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ΔΚΔΠΤ – Πεξηβάιινλ

• Σερλνινγίεο αμηνπνίεζεο βηνκεραληθώλ 
παξαπξντόλησλ (Αδξαλνπνίεζε-ζηαζεξνπνίεζε -Γνκηθά 

θεξακηθά Σζηκέλην Ππξίκαρα-, Αλαθύθισζε ζηε παξαγσγή, 
Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ)

• Σερληθά θεξακηθά πςειήο ηερλνινγίαο γηα 
πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο (Fuel Cells, κεκβξάλεο, 

θίιηξα, θαηαιύηεο)

• Υεκηθέο κεηξήζεηο

KAINOTOMIΚA ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΔΚΔΠΤ – Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο

• πκβνιή ζηε 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο

• Αληηκεηώπηζε 

πεξηβαιινληηθήο 

ξύπαλζεο

• πκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

(Δπηζηεκνληθή -

Σερληθή)

Τςειέο αλαιπηηθέο 
δπλαηόηεηεο ζηελ 
ππεξεζία ηνπηθήο 
θνηλσλίαο 

Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο κε 
πνηνηηθέο ππεξεζίεο

Δπηζηεκνληθόο ζύκκαρνο 
ζηε παξαθνινύζεζε θαη 
επίιπζε πξνβιεκάησλ 
ρεκηθήο ξύπαλζεο



ΔΚΔΠΤ – Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο

Η ζηξαηεγηθή ηεο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο 
ηεο ΔΚΔΠΤ:

Οξγαλσκέλε δεηγκαηνιεςία 

Μειέηε & Υαξαθηεξηζκόο δεηγκάησλ

Απόβιεηα : Υαξαθηεξηζκόο

Δπεμεξγαζία & αλαδήηεζε ιύζεσλ γηα 
αμηνπνίεζε ζε λέα πξντόληα ή 
αδξαλνπνίεζε θαη αζθαιή δηάζεζε

Αύμεζε θύθινπ δσήο 

πξντόληνο 

Καιύηεξε αμηνπνίεζε 

κε αλαλεώζηκσλ 

θπζηθώλ πόξσλ

Μείσζε ηνπ 

νηθνινγηθνύ 

απνηππώκαηνο 
(απνηππώκαηνο άλζξαθα, 

ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο)



Γπλαηόηεηεο

Μεηξήζεηο ξύπσλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ, αέξησλ 
δεηγκάησλ

Bαξέα κέηαιια, αληόληα θιπ

Πξνζδηνξηζκνί δεηθηώλ επηβάξπλζεο (COD, BOD, pH, ζπγθεληξώζεηο θιπ)

Υαξαθηεξηζκόο απνβιήησλ (ηνμηθά, επηθίλδπλα θιπ)

Τπνζηήξημε έξεπλαο & εθαξκνγώλ ηερληθώλ θεξακηθώλ πςειήο 

ηερλνινγίαο γηα πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο (Fuel Cells, θίιηξα, 

κεκβξάλεο, θαηαιύηεο) ΔΘΝΙΚΑ & ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Αμηνινγήζεηο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθώλ ηερλνινγηώλ / πξντόλησλ / 

πιηθώλ 

Αμηνινγήζεηο αζθαινύο δηάζεζεο πιηθώλ (εθρπιηζηκόηεηα)



Δθπιπζηκόηεηα ζηεξεώλ 

απνβιήησλ ΟΓΗΓΙΑ 2003/33 ΔΚ

Γηαδηθαζία απνδνρήο απνβιήησλ 

ζε ρώξνπο ηαθήο

• Βαζηθόο ραξαθηεξηζκόο

• Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο

• Δπηηόπηα επαιήζεπζε 

Κξηηήξηα απνδνρήο ησλ απνβιήησλ

• Τγεηνλνκηθή ηαθή αδξαλώλ απνβιήησλ

• Τγεηνλνκηθή ηαθή κε επηθηλδύλσλ 

απνβιήησλ

• Σαθή επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε :

-Υώξνπο κε επηθηλδ. απνβιήησλ

-Υώξνπο επηθίδ. απνβιήησλ



Παξαδείγκαηα Πεξηβαιινληηθώλ 

Σερλνινγηώλ

• Ιπηάκελε ηέθξα από 

θαύζε ιηγλίηε

• θσξία ΛΑΡΚΟ 

• Αλπδξίηεο γύςνπ 

• Αμάπτρνη καιμξτξμικώμ ποξϊόμτωμ 

• Αμάπτρνη τεςμξλξγιώμ παοαγωγήπ υιλικότεοωμ 
ποξπ τξ πεοιβάλλξμ (αμακύκλωση) 

ηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ε ΔΚΔΠΤ 

έρεη δώζεη ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο κε ηελ εηζαγσγή 

ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε θεξακηθέο δνκέο



Ιπηάκελε ηέθξα
ΔΝ 450 γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά: 

σο ιπηάμενη ηέθρα ορίζεηαι ηο λεπηόκοκκο σλικό 

αποηελούμενο από κσρίως ζθαιρικά, σαλώδη 

ζωμαηίδια, προερτόμενα από ηην καύζη 

κονιορηοποιημένοσ άνθρακα. Λαμβάνεηαι από ηα 

ηλεκηροζηαηικά ή μητανικά θίληρα, ηα οποία ηην 

δεζμεύοσν από ηα απαέρια ηων λεβήηων καύζης 

κονιορηοποιημένοσ άνθρακα. Μπορεί να είναι 

πσριηικής ή αζβεζηολιθικής προέλεσζης.

Συστατικό
(% w/w)

Ιπηάμενη 

ηέθπα 

Ανθπακίηη

Ιπηάμενη

ηέθπα 

Τύπθη 

Ιπτάμενη

Τέυρα

Λιγνίτη

SiO2 20-60 40-60 15-45

Al2O3 5-35 20-30 10-25

Fe2O3 10-40 4-10 4-15

CaO 1-12 5-30 15-40

MgO 0-5 1-6 3-10

SO3 0-4 0-2 0-10

Na2O 0-4 0-2 0-6

K2O 0-3 0-4 0-4

LOI 0-15 0-3 0-5



Ιπηάκελε ηέθξα
Αλάπηπμε πξνζξνθεηηθώλ δνκώλ από ηπηακέλε ηέθξα γηα ηελ θαηεξγαζία 

βηνκεραληθώλ απνβιήησλ.  

+
Γηα ηελ επεμεξγαζία 1 m3 ηππηθνύ 

βηνκεραληθνύ απνβιήηνπ πεξηεθηηθόηεηαο

•50 mg Cu/l

•40 mg Pb/l

•30 mg Zn/l

•20 mg Cd/l

•20 mg Cr/l 

Απαηηνύληαη ιηγόηεξα από 5 Kg πιηθνύ γηα 

ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ

ΟΦΔΛΗ:

1. Οηθνλνκηθά : 

(το κόστος απόθεσης των 10.000.000 tn 

ιπτάμενης τέυρας ποσ παράγει η 

ΔΕΗ είναι 2 €/tn=20.000.000€/έτος)

1. Πεξηβαιινληηθά : 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

πνζόηεηαο πνπ απνηίζεηαη 

ζην πεξηβάιινλ

2. Μείσζε  ησλ 

εμνξπζζόκελσλ πξώησλ 

πιώλ κε αληηθαηάζηαζή 

ηνπο από ηπηάκελε ηέθξα 

3. Αλάπηπμε πξνζξνθεηηθώλ 

κέζσλ ρακεινύ θόζηνπο-

πςειήο απνδνηηθόηεηαο



θσξία ειεθηξνθιηβάλσλ ΛΑΡΚΟ

Μειεηήζεθε ε ρξήζε απηήο σο:

• Αδξαλέο ζε ζθπξόδεκα

• Αληηνιηζζεηηθό πιηθό 

• Πξώηε ύιε ζηε θεξακνπνηία 

(ηνύβια-θεξακίδηα)

Παξαπξντόλ κεηαιινπξγίαο Ni

Αμηνζεκείσηε εηήζηα παξαγσγή

~2.5 εθ.tn/έηνο



θσξία ειεθηξνθιηβάλσλ ΛΑΡΚΟ

Αμηνπνίεζε σο αληηνιηζζεηηθό:

• Μεραληθή αληνρή ζπκπαγνύο ζθσξίαο (1150-

2310kp/cm2)

• Γνθηκή Los Angeles (22-26%)

• Γνθηκέο αληηνιηζζεξόηεηαο

Γείθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε (48)

Γείθηεο θζνξάο ζε απόηξηςε (4,2)

Γείθηεο πιαθνεηδνύο (16,5)

ΠΟΛΤ ΚΑΛΔ ΜΗΥΑΝΙΚΔ ΑΝΣΟΥΔ 



θσξία ειεθηξνθιηβάλσλ ΛΑΡΚΟ

Αμηνπνίεζε σο αδξαλέο ζε πξντόληα 

ζθπξνδέκαηνο:

• θπξόδεκα 

– ύλζεζε C16/20 (310kg ηζηκέλην/m3): 

43ΜPa (28εκ)

• Πιάθεο πεδνδξνκίνπ

– Αληνρή ζε θάκςε 4,6 Ν/mm2

– Τδαηαπνξξνθεηηθόηεηα 5,6%

– Αληνρή ζε απόηξηςε 449 cm3

ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΤΦΗΛΧΝ  

ΑΝΣΟΥΧΝ 

ΝΔΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 



θσξία ειεθηξνθιηβάλσλ ΛΑΡΚΟ

Αμηνπνίεζε σο πξώηε ύιε ζε δνκηθά πξντόληα 

θεξακνπνηίαο:

• Μεξηθή αληηθαηάζηαζε κε πιαζηηθνύ ρώκαηνο

• Γηαθνξεηηθά πνζνζηά πγξαζίαο

• Έςεζε ζηνπο 950νC

• Τςειέο αληνρέο

ΝΔΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ κε ιεπηόηεξα 

ηνηρώκαηα

Διάηησζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο 



Αλπδξίηεο γύςνπ
Αμηνπνίεζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ζε λε πιηθά–επέθηαζε ηνπ θύθινπ 

δσήο ηνπο.

Παξαγσγή απηνεπηπεδνύκελσλ δαπέδσλ από απνξξίκκαηα θζνξηνγύςνπ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βηνκεραλία Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ

Από ηην παπαγωγή ςδποθθοπικού οξέορ ζηη ΒΦΛ παπάγονηαι 25.000 tn

ανςδπίηη γύψος/έηορ, με κόζηορ απόππιψηρ 1 €/t.. 

Πξνέθπςαλ πιηθά:

1. Τςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο 

2. Πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηηο ζύγρξνλεο 

δόκεζεο γηα ηελ επίηεπμε 

πςειώλ αληνρώλ ζε 

ζύληνκν ρξόλν

3. Μείσζε ησλ ζηεξεώλ 

απνβιήησλ



Οθέιε - Πξννπηηθέο
• Αμηόπηζηνο εξγαζηεξηαθόο/επηζηεκνληθόο ζύκκαρνο ζηνπο 

ηνπηθνύο θνξείο & ηηο Αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

• Δπηζηεκνληθή & Σερλνινγηθή Τπνζηήξημε ζηελ 
πεξηβαιινληηθή εγξήγνξζε ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ

• Αμηόπηζηνο ζύκκαρνο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα

• Διαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, κείσζε ησλ 
απνηηζέκελσλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνξξηκκάησλ

• Οηθνινγηθή δηαρείξηζε (αλαθύθισζε πιηθώλ) Δμνηθνλόκεζε α’ πιώλ

• Αλαβάζκηζε ησλ θπζηθώλ απνδεθηώλ (πγξώλ κε ηελ θαηεξγαζία ησλ 
απνβιήησλ από ηα θαηλνηόκα πξντόληα, θαη ζηεξεώλ από ηελ κείσζε 
ησλ ζηεξεώλ απνζέζεσλ)

• Άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ ηξηβώλ κεηαμύ παξαγσγηθώλ θνξέσλ θαη 
θνηλσληθώλ νκάδσλ 



Άκεζνη ηόρνη

• πλεξγαζίεο κε ηνπηθνύο 

θνξείο

• Δξεπλεηηθέο δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο θαηλνηνκίαο 

(Ιδησηηθνί θνξείο – Πνιηηεία)

• Γηαπίζηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δνθηκώλ από ην ΔΤΓ



αο επραξηζηώ πνιύ

γηα ηελ πξνζνρή ζαο


