΜΑ θαη
Ρ είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε από ηε
βηνκεραλία γηα πεξίνδν πιένλ ησλ 60 εηώλ, ε
πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε, ελώ
ζηε ιπκαηνιάζπε έρνπλ γίλεη κόλν ζπνξαδηθέο
πξνζπάζεηεο. Ωζηόζν, θαίλεηαη λα πξνζθέξνπλ
κνλαδηθά
νθέιε
θαη
αλακέλεηαη
λα
ζπγθεληξώζνπλ
ην
ελδηαθέξνλ
ηεο
επηζηεκνληθήο / ηερληθήο θνηλόηεηαο ηα επόκελα
έηε. Όηαλ εθαξκόδνληαη ζσζηά, κπνξεί λα
πξνζδώζνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ
θεξδνθνξία κηαο κνλάδαο βηνκεραληθήο
Λέμεηο-Κιεηδηά: Αζηηθά & Βηνκεραληθά Τγξά επεμεξγαζίαο ιπκαηνιάζπεο θαηά ηξόπν πνπ
Απόβιεηα (ΑΤΑ θαη ΒΤΑ), Λπκαηνιάζπε – δελ επηηπγράλεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν.
Ιιύο,
Οξγαληθά
Απόβιεηα,
Μέζνδνη
II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
μήξαλζεο ιπκαηνιάζπεο, Δπεμεξγαζία κε
Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
Τπέξπζξε Αθηηλνβνιία (ΤΑ) θαη κε
βαζίζηεθε
ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ
Μηθξνθπκαηηθή
Αθηηλνβνιία
(ΜΑ),
Γηειεθηξηθή
Θέξκαλζε
(ΓΘ)
κε ηθαλνπνηεί ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε ΤΑ θαη
ΜΑ.
Ραδηνζπρλόηεηεο (Ρ).
A. Υπέξπζξε Αθηηλνβνιία (ΥΑ)
I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Δίλαη γλσζηό όηη ε YA (εύξνο ζεσξεηηθά
Η μήξαλζε ηεο ιπκαηνιάζπεο AYA – BYA,
300GHz
– 400.000GHz) έρεη πιενλεθηήκαηα ζε
ε νπνία ζηνρεύεη ζηε κεξηθή ή νιηθή αθαίξεζε
ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ηεο θαη ζηελ όηη αθνξά ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο κε
πγεηνλνπνίεζή ηεο, κε ηελ θαηαζηξνθή (κέρξη αθηηλνβνιία ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ γίλεηαη κε
(ζπλαγσγή).
Οη
ζπληειεζηέο
αζθαινύο επηπέδνπ) ηνπ κηθξνβηαθνύ ηεο κεηαθνξά
κεηάδνζεο
ζεξκόηεηαο
είλαη
πςεινί
δηόηη
θνξηίνπ, θαίλεηαη όηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε
ζεκαληηθά
πνζά
ελέξγεηαο
θαηεπζύλνληαη
ζεξκηθή ηεο επεμεξγαζία κε Η/Μ ελέξγεηα θαη
εηδηθόηεξα κε ηε ρξήζε ΤΑ θαη ΜΑ/ΓΘ (κε Ρ), ζρεδόλ απνθιεηζηηθά πξνο ην πιηθό νδεγώληαο
πέξαλ ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελσλ κέρξη ζε πνιύ κηθξόηεξνπο ρξόλνπο επεμεξγαζίαο,
ζήκεξα ζπκβαηηθώλ ηερλνινγηώλ ζεξκηθήο ελώ θαη ην θόζηνο ηεο πξσηνγελώο
ρξεζηκνπνηνύκελεο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη
επεμεξγαζίαο.
ρακειό. Η δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη ζε
– ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
παξνπζίαζε ηωλ δπλαηνηήηωλ εθαξκνγήο
ηεο Τπέξπζξεο Αθηηλνβνιίαο θαη ηεο
Μηθξνθπκαηηθήο
ειεθηξνκαγλεηηθήο
Αθηηλνβνιίαο
ζηελ
επεμεξγαζία
Λπκαηνιάζπεο θαη γεληθόηεξα Αζηηθώλ &
Βηνκεραληθώλ Τγξώλ Απνβιήηωλ θαη ε
αλαζθόπεζε ηωλ βαζηθώλ εξγαζηώλ πνπ
έρνπλ ιάβεη ρώξα δηεζλώο κε ηαπηόρξνλε
απνηίκεζε ηωλ παξνπζηαδόκελωλ ηερληθώλ
θαη ηωλ πξννπηηθώλ ηνπο.
Περίληψη
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ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ν εμνπιηζκόο
κπνξεί
λα
είλαη
ζπκπαγήο
θαη
απηνκαηνπνηεκέλνο κε πςειό βαζκό ειέγρνπ
επί ησλ παξακέηξσλ ηεο (Modest, 1993). Η ΤΑ
είλαη θαηάιιειε γηα λα αθπδαηώλεη πιηθό κε
κεγάιε επηθάλεηα έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία.
Γεληθά, ηα ζηεξεά πιηθά απνξξνθνύλ ηελ
ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηελ ΤΑ ζε έλα
ιεπηό ζηξώκα, θαη ην βάζνο ηεο δηείζδπζεο
εμαξηάηαη από ηε δηαπεξαηόηεηά ηνπο, ε νπνία
επεξεάδεηαη από ηελ πεξηερόκελε πγξαζία. Ωο
εθ ηνύηνπ, ε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό ηεο
ιπκαηνιάζπεο
κπνξεί
λα
απνξξνθήζεη
απνηειεζκαηηθά ηελ εθπεκπόκελε ελέξγεηα
ζηελ πεξηνρή ησλ ππέξπζξσλ.

ηερληθή αλαθνξά (Electric Power Research
Institute, 1997) ηνπ EPRI (Palo Alto, California).
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ μήξαλζεο κε
ειεθηξηθό μεξαληήξα ΤΑ έγηλε απνκάθξπλζε
λεξνύ από ιπκαηνιάζπεο ΑΤΑ θαη ΒΤΑ. Σν
μεξαληήξην ζρεδηάζηεθε γηα ηελ επεμεξγαζία
βηνζηεξεώλ θαη βηνκεραληθήο ιπκαηνιάζπεο
πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά
14% ή θαη πεξηζζόηεξν θαη είλαη ηθαλό λα
επηηύρεη επίπεδα μεξόηεηαο έσο θαη 90% ζε
ζηεξεά. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μεξαληεξίνπ
πεξηιακβάλεηαη
ε
ηθαλόηεηά
ηνπ
λα
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο Class A ηνπ
θαλνληζκνύ 503 ηνπ US EPA (40 CFR part 503)
γηα: (α) ηε κείσζε ησλ παζνγόλσλ ζηε
ιπκαηνιάζπε, θαη (β) ηελ ηθαλνπνίεζε
B. Μηθξνθπκαηηθή Αθηηλνβνιία (ΜΑ) & Δηειεθηξηθή
απαίηεζεο 90% μεξνύ ζε κε ζηαζεξνπνηεκέλα
Θέξκαλζε (ΔΘ) κε Ρηαδηνζπρλόηεηεο (ΡΣ)
βηνζηεξεά.
Δίλαη επίζεο γλσζηό όηη ε ΜΑ θαη ε ΓΘ κε
Σν μεξαληήξην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην
Ρ, σο επίζεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηεο EPRI, είρε δύν
παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο νξηδόληηεο δώλεο μήξαλζεο ηνπνζεηεκέλεο ε κηα
κεζόδνπο πιενλεθηήκαηα, όπσο ε νιηθή πάλσ ζηελ άιιε. Βηνζηεξεά από κεραληθή
ζέξκαλζε (ηαπηόρξνλα ζε όιν ηνλ όγθν ηνπ ζπζθεπή αθπδάησζεο (ηαηληνθηιηξόπξεζζα)
εθηεζεηκέλνπ πιηθνύ) θαη ε πιηθν-επηιεθηηθή ηξνθνδνηήζεθαλ κέζσ πνιιαπιήο εηζαγσγήο
ζέξκαλζε. Ο όξνο ΓΘ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζηελ άλσ δώλε, όπνπ αλαδεύνληαη από θνριία
όιεο ηηο Η/Μ ζπρλόηεηεο κέρξη θαη ηνπιάρηζηνλ θαη κεηαθέξνληαη εληόο ηνπ μεξαληεξίνπ. Σα
ην ππέξπζξν θάζκα. Ωζηόζν, είλαη γεληθά κεξηθώο μεξακέλα ζηεξεά εμέξρνληαη από ηελ
απνδεθηό όηη ε ΓΘ γίλεηαη ζε ζπρλόηεηεο 1 – πξσηεύνπζα δώλε μήξαλζεο θαη εηζάγνληαη ζηε
100MHz, ελώ ε ζέξκαλζε κε ΜΑ ζηελ πεξηνρή δεπηεξεύνπζα δώλε, επίζεο κε ηε βνήζεηα
300MHz – 300GHz.
θνριία. Καζώο ηα ζηεξεά θηλνύληαη εληόο θάζε
Οη δύν παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ δώλεο εθηίζεληαη ζε ΤΑ, ε νπνία παξάγεηαη από
ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο κεηαηξνπήο ππέξπζξα ζεξκαληηθά ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα
ηεο ΜΑ ζε ζεξκόηεηα θαη παίδνπλ ζεκαληηθό πάλσ από ηηο θνηιόηεηεο αηέξκνλα θνριία. Σν
ζρεδηαζηηθό ξόιν είλαη: ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά μεξαληήξην ήηαλ ρσξηζκέλν θαηά κήθνο ζε
ε νπνία κεηξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πιηθνύ λα νθηώ (8) δώλεο ζέξκαλζεο όπνπ ηα ζηνηρεία
απνξξνθά ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν, θαη ν ειέγρνληαλ γηα λα βειηηζηνπνηείηαη ε
ζπληειεζηήο δηειεθηξηθώλ απσιεηώλ πνπ ζεξκνθξαζία μήξαλζεο θαη ε θαηαλάισζε
αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλόηεηα ησλ πιηθώλ γηα ηελ ελέξγεηαο.
απνζήθεπζε ηεο αθηηλνβνιεκέλεο ελέξγεηαο
Η ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία
(κεηαηξνπήο ηεο ζε ζεξκόηεηα) (Schiffmann, ηνπ μεξαληήξα εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ
1995). Οη ζπγθεληξώζεηο ηόλησλ ζηε λεξνύ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί (βι. ρ. 1).
ιπκαηνιάζπε θαη ε πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε λεξό
είλαη θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη, δηόηη νη δύν
κεραληζκνί πνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ ζέξκαλζε κε
ΜΑ είλαη ε ηνληηθή αγσγηκόηεηα θαη ε
πεξηζηξνθή δηπόινπ.
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A. Ξήξαλζε ιπκαηνιάζπεο κε ΥΑ
Μηα, θαη ίζσο ε πξώηε πξνζπάζεηα μήξαλζεο
ιπκαηνιάζπεο κε ΤΑ, γηα ηελ νπνία έρνπλ
δεκνζηεπζεί απνηειέζκαηα, πεξηγξάθεηαη ζηελ
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ρήκα 1: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο ζηεξεώλ
ζε ιπκαηνιάζπε ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν μεξαληεξίνπ ΤΑ (Πεγή:
Electric Power Research Institute, 1997)
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Σν επηζπκεηό επίπεδν μήξαλζεο εμαξηάηαη
από ηε κέζνδν ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ή
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο. Ο
παξαγόκελνο αηκόο αθαηξείηαη ζε δηαθνξεηηθά
ζεκεία ζην μεξαληήξην θαη ππνβάιιεηαη ζε
επεμεξγαζία γηα έιεγρν νζκώλ πξηλ από ηελ
δηάζεζή ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα.
Σν μεξαληήξην απέδεημε όηη είλαη κηα πνιιά
ππνζρόκελε ελαιιαθηηθή ιύζε γηα μήξαλζε κε
ρξήζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία.

ιεηηνπξγνύζαλ ζε ζπρλόηεηα 2450MHz θαη ε
ηζρύο ηνπο έθζαλε έσο θαη 2000W. Ωζηόζν,
όηαλ ε ζεξκνθξαζία έθζαλε ζηνπο 10000C κόλν
600W ήηαλ αλαγθαία γηα λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή.
Σν πείξακα δηεμήρζε ηνπνζεηώληαο δείγκα
πγξήο ηιύνο (πεξίπνπ 15g) ζε ρσλεπηήξην
ραιαδία γηα 15min.
Γηα ζπγθξηηηθνύο ζθνπνύο, ην δείγκα
ιπκαηνιάζπεο ππνβιήζεθε ζε ππξόιπζε θαη ζε
ζπκβαηηθό ειεθηξηθό θιίβαλν εθνδηαζκέλν κε
παξόκνην ρσλεπηήξην ραιαδία, κε εθαξκνγή ηεο
B. Ξήξαλζε ιπκαηνιάζπεο κε ΜΑ
κέγηζηεο δηαζέζηκεο ηζρύνο ηνπ θιηβάλνπ. Η
Σα ηειεπηαία έηε έρεη μεθηλήζεη πξνζπάζεηα ζεξκνθξαζία ππξόιπζεο ήηαλ 10000C θαη ν
γηα ηελ έξεπλα ζηε ρξήζε ηεο ΜΑ ζηε ζεξκηθή ρξόλνο παξακνλήο 14min.
επεμεξγαζία ιπκαηνιάζπεο, ηόζν απηόλνκα
πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο μήξαλζεο
όζν θαη ζε πβξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ κε ΜΑ κε εθείλεο ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ κε
ελζσκαηώλνπλ
θαη
άιιεο
ηερλνινγίεο ζεξκό αέξα, δηαπηζηώζεθε όηη ε ρξήζε ΜΑ
(Menéndez et al., 2002; 2004; Beszédes et al., εμνηθνλνκεί ζεκαληηθό ρξόλν θαη ελέξγεηα.
2011; 2013). Σν ηλζηηηνύην INCAR ηεο Έηζη, ζε multi-mode θνύξλν ΜΑ ρξεηάζηεθαλ
Ιζπαλίαο έρεη πξνηείλεη κέζνδν γηα επεμεξγαζία κόιηο 5min γηα λα επηηεπρζεί ιηγόηεξν από 1%
ιπκαηνιάζπεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία κε ΜΑ θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία, ελώ
(Menéndez et al., 2005). Τπό θαηάιιειεο 8min απαηηήζεθαλ κε single mode θνύξλν ΜΑ
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ιακβάλνπλ ρώξα θαη 55min κε ζπκβαηηθή μήξαλζε. Η κείσζε
μήξαλζε, ππξόιπζε θαη αεξηνπνίεζε ησλ ηνπ όγθνπ πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ιπκάησλ, δεκηνπξγώληαο έλα αέξην κε πςειή ηεο μήξαλζεο θπκαίλεηαη κεηαμύ 65-90%.
πεξηεθηηθόηεηα ζε CO, H2 θαη έιαην κε ρακειή Δπίζεο ην ζηεξεό ππόιεηκκα πνπ πξνθύπηεη ζην
πεξηεθηηθόηεηα ζε πνιπθπθιηθνύο αξσκαηηθνύο θνύξλν ΜΑ έρεη ρακειόηεξν πνξώδεο, από όηη
πδξνγνλάλζξαθεο. Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ πςειώλ ην αληίζηνηρν από ηνλ ειεθηξηθό θνύξλν, θαη
ζεξκνθξαζηώλ (10000C ζηελ επηθάλεηα ηνπ παιώδε πθή (πνιύ δηαθνξεηηθή από ηελ
πιηθνύ θαη 1000C πςειόηεξε ζην εζσηεξηθό πνξώδε πθή ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη ζηνλ
ηνπ), είλαη δπλαηόλ λα ιεθζεί ζηεξεό ππόιεηκκα ειεθηξηθό θνύξλν).
ην νπνίν είλαη κεξηθώο παινπνηεκέλν θαη πην
αλζεθηηθό ζε πηζαλή δηαθπγή νξγαληθώλ ξύπσλ C. Σπλεπεμεξγαζία Λπκαηνιάζπεο – Άρπξωλ Ρπδηνύ κε
ΜΑ
θαη βαξέσλ κεηάιισλ ζε ζρέζε ην πξντόλ πνπ
Η ζπλεπεμεξγαζία ιπκαηνιάζπεο (ΑΤΑ –
ιακβάλεηαη κε ζπκβαηηθή ππξόιπζε. Δίλαη
πξνθαλέο ην πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ γηα ΒΤΑ) κε άιια πιηθά (ζπλήζσο νξγαληθήο
βηνκεραληθέο ιπκαηνιάζπεο κε ζεκαληηθή πξνέιεπζεο, π.ρ. ππνιείκκαηα αγξνηηθώλ
παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ. Λόγσ ησλ θαιιηεξγεηώλ θ.α) έρεη πξνζειθύζεη ζεκαληηθό
κνλαδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζέξκαλζεο κε ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη έρνπλ
ΜΑ, δειαδή απεπζείαο ζέξκαλζε ζην παξαρζεί πνιιέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, έρεη κειεηεζεί ε ζεξκηθή
εζσηεξηθό ηνπ όγθνπ θαη πςειά πνζνζηά
0
ζπλεπεμεξγαζία
ιπκαηνιάζπεο θαη άρπξνπ
ξπζκνύ αύμεζεο ζεξκνθξαζίαο (200 C/min),
ζρεκαηίδεηαη κεγάιε πνζόηεηα αηκνύ ζε ξπδηνύ κέζσ ππξόιπζεο κε ΜΑ (Huang et al.,
ζεξκνθξαζίεο ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα 2015). Σν επίπεδν ηζρύνο εηζόδνπ ηεο ΜΑ ήηαλ
αληηδξάζεηο αεξηνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, θξίζηκε παξάκεηξνο. ηε ιπκαηνιάζπε ρσξίο
μήξαλζε,
ππξόιπζε
θαη
αεξηνπνίεζε πξνζζήθε άρπξνπ ξπδηνύ ιάκβαλε ρώξα
ζπκβαίλνπλ δηαδνρηθά ζε κηα ηαρεία δηεξγαζία. ππξόιπζε όηαλ ην επίπεδν ηζρύνο ηεο ΜΑ ήηαλ
Γηα
ηε
δηεμαγσγή
ηνπ
πεηξάκαηνο 200 – 300W, ελώ ζε ρακειόηεξεο ή πςειόηεξεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ιπκαηνιάζπε από ΑΤΑ κεηά ηηκέο παξαηεξήζεθε κόλν μήξαλζε ή
από αεξόβηα ρώλεπζε κε 71% πγξαζία. Η ππεξζέξκαλζε. Η πξνζζήθε ηνπ άρπξνπ ξπδηνύ
δηεξγαζία δηεμήρζε ηόζν ζε single mode όζν αύμεζε ηελ απόδνζε ηεο ΜΑ θαη επέηξεςε
θαη ζε multi-mode θνύξλνπο. Οη θνύξλνη πςειόηεξε κέγηζηε ζεξκνθξαζία. Η ζεξκηθή
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αμία ηεο ππξνιπκέλεο βηνκάδαο απμήζεθε κε
ηελ πξνζζήθε άρπξνπ ξπδηνύ θαηά 30 - 40 %θ.β.
Μεηξήζεθε κέγηζηε ζεξκνθξαζία γηα κίγκαηα
πνπ πεξηέρνπλ άρπξν ξπδηνύ 20 %θ.β ε νπνία
απνδόζεθε ζηε ζπλεξγαηηθή ηνπο δξάζε κε ηε
ΜΑ. Γηα κίγκαηα πνπ πεξηείραλ άρπξν ξπδηνύ
30 – 40 % θ.β πξνέθπςε ζηεξεό ππόιεηκκα
πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα έσο 33 %θ.β. Η
αηνκηθή αλαινγία H/C θαη O/C ήηαλ πνιύ
θνληά ζε εθείλεο ηνπ αλζξαθίηε. Ωο εθ ηνύηνπ,
ε ππξόιπζε ηνπ κίγκαηνο παξάγεη πιηθό κε
δπλαηόηεηεο ζπλ-ηξνθνδόηεζεο θάξβνπλνπ γηα
θαύζε ή αθόκα θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ.
Η ιπκαηνιάζπε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε
πγξαζία πεξίπνπ 85%, μεξάλζεθε ζηνλ αέξα γηα
αξθεηνύο κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπκβαηηθό
θνύξλν γηα ηξεηο εκέξεο. Σν άρπξν ξπδηνύ
θνζθηλίζηεθε κε πιέγκα. Καη νη δύν βηνκάδεο
ραξαθηεξίδνληαλ από πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε
πηεηηθά. Σν άρπξν ξπδηνύ είρε πεξηεθηηθόηεηα
ζε πηεηηθά πεξίπνπ 20% πςειόηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ηεο ιπκαηνιάζπεο, ελώ αληίζεηα ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε ηέθξα ζην άρπξν ξπδηνύ ήηαλ
θαηά πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηό ρακειόηεξε από
εθείλε ηεο ιπκαηνιάζπεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ
είλαη πεξίεξγν όηη ε ζεξκηθή αμία ηνπ άρπξνπ
ξπδηνύ βξέζεθε ζεκαληηθά πςειόηεξε από
εθείλε ηεο ιπκαηνιάζπεο. Έγηλε ρξήζε singlemode θνύξλνπ ΜΑ ζε ζπρλόηεηα 2,45GHz. Η
ηεκαρηζκέλε θαη θνζθηληζκέλε βηνκάδα
πξνζηέζεθε ζε ρσλεπηήξην ραιαδία θαη ζηε
ζπλέρεηα εθηέζεθε ζηε ΜΑ. Γηα ηε κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο ηνπνζεηήζεθε
ζεξκόκεηξν ππεξύζξσλ ζηελ θνξπθή ηνπ
ζσιήλα ραιαδία. Γηα λα δηαηεξεζνύλ αλνμηθέο
ζπλζήθεο, δηνρεηεύζεθε αέξην άδσην ζην
ζύζηεκα κε ξπζκό ξνήο 25 mL/min. Σα επίπεδα
αλάθιαζεο ηεο ΜΑ ειέγρνληαλ ώζηε λα είλαη
όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. ην πξντόλ
έγηλαλ ζεξκνβαξπηνκεηξηθέο αλαιύζεηο (TGA),
θαη ππνινγίζηεθε ε απώιεηα βάξνπο θαη ε
ζεξκνγόλνο δύλακε ηεο ππξνιπκέλεο βηνκάδαο
γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο
αληίδξαζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βέιηηζηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνύξλνπ ΜΑ. ε γεληθέο
γξακκέο βξέζεθε όηη ην κίγκα ιπκαηνιάζπεο άρπξνπ ξπδηνύ απνζπληίζεηαη έληνλα ζε
ζεξκνθξαζίεο 200 – 5000C. Δμαηξεηηθά ρακειά
πνζνζηά απνζύλζεζεο παξαηεξήζεθαλ ζε
ρακειόηεξεο ή πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.
επίζεο, κε ηε ζπλ-ππξόιπζε ιπκαηνιάζπεο θαη

άρπξνπ ξπδηνύ επηηαρύλεηαη ε απειεπζέξσζε
πηεηηθώλ θαη κεηώλεηαη ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο.
Οη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηε ζπλ –
ππξόιπζε δηαθόξσλ κηγκάησλ ιπκαηνιάζπεο –
άρπξνπ ξπδηνύ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 2.

ρήκα 2: Μέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζπλ-ππξόιπζεο γηα κίγκαηα
ιπκαηνιάζπεο – άρπξσλ ξπδηνύ ζε δηάθνξεο % θ.β αλαινγίεο (γηα δύν
επίπεδα ΜΑ ηζρύνο εηζόδνπ: 150W – 250W) (Πεγή: Huang et al., 2015)

Μεγαιύηεξε
κέγηζηε
ζεξκνθξαζία
παξαηεξήζεθε ζε πςειόηεξα επίπεδα ηζρύνο
ΜΑ ηόζν γηα ηε ιπκαηνιάζπε όζν θαη γηα ην
άρπξν ξπδηνύ. Η πξνζζήθε άρπξνπ ξπδηνύ ζηε
ιπκαηνιάζπε αύμεζε ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία
ππξόιπζεο κε ΜΑ.
ε ζύγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή ζέξκαλζε, ε
θαηαλάισζε
ελέξγεηαο
θαη
ν
ρξόλνο
επεμεξγαζίαο κε ΜΑ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά
κεησκέλνη, ελώ θαη ε ζεξκνγόλνο δύλακε ηνπ
ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη από ηελ ππξόιπζε είλαη
ζεκαληηθά πςειόηεξε. Ωο εθ ηνύηνπ, σο πξνο
ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο, ε ππξόιπζε κε ΜΑ
θαίλεηαη λα είλαη πνιύ θαιύηεξε από ηε
ζπκβαηηθή ππξόιπζε.
D. Σύγθξηζε Επεμεξγαζίαο ΥΑ – ΜΑ Λπκαηνιάζπεο
Γαιαθηνβηνκεραληώλ
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Μηα ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε δηεξγαζίαο
μήξαλζεο ιπκαηνιάζπεο κε ρξήζε ΤΑ θαη ΜΑ
παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Beszédes et al.,
2013, ε νπνία επηθεληξώζεθε ζηε ιπκαηνιάζπε
γαιαθηνβηνκεραληώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
πεηξακάησλ
μήξαλζεο
κε
ΤΑ/ΜΑ
αμηνινγήζεθαλ, γηα δηαθνξεηηθή ηζρύ εηζόδνπ,
ηόζν ε μήξαλζε όζν θαη ε βηνδηαζπαζηκόηεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε μήξαλζε κε ΜΑ
ήηαλ, κε θξηηήξην ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν
επεμεξγαζίαο, πην ζπκθέξνπζα γηα ηε
ιπκαηνιάζπε γαιαθηνβηνκεραληώλ, από όηη ε
μήξαλζε κε ΤΑ. Η αύμεζε ηεο ηζρύνο εηζόδνπ
ζην ζύζηεκα ΜΑ είρε ακεζόηεξεο επηπηώζεηο
ζηελ έμνδν από όηη ζην ζύζηεκα κε ΤΑ,
νδεγώληαο ζε πξντόλ κε ιηγόηεξε πγξαζία. ε

ρακειόηεξε ηζρύ, ε δηεξγαζία κε ΜΑ
ρξεηάδεηαη 30% πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα
νδεγήζεη ζην ίδην ηειηθό πεξηερόκελν πγξαζίαο
κε ηελ μήξαλζε κε YA, ελώ ζε πςειόηεξε ηζρύ
ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ μήξαλζεο ήηαλ πεξίπνπ
70%. Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ αιιαγή ηνπ
βαζκνύ βηναπνδόκεζεο, ε δηαδηθαζία μήξαλζεο
κε ΜΑ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο
μήξαλζεο κε ΤΑ. Ο θνύξλνο ΜΑ γηα
ιπκαηνιάζπε γαιαθηνβηνκεραληώλ νδήγεζε ζε
13% πςειόηεξε βηναπνδόκεζε από εθείλε ηεο
κεζόδνπ ΤΑ.
Γηα ηα πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα
ιπκαηνιάζπεο κε πεξηεθηηθόηεηα ζε μεξά νπζία
18,2 ± 0,8 %θ.β. Σν BOD θαη ην SCOD ζην
δείγκα ηιύνο ήηαλ 23,2 ± 1,9 g kg-1 θαη 193,4 ±
2,7 g kg-1, αληίζηνηρα. Σα πεηξάκαηα γηα ηε
μήξαλζε κε ΜΑ δηεμήρζεζαλ ζηε ζπζθεπή
Labotron 500 (SAIREM, Γαιιία) κε κάγλεηξν
ζε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 2450MHz, ελώ γηα
ηελ μήξαλζε κε ΤΑ ρξεζηκνπνηήζεθε εθπνκπόο
Philips κέγηζηεο ηζρύνο 250W. Γηα ηνλ
πνζνηηθό
πξνζδηνξηζκό
ηνπ
βαζκνύ
βηναπνδόκεζεο νξγαληθήο ύιεο ηεο ηιύνο,
κεηξήζεθε ην BOD5 ζηνπο 200C, ζύκθσλα κε
ην πξόηππν APHA5210D πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
ζύζηεκα κέηξεζεο Lovibond BOD Oxidirect
θαη ην SCOD κε θσηόκεηξν Lovibond
CheckDirect SCOD ζύκθσλα κε ηππνπνηεκέλε
κέζνδν κεηά από 2 ώξεο ρώλεπζεο ζηνπο 1500C.
Σα απνηειέζκαηα μήξαλζεο κε ΤΑ γηα ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ππθλόηεηεο ηζρύνο έδεημαλ όηη νη
απμεκέλεο ηηκέο έρνπλ επίδξαζε θπξίσο ζην
ξπζκό μήξαλζεο. Ο ξπζκόο μήξαλζεο
επεξεάζηεθε από ηελ ππθλόηεηα ηζρύνο θαη ε
πςειόηεξε ηηκή νδήγεζε ζε επηηάρπλζε ηεο
μήξαλζεο κε κεησκέλν ρξόλν γηα ηε ζπλνιηθή
δηεξγαζία. Σν ρξνληθό πιενλέθηεκα ηεο
δηαδηθαζίαο ΜΑ έλαληη ηεο ΤΑ γηα ηε δηάξθεηα
ηεο μήξαλζεο κπνξεί λα εμεγεζεί από ηα
δηαθνξεηηθά θαηλόκελα ζεξκηθήο δηάρπζεο.
Η πςειόηεξε ηηκή ηνπ ξπζκνύ μήξαλζεο
κεηξήζεθε 0,141 kg/(kg min) ζηα 2W/g ζηελ
μήξαλζε κε ΜΑ θαη 0,067 kg/(kg min) επίζεο
ζηα 2W/g ζηελ μήξαλζε κε YA. Καηά ηελ
κείσζε ηνπ ξπζκνύ μήξαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο
ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πγξαζία, ην
πιενλέθηεκα ηεο πςειόηεξεο ππθλόηεηαο
ηζρύνο εμαζζελεί ηόζν ζηελ μήξαλζε κε ΜΑ
όζν θαη ζηελ μήξαλζε κε ΤΑ.
Δμεηάζηεθε
επίζεο
ε
κεηαβνιή
ηνπ
βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ηεο νξγαληθήο

ύιεο ηεο ιπκαηνιάζπεο κεηά ηελ μήξαλζε. Η
αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο ζηε YA από 0,5
ζε 1W/g νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ ηηκώλ BOD
ησλ απνμεξακέλσλ δεηγκάησλ θαηά 17%, αιιά
ε πεξαηηέξσ αύμεζε δελ είρε ην ίδην
απνηέιεζκα.
Γηαθνξεηηθέο
ηάζεηο
παξαηεξήζεθαλ εθαξκόδνληαο ηε κέζνδν ΜΑ,
επεηδή ε αύμεζε ππθλόηεηαο ηζρύνο από 0,5 ζε
1W/g πξνθάιεζε αύμεζε θαηά 21% ζην BOD,
αιιά όηαλ ε ιπκαηνιάζπε μεξαίλεηαη κε 2W/g
παξνπζηάδεη ρακειόηεξν BOD. Λακβάλνληαο
ππόςε ηε κεηαβνιή δηαιπηόηεηαο ηεο νξγαληθήο
ύιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο μήξαλζεο,
εθηηκήζεθε ε αλαινγία ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ
θιάζκαηνο πξνο ην ζπλνιηθή νξγαληθή ύιε θαη
ππνινγίζηεθε σο ν ιόγνο ηνπ BOD5 πξνο ην
SCOD. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ
όηη ε μήξαλζε κε ΜΑ παξάγεη πξντόλ κε
πςειόηεξε βηνδηαζπαζηκόηεηα, γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα είλαη επσθειέο θαη λα ηύρεη
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο.
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ΙV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η επεμεξγαζία απνβιήησλ κε ΤΑ θαη ΜΑ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθό εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ.
Οη ζε ρξήζε ζπκβαηηθέο ζεξκηθέο δηεξγαζίεο
ηιύνο έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηελ αθπδάησζε θαη
είλαη ζπλήζσο ζρεδηαζκέλεο λα ιεηηνπξγνύλ ζε
εύξνο ζεξκνθξαζηώλ 60-800C θαη γηα ρξνληθό
δηάζηεκα 30-60min, ελώ ηα ζπλδπαζκέλα
ζπζηήκαηα μήξαλζεο – απνιύκαλζεο ζε
ζεξκνθξαζία 1000C γηα 10-40min θαη ππό πίεζε.
Από ηελ άιιε, ε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε ΤΑ
– ΜΑ έδεημε όηη είλαη πνιύ ηαρεία δηαδηθαζία,
κε κηθξό ιεηηνπξγηθό θόζηνο, απαηηεί κόλν κηα
πεγή ελέξγεηαο (ειεθηξηζκόο) θαη επηηπγράλεη
ζπλερή
θαη
νκνηόκνξθε
επεμεξγαζία.
Υαξαθηεξίδεηαη από άκεζε ζεξκηθή δηείζδπζε
θαη έρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πςειώλ
πνζνηήησλ ζεξκόηεηαο. Όιε ε ελέξγεηα
εζηηάδεηαη ζην πξντόλ θαη είλαη ειάρηζηε ε
απώιεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. Η ξύζκηζε ησλ
δηεξγαζηώλ είλαη ηαρεία θαη δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο
απαηηήζεηο
ζε
ρώξνπο
εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ηόζν ε ΤΑ όζν θαη ε
ΜΑ είλαη κε ηνπλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
Απαηηνύληαη
πεξαηηέξσ:
Έξεπλα
θαη
πεηξάκαηα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ηιύνο κε ΤΑ
θαη ΜΑ ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα , Αλάπηπμε
ζπζηεκαηηθνύ πιαηζίνπ – κεζνδνινγίαο γηα ηελ
επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ησλ
δηεξγαζηώλ, Γηεξεύλεζε δπλαηνηήησλ ζεξκηθήο

ζπλεπεμεξγαζίαο ηιύνο κε άιια απόβιεηα,
Απνηίκεζε δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηνπ ηειηθνύ
πξντόληνο (θαύζε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο,
γεσξγηθή ρξήζε, απνθαηάζηαζε εδαθώλ,
αζθαιή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ θ.ιπ.).
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηε Γξ Διέλε αδαθιή
γηα ηε ζπκβνιή ηεο σο 2ν κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Κξίζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο, θαζώο θαη ζηνλ θ. Bob Schiffmann
(R.F. Schiffmann Associates, Inc.) γηα ηελ
απνζηνιή
ρξήζηκεο
επηζηεκνληθήο
αξζξνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ΜΑ θαη ΓΘ
δηαθόξσλ πιηθώλ.
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