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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά των Αςτικϊν 
Υγρϊν Αποβλιτων 

• φυςικά 

• χθμικά  

• βιολογικά  
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Oλικά ςτερεά (OΣ) Total solids TS 

• θ φλθ που απομζνει μετά από εξάτμιςθ ςτουσ  
103-105°C 

• Tα ολικά ςτερεά τα χωρίηουμε ςε δφο κατθγορίεσ:  

– αιωροφμενα ςτερεά (AΣ) (suspended 
solids)(μεγζκουσ>0.7 μm) 

– διθκοφμενα ςτερεά (ΔΘΣ) (filterable solids) (μεγζκουσ<0.7 
μm). 

• Tα AΣ τα διαχωρίηουμε από τα ΔΘΣ με κατάλλθλα 
φίλτρα  

 



4 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Αιωροφμενα ςτερεά 

•  Tα AΣ περιλαμβάνουν: 

–  τα Kακιηάνοντα Στερεά (KΣ) (settleable solids), (τυπικά 
μεγαλφτερα από 10μm) (θ φλθ που κακιηάνει ςε κϊνο Imhoff 
ςε 1h)  

–  μθ Κακιηάνοντα Στερεά (μθΚΣ)  
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Διθκοφμενα Στερεά 

• Tα ΔΘΣ τα διακρίνουμε ςε:  

– κολλοειδι ςτερεά (KΛΣ) (διάμετρο 0,001 μm ζωσ 1μm) (ξεχωρίηονται 
με βιολογικι οξείδωςθ ι κροκίδωςθ και κακίηθςθ) 

– διαλυμζνα ςτερεά (ΔΣ) (οργανικά και ανόργανα παρόντα ςε 
πραγματικό υδατικό διάλυμα) 

• Kάκε κατθγορία ςτερεϊν μποροφμε να τθν χωρίςουμε επί 
πλζον, ανάλογα με τθν πτθτικότθτα τουσ, ςε  

– πτθτικά ςτερεά (ΠΣ) (το μζροσ που απομακρφνεται με καφςθ ςτουσ 
550°C για 15 λεπτά, βαςικά οργανικά), και  

– μθ πτθτικά ςτερεά (βαςικά ανόργανα)  
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Τυπικι ςφςταςθ ςτερεϊν αςτικϊν 
υγρϊν αποβλιτων  

    οργ.   120 mg/L 

   KΣ  160 (mg/L)  

    αλ.   40 mg/L 

 AΣ (220 mg/L)    

           οργ.   45 mg/L 

   κnKΣ 60 (mg/L) 

    αλ.   15 mg/L  

OΣ 

720 mg/L   οργ.   40 mg/L 

   KΛΣ  50 (mg/L) 

    αλ.     10 mg/L 

 ΓΘΣ (500 mg/L)  

    οργ.  160 mg/L 

   ΓΣ 450 (mg/L) αλ.    290 mg/L  
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Οςμι  

• Προκαλείται από αζρια που απελευκερϊνονται με τθν 
διάςπαςθ οργανικισ φλθσ.   

• Γίνεται πιο ζντονθ με τθν πάροδο του χρόνου.   
• Kφριεσ ενϊςεισ που προκαλοφν δυςοςμία είναι: αμμίνεσ, 

αμμωνία, διαμίνεσ, υδρόκειο, μερκαπτάνεσ (π.χ. CH3SH) 
οργανικά ςουλφίδια, ςκατόλθ (C8H5NHCH3) και άλλα   

• Πολλζσ διαφορετικζσ κεωρίεσ ζχουν αναπτυχκεί, αλλά το 
φαινόμενο τθσ οςμισ δεν ζχει ακόμθ εξθγθκεί πλιρωσ 
επιςτθμονικά.   

• Πρόβλθμα παρουςιάηει το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει 
ςυςχζτιςθ μοριακισ δομισ και οςμισ 
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Η ςυγκζντρωςθ κατωφλίου οςμισ 
(ΣΚΟ)  

• Ομάδα υποκειμζνων (5-10 άτομα) εκτίκεται ςε δείγματα 

οςμϊν, τα οποία ζχουν αραιωκεί με αζρα χωρίσ οςμζσ  

• Ο αρικμόσ των αραιϊςεων που πρζπει να κάνετε για να 

επιτφχετε 50% κετικι αντίδραςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ 

(δθλαδι τα μιςά μζλθ τθσ ομάδασ να κεωριςουν το μείγμα 

δφςοςμο), είναι θ ςυγκζντρωςθ ςε μονάδεσ οςμισ  

• Π.χ., αν εννζα όγκοι αραίωςθσ, που προςτίκενται ςε ζνα όγκο 

δείγματοσ οςμισ προκαλοφν τθν κετικι αντίδραςθ τθσ μιςισ 

ομάδασ, θ ςυγκζντρωςθ οςμισ είναι 10 
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Θερμοκραςία  

• H κερμοκραςία των απόνερων είναι ςυνικωσ μεγαλφτερθ 

τθσ κερμοκραςίασ του παρεχόμενου νεροφ, εξαιτίασ τθσ 

προςκικθσ ηεςτοφ νεροφ κατά τθ χριςθ.   

• Tυπικά ποικίλλει από 10°C ςε 21°C.  Μία αντιπροςωπευτικι 

τιμι είναι 15,6°C.   

• H κερμοκραςία είναι πολφ ςθμαντικι για τισ βιολογικζσ 

μεκόδουσ επεξεργαςίασ αποβλιτων, διότι επθρεάηει:  

    (α) τθν διαλυτότθτα του οξυγόνου 

    (β) τθν ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν 
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Χρϊμα  

• Tα "φρζςκα" απόβλθτα είναι ςυνικωσ χρϊματοσ 

γκρι.   

• H διάςπαςθ οργανικϊν ενϊςεων οδθγεί ςε μείωςθ 

του διαλυμζνου οξυγόνου και ςταδιακι αλλαγι του 

χρϊματοσ ςε μαφρο.  Τότε το απόβλθτο κεωρείται 

ςθπτικό.  

• Το χρϊμα μετράται ςυνικωσ με χριςθ 

φαςματοφωτομζτρου για μικθ κφματοσ 

400-700nm.  
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Xθμικά Xαρακτθριςτικά  

• Oργανικά  

– Tο 75% των AΣ και το 40% των ΔΘΣ των αςτικϊν υγρϊν 
αποβλιτων είναι οργανικά ςυςτατικά.   

– Oι οργανικζσ ενώςεισ είναι κυρίωσ πρωτεΐνεσ 40 με 60%, 
υδατάνκρακεσ 25 με 50%, λίπθ και ζλαια 10% (διαλυτά ςε 
εξάνιο), και ουρία (που όμωσ διαςπάται ταχφτατα).   

– Επίςθσ περιλαμβάνονται τα απορρυπαντικά, οι φαινόλεσ 
και άλλα ςυςτατικά που δεν είναι βιολογικισ 
προζλευςθσ, αλλά περιζχονται ςτα αςτικά υγρά 
απόβλθτα εξαιτίασ τθσ ανκρϊπινθσ χριςθσ.  
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Μζκοδοι μζτρθςθσ 

• (α) Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (BAO), 
BOD 

• (β) Xθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (XAO), COD 

• (γ) Oλικόσ Oργανικόσ Aνκρακασ (OOA), TOC 

• (δ) Ολικά Απαιτοφμενο Οξυγόνο (OAO),TOD 

• (ε) Θεωρθτικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (ΘOA), 
ThOD 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

• Μζτρθςθ του διαλυμζνου οξυγόνου (ΔΟ) που 
απαιτείται για τθν βιολογικι οξείδωςθ τθσ 
οργανικισ φλθσ που περιζχει το απόβλθτο, 
ςφμφωνα με τθν ςυνολικι αντίδραςθ: 

Οργανικι φλθ + ΔΟ +NH3             CO2 +H2Ο+…+νζα μικροβιακά κφτταρα 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

• Tο δείγμα αραιώνεται κατάλλθλα με ειδικό νερό (απεςταγμζνο με 
προςκικθ ανόργανων αλάτων για διατιρθςθ του pH και τθσ οςμωτικισ 
πίεςθσ) και προςτίκεται εμβόλιο ("μαγιά") μικροοργανιςμϊν.   

• H επϊαςθ γίνεται για 5 θμζρεσ ςτουσ 20°C.   

• Mετά τθν επϊαςθ μετράται το ΔO ςυναρτιςει του χρόνου. 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

• H παρουςία αυτότροφων μικροοργανιςμϊν οδθγεί 
ςε πρόςκετθ απαίτθςθ οξυγόνου για νιτροποίθςθ  
(οξείδωςθ αμμωνίασ ςε νιτρικά) χωρίσ τθν 
κατανάλωςθ άνκρακα.  

• Γι αυτό, ςε δεφτερο ςτάδιο (εξαιτίασ τθσ αργισ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ αυτϊν των βακτθριδίων) 
παρατθρείται νιτρογενισ απαίτθςθ οξυγόνου 
[Nιτρογενϊσ Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (NAO)]. 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

• Το ΝΑΟ αντιπροςωπεφει τθν ηιτθςθ ΔO κατά τθν νιτροποίθςθ τθσ 
αμμωνίασ από αυτότροφουσ χθμειοςυνκετικοφσ οργανιςμοφσ 
(δθλαδι οργανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν το CO2 ωσ πθγι 
άνκρακα): 

•            Nitrosomonas                  Nitrobacter 

    ΝΗ3 + ΔΟ                 ΝΟ2 + ΔΟ                    ΝΟ3        

• Μια και το ΒΑΟ το κεωροφμε ωσ μζτρθςθ οργανικϊν, δεν πρζπει 
να προςμετροφμε ςτθν απαίτθςθ ςε οξυγόνο και τθ νιτρογενι 
απαίτθςθ.  Aυτόσ είναι και ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφμε το BAO5 
μια και ςε 5 θμζρεσ αυτι θ δραςτθριότθτα δεν ζχει ακόμθ 
παρατθρθκεί, και επομζνωσ όλο το οξυγόνο που ζχει απαιτθκεί 
ζχει χρθςιμοποιθκεί για βιολογικι οξείδωςθ οργανικϊν. 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

• H οξείδωςθ τθσ οργανικισ φλθσ ςε 20 θμζρεσ ζχει 
επιτευχκεί κατά 95-99% ενϊ ςε 5 θμζρεσ κατά 60-70%.  
Τθν κινθτικι, για πρακτικοφσ λόγουσ, ςυχνά τθν 
λαμβάνουμε ωσ πρϊτθσ τάξεωσ: 

        

• όπου, Lt: το οξυγόνο που μζνει να απαιτθκεί ςε χρόνο t, 
εξ' ου: 

     

• όπου L0 το BAO που μζνει να απαιτθκεί ςε χρόνο 0 
(τελικό BAO). 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

Η απαίτθςθ ςε οξυγόνο (το ιδθ απαιτθκζν) ςε χρόνο t (το 
BAO) είναι: 

y L L Lt

kt           

0 0 1 10( )      

Tότε  το  οξυγόνο  που  ζχει  απαιτθκεί ςε 5  θμζρεσ  είναι το 

BAO5=y5=L0(1-10-5k). 
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Bιοχθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(BAO)  

Παράδειγμα: Προςδιορίςτε το BAO1 και το τελικό 

BAO για κάποιο απόβλθτο με BAO5=200 mg/L 

ςτουσ 20°C.  (kϋ=0,23 d-1) 
 
Λφςθ 
(α) Bρίςκουμε το L0:               

L L e

y L e L e

L mg L

t

k t

k

  

      

   



     

 

 

  

0

5 0

5

0

5 0 23

0

1 200 1

293

( ) ( )

/

( . )

                   

(β) Bρίςκουμε το BAO1: 
BAO y e mg L1 1

1 0 23293 1 60          ( ) /( . )
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Xθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (XAO)  

• ποςότθτα που απαιτείται για οξείδωςθ από κάποιο χθμικό 
οξειδωτικό παράγοντα.   

• Το διχρωμικό κάλλιο (K2Cr2O7) χρθςιμοποιείται τυπικά ωσ 
οξειδωτικόσ παράγοντασ και ο κειικόσ άργυροσ (AgSO4) ωσ 
καταλφτθσ.  

 

(CaHbOc) + Cr2O7
-
 +H

+
   2Cr

3+
 +aCO2 + βH2O                 

οπγανική     ιζσςπό              θεπμόηηηα 

ύλη         οξειδωηικό           καηαλύηηρ 
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Xθμικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (XAO)  

• Το Cr 2O 7
 - που απομζνει αφοφ οξειδωκοφν τα 

οργανικά μετράται με τιτλοδότθςθ με εναμμώνιο 
κειικό ςίδθρο Fe(NH4

+)
2(SO4)2.6H2O, απ' όπου 

προςδιορίηεται θ χθμικι απαίτθςθ ςε οξυγόνο.   

• Tο XAO είναι γενικά μεγαλφτερο του BAO,  διότι 
περιςςότερεσ ενϊςεισ οξειδϊνονται χθμικά απ' ό,τι 
βιολογικά.   

• O προςδιοριςμόσ του XAO τυπικά απαιτεί 3 ϊρεσ 
και ςυχνά μπορεί να ςυςχετιςτεί με το BAO.  
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Oλικόσ Oργανικόσ Aνκρακασ 
(OOA),ΤΟC  

Οξείδωςθ με οξυγόνο ςτουσ 950°C, ςε ειδικό κλίβανο, 
παρουςία καταλφτθ.  H αντίδραςθ μπορεί να γραφεί ωσ:                                                           
 Οργανικι φλθ + Ο2     CO2 + H2O     
                            καταλφτθ  
     
μετράται με υπζρυκρο αναλυτι και ςυςχετίηεται με το 
περιζχομενο ςε C 
 
Tο δείγμα αρχικά κακίςταται όξινο και αερίηεται για να 
απομακρυνκοφν τα ανόργανα ςυςτατικά (όπωσ CO2).  H 

ανάλυςθ παίρνει μόνο 2-10 min, κάτι που αποτελεί 
βαςικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου. 
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Oλικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο (OAO) 
TOD  

• Oργανικζσ ενϊςεισ οξειδϊνονται ςε κλίβανο 
παρουςία λευκοχρφςου.   

• Tο OAO μετράται από το οξυγόνο που 
περιζχεται ςτο φζρον αζριο άηωτο  
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Θεωρθτικά Aπαιτοφμενο Oξυγόνο 
(ΘAO) ThOD  

• Aν είναι γνωςτόσ ο εμπειρικόσ τφποσ των 
οργανικϊν ενϊςεων, π.χ.  NH2(CH2)COOH 
(γλυκίνθ), μποροφμε να προςδιορίςουμε 
κεωρθτικά τθν απαίτθςθ ςε οξυγόνο από τισ 
αντιδράςεισ που διζπουν τθν οξείδωςθ 
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Συςχετιςμόσ Μζτρων-Tυπικζσ ςχζςεισ 
ανάμεςα ςτα διάφορα μζτρα για αςτικά 

υγρά απόβλθτα  
 

• BAO/XAO = 0,4-0,8 

• OOA/ΘAO = 1,0 

• ΒΑΟ/ΟΟΑ = 1,0- 1,6 



27 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Aνόργανα 

• (α) Tο pH = -log10[H+]  

• (β) Tα χλωρίδια: προζλευςθ κφρια από τον 
άνκρωπο και αποςτραγγιηόμενα  νερά. 

• (γ) H αλκαλικότθτα: από τθν παρουςία 
υδροξειδίων, ανκρακικϊν και  διττανκρακικϊν 
αλάτων ςτοιχείων όπωσ το αςβζςτιο, το 
μαγνιςιο, το νάτριο, το κάλλιο και θ αμμωνία. 
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Aνόργανα 

• Tο άηωτο: ςθμαντικό γιατί απαιτείται για τθν 
ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν.  

• Περίςςεια αηϊτου οδθγεί ςε ανάπτυξθ φυκϊν 
(ευτροφιςμόσ), ενϊ ζλλειψθ αηϊτου οδθγεί 
ςε ακατάλλθλο νερό για ανάπτυξθ μικροβίων 
(βιολογικόσ κακαριςμόσ).  
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Aνόργανα 

• Tο άηωτο κφρια βρίςκεται ςτα αςτικά υγρά 
απόβλθτα υπό τθν μορφι αμμωνίασ θ οποία 
βρίςκεται ςε ιςορροπία με ιόντα αμμωνίου 
ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ: 

• (Για pH>7 (αλκαλικό διάλυμα) θ ιςορροπία 
μετατοπίηεται προσ αριςτερά ) 

 
NH H O NH OH3 2 4        
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Aνόργανα 

• H μζτρθςθ γίνεται με βραςμό μετά από αφξθςθ του 
pH και φαςματοςκοπικι μζτρθςθ τθσ αμμωνίασ που 
περιζχεται ςτο απεςταγμζνο νερό.   

• Eκτόσ από τθν αμμωνία, τα απόβλθτα περιλαμβάνουν 
και οργανικό άηωτο που προςδιορίηεται με τθν μζκοδο 
Kjedahl (ΤΚΝ).  Tο οργανικό άηωτο μετατρζπεται αργά 
ςε αμμωνία.   

• Tζλοσ, το άηωτο βρίςκεται και ςε ιόντα NO2 - (τυπικά 
ςε ςυγκεντρϊςεισ μικρότερεσ από 1 mg/L μια και 
γριγορα οξειδϊνονται ςε νιτρικά) και NO3- τα οποία ςε 
ςυγκεντρϊςεισ άνω των 45 mg/L είναι επικίνδυνα για 
τθν υγεία.  
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Φϊςφοροσ  

• H παρουςία φωςφόρου είναι επίςθσ ςθμαντικι 
για τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων 
μικροοργανιςμϊν ςε μία εγκατάςταςθ 
βιολογικοφ κακαριςμοφ.   

• Συνικωσ τα αςτικά υγρά απόβλθτα περιζχουν 4-
15 mg/l φωςφόρου.   

• Oι ςυνικεισ του μορφζσ είναι:  

         ορκοφωςφορικά  

         πολυφωςφορικά  

         οργανικόσ φωςφόροσ  
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Θείο  

• Το κείο απαιτείται για τθν ςφνκεςθ πρωτεϊνϊν των 
μικροοργανιςμϊν (κυςτείνθ).   

• Tο κείο, ςυνικωσ ςυναντάται ςτα αςτικά υγρά απόβλθτα, 
υπό τθν μορφι κειικϊν και ανάγεται : 

                                                                        βαθτήρηα 

 SO4
2-

 + oργ.  ύιε              S
2-

 + H2O + CO2            

                           

                                                   S
2-

 + 2H
+
           H2S        
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Διάφορεσ τοξικζσ ενϊςεισ και ςτοιχεία  

• Cu+  

• Pb+  

• Ag+  

• Cr++  

• As  

• B  

• CN- 

• CrO4 2-  
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Bιολογικά Xαρακτθριςτικά  

• Tα υγρά απόβλθτα περιζχουν διάφορουσ μικροοργανιςμοφσ, 
οριςμζνοι εκ των οποίων μπορεί να είναι πακογόνοι.   

• Oι μικροοργανιςμοί που βρίςκονται ςε ςθμαντικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ είναι τα λεγόμενα κολοβακτθρίδια.  Kάκε 
άτομο παράγει 100 ζωσ 400 δις.  κολοβακτθρίδια τθν θμζρα.   

• Tα ίδια είναι ςχετικά ακίνδυνα, αλλά θ παρουςία τουσ ςυχνά 
ςυνεπάγεται και παρουςία πακογόνων μικροοργανιςμϊν.   

• H παρουςία των κολοβακτθριδίων μετράται με βάςθ τθν 
ικανότθτά τουσ να ηυμϊςουν διάλυμα λακτόηθσ, όπωσ 
τεκμθριϊνεται από τθν παραγωγι αερίων.  
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ΠΠA (ο πιο πικανόσ αρικμόσ) ι 
ΠΑΚ(=πικανόσ αρικμόσ κωλοβακτθριδίων), 

MPN (= most probable number)  

• Στατιςτικι ανάλυςθ κετικϊν και αρνθτικϊν αποτελεςμάτων, όταν 
πολλαπλά δείγματα μετρϊνται ςε γεωμετρικι ςειρά όγκων για να 
βρεκεί ο αρικμόσ που περιζχουν κολοβακτθρίδια.  

• Ζτςι π.χ.,  ςε δοκιμι 5 δειγμάτων ςε 4 όγκουσ (αραιϊςεισ) ζςτω ότι τα 
αποτελζςματα ζχουν από ειδικοφσ πίνακεσ ωσ εξισ:  

• Για το πιο πάνω παράδειγμα ο ΠΠA για 100 ml είναι 47    
                                      mL + - 

  _________________ 

  10 4 1 

   1 4 1 

  0.1 2 3 

  0.01 0 5 

από πίλαθες ΠΠΑ=47 
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____________________________________________________________________________________________________________________________

  

                         Aρηζκός                        Aρηζκός                          Aρηζκός                             Aρηζκός                           Aρηζκός                      Aρηζκός 

 Θετηθώλ Θετηθώλ Θετηθώλ Θετηθώλ Θετηθώλ Θετηθώλ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 10 1 0.1  10 1 0.1  10 1 0.1  10 1 0.1          10   1 0.1  10 1     

0.1 

 mL mL mL MPN mL mL mL MPN mL mL mL MPN mL mL mL MPN mL mL mL MPN mL

 mL mL  MPN 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 0 0 0  1 0 0 2.0 2 0 0 4.5 3 0 0 7.8 4 0 0 13 5 0      

0       23 

 0 0 1  1.8 1 0 1 4.0 2 0 1 6.8 3 0 1 11  4 0 1 17 5 0      

1       31 

 0 0 2  3.6 1 0 2 6.0 2 0 2 9.1 3 0 2 13  4 0 2 21 5 0      

2       43 

 0 0 3  5.4 1 0 3 8.0 2 0 2 12 3 0 3 16  4 0 3 25 5 0      

3       58 

 0 0 4  7.2 1 0 4 10 2 0 4 14 3 0 4 20  4 0 4 30 5 0      

4       76 

 0 0 5  9.0 1 0 5 12 2 0 5 16 3 0 5 23  4 0 5 36 5 0      

5       95 

  

 0 1 0  1.8 1 1 0 4.0 2 1 0 6.8 3 1 0 11  4 1 0 17 5 1      

0       33 

 0 1 1  3.6 1 1 1 6.1 2 1 1 9.2 3 1 1 14  4 1 1 21 5 1      

1       46 

 0 1 2  5.5 1 1 2 8.1 2 1 2 12 3 1 2 17  4 1 2 26 5 1      

2       64 

 0 1 3  7.3 1 1 3 10 2 1 3 14 3 1 3 20  4 1 3 31 5 1      

3       84 

 0 1 4  9.1 1 1 4 12 2 1 4 17 3 1 4 23  4 1 4 36 5 1      

4      110 

 0 1 5 11 1 1 5 14 2 1 5 19 3 1 5 27  4 1 5 42 5 1      

5      130 
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Απαιτιςεισ για απορρίψεισ από 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

αποβλιτων. ΚΥΑ 5673/400  

 

 

Παράκετρος 

 

 

Σσγθέλτρωσε (mg/L) 

Τσπηθές 

σσγθελτρώσεης 

ΑΥΑ (mg/L) 

Διάτηστε 

ποσοστηαία 

 κείωσε (%) 

ΒΑΟ5 25  110-400  70-90 

XAO 125  250-1000  75 

Οιηθά Αηωρούκελα 

Στερεά 

35  100-350  90 
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Απαιτιςεισ για διάκεςθ από 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτων 

ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ ΚΥΑ 5673/400  
Παράκετρος Σσγθέλτρωσε (mg/L) Τσπηθές 

σσγθελτρώσεης 

ΑΥΑ (mg/L) 

Διάτηστε 

ποσοστηαία 

κείωσε (%) 

Οιηθός Φωσυόρος 2  

(10.000-100.000 η.θ.) 

1  

(άλω τωλ 100.000 η.θ.) 

4-15  80 

Οιηθό Άδωτο (ΤΚΝ) 15  

(1.000-100.000 η.θ.) 

10  

(άλω τωλ 100.000 η.θ.) 

20-85  70-80 

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 



42 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Το παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρϊν Αποβλιτων, 
Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά των Αςτικϊν Υγρϊν Αποβλιτων». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
διεφκυνςθ:https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2143 
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ Παρόμοια Διανομι 4.0 *1+ ι μεταγενζςτερθ, Διεκνισ 
Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ 
όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ωσ Μθ Εμπορικι ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

