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4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 
7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 30, 32, 33], αφορούν τους 
συνιστώµενους κανόνες και τεχνικές πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης στις 
λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ.  

 

Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Ποιότητα 
καυσίµου 

Αέριες εκποµπές 
(κυρίως SO2 και 
NOx) 
Eκποµπές 
Ιχνοστοιχείων 
(Pb, Ni, Cu, Cr, 
Zn, Hg, As, Cd, 
V) 

• Καταγραφή της ποιότητας του καυσίµου 
(προσδιορισµός C, S, N, Η, βαρέων 
µετάλλων, ιπτάµενης τέφρας, υγρασίας, 
κατωτέρας θερµογόνου δύναµης) – τήρηση 
σχετικού ηµερολογίου. 

• Βελτίωση της ποιότητας τροφοδοσίας 
καυσίµου.  Ενδεχόµενη χρήση ξηρού λιγνίτη. 

Παραλαβή, 
διακίνηση και 
αποθήκευση 
υλικών 

Εκποµπές σκόνης 
λιγνίτη 

• Λήψη µέτρων, µεταφορά µε κατάλληλα µέσα 
για την αποφυγή διαφυγών σκόνης (πχ. 
σκεπαστοί ταινιόδροµοι µέσα στα όρια του 
ΑΗΣ) 

• Αποθήκευση σε ειδικούς αποθηκευτικούς 
χώρους (πχ. σιλό) 

• ∆ιερεύνηση κόστους για αποθήκευση σε 
κλειστούς χώρους για τον έλεγχο διάχυτων 
εκποµπών σκόνης 

• Λειτουργία συστηµάτων αποκονίωσης στους 
αποθηκευτικούς χώρους και στο σύστηµα 
διακίνησης προς τις Μονάδες 

• Επαναχρησιµοποίηση σκόνης λιγνίτη από 
συστήµατα αποκονίωσης για καύση 

• Τακτικός έλεγχος και συντήρηση 
συστηµάτων αποκονίωσης  
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

 ∆ιαρροές 
πετρελαίου 

• Μεταφορά µε οχήµατα κατάλληλα 
διαµορφωµένα για τη µεταφορά υγρών 
καυσίµων 

• Εξασφάλιση καλής στεγανότητας κατά την 
διαδικασία φόρτωσης/ εκφόρτωσης 

• Οι αντλίες και οι βαλβίδες του συστήµατος 
διακίνησης πετρελαίου να βρίσκονται εντός 
στεγανής λεκάνης 

• Εξασφάλιση στεγανότητας δεξαµενών µέσω 
κατάλληλου εξοπλισµού όπως προβλέπεται 
από το Νόµο (Π.∆. 44/87) 

• Εγκατάσταση περιµετρικής λεκάνης 
κατακράτησης διαρροών (ανάλογα µε την 
ύπαρξη χώρων) 

• Τακτικός έλεγχος και µετρήσεις για τυχόν 
διαρροές – προληπτική συντήρηση 
εξοπλισµού 

• Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση 
διαρροών πετρελαίου 

• Κατάλληλη συλλογή διαρροών και µεταφορά 
στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

 
 

∆ιαρροή τοξικών 
ουσιών (όπως 
PCB/PCT) 

• Αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών - εύρεση 
εναλλακτικών µη τοξικών χηµικών ουσιών 

• Αποφυγή ή εγκατάσταση µετασχηµατιστών 
που δεν περιέχουν PCB/PCT, όπου αυτό είναι 
δυνατό 

• Μεταφορά µε ειδικά βυτία 
• Ειδικοί χώροι φύλαξης - αποθήκευσης µε 
κατάλληλο εξοπλισµό και σήµανση 

• Λήψη µέτρων για την αποφυγή διαρροών 
µέσω της εξασφάλισης στεγανότητας 
εξοπλισµού αποθήκευσης - διακίνησης 

• Τακτικές µετρήσεις και έλεγχος για διαρροές 
- προληπτική συντήρηση εξοπλισµού - 
τήρηση µητρώου επιθεωρήσεων 

• Τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας 
µετασχηµατιστών 

• Εγκατάσταση ειδικού συστήµατος συλλογής 
διαρροών και διάθεση σε ενδεδειγµένο χώρο 

• Κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης συνθηκών 
έκτακτης ανάγκης 

 ∆ιαρροή 
υδραζίνης (τοξική 
ουσία) 

• Αποφυγή της χρήσης της - εύρεση 
εναλλακτικής ουσίας λιγότερο τοξικής 

Παρατήρηση: Η υδραζίνη δεν χρησιµοποιείται 
πλέον στους ΑΗΣ για την χηµική απαερίωση 
(µε προσωρινή εξαίρεση τους ΑΗΣ Αγίου 
∆ηµητρίου V και ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β).  Ήδη 
στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου V , µετά την 
διεξαγωγή των δοκιµών παραλαβής, 
σταµάτησε η χρήση υδραζίνης. 
• Γενικά εφαρµογή της οδηγίας ΠΕ-10 του 
Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
Απαγορεύεται η απόρριψη της υδραζίνης. 

• Κλειστό κύκλωµα διακίνησης - προσεκτική 
έκπλυση δοχείων - αποφυγή επαφής µε το 
προσωπικό 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

 ∆ιαρροή -
διαφυγές 
επικινδύνων 
ουσιών 

• Αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών 
• Μεταφορά υγρών µε ειδικά βυτία (µεταφορά 
επικινδύνων φορτίων σύµφωνα µε ADR, 
µεταφορά στερεών µε οχήµατα κατάλληλου 
εξοπλισµού για την αποφυγή διαφυγών (πχ. 
σιλοφόρα, χρήση ειδικών σκέπαστρων) 

• Εξασφάλιση στεγανότητας διαδικασίας 
µετάγγισης όλων των επικινδύνων ουσιών / 
εκφόρτωση στερεών υλικών σε κλειστούς 
χώρους 

• Χρήση ειδικών δεξαµενών ή αποθηκευτικών 
χώρων µε κατάλληλο εξοπλισµό και 
σήµανση για την αποφυγή 
διαρροών/διαφυγών 

• Λήψη µέτρων για την αποφυγή 
διαρροών/διαφυγών µέσω της εξασφάλισης 
στεγανότητας εξοπλισµού διακίνησης 

• Εγκατάσταση ειδικών κουρτινών από PVC, 
που περιβάλλουν τους χώρους όπου 
υπάρχουν οξέα, για την προστασία των 
εργαζοµένων 

• Περιµετρική λεκάνη κατακράτησης διαρροών
• Κατάλληλη συλλογή διαρροών και διάθεση 
σε ενδεδειγµένο χώρο 

 Ανάφλεξη 
καυσίµου - 
υποβάθµιση 
ποιότητας υλικών  

• Αποθήκευση σε προστατευόµενους 
κλειστούς χώρους των υλικών που 
παρουσιάζουν ευαισθησία σε υγρασία ή σε 
αυξηµένη θερµοκρασία 

• Εξασφάλιση ικανής απόστασης δεξαµενών 
πετρελαίου από άλλες δεξαµενές 

• ∆ιαβροχή λιγνίτη, όταν είναι απαραίτητο 
(λόγω π.χ. υψηλής θερµοκρασίας), για την 
αποφυγή αναφλέξεων  

• τακτικός έλεγχος και κατάρτιση σχεδίου 
αντιµετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης  

 Κενά δοχεία 
συσκευασίας 
ρυπασµένα µε 
τοξικές ή 
επικίνδυνες 
ουσίες 

• Κατάλληλη σήµανση 
• Επαναπλήρωση µε την ίδια τοξική ή 
επικίνδυνη ουσία 

• Απόθεση σε ενδεδειγµένο χώρο διάθεσης 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Προετοιµασία 
λιγνίτη 
(θραύση, 
άλεση) 

Σκόνη λιγνίτη • Βελτιστοποίηση διακίνησης µέσω 
κατάλληλων συστηµάτων µεταφοράς 
(διακίνηση σε κλειστούς χώρους) 

• ∆ιαβροχή λιγνίτη για τον περιορισµό 
διαφυγών σκόνης κατά τη µεταφορά και την 
προετοιµασία του 

• Εγκατάσταση συστηµάτων αποκονίωσης 
στους χώρους προετοιµασίας, στο σύστηµα 
µεταφοράς και εκφόρτωσης 

• Τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του 
συστήµατος αποκονίωσης - 
προγραµµατισµός συντήρησης  

• Μεταφορά συλλεγόµενης σκόνης λιγνίτη από 
σύστηµα αποκονίωσης σε κατάλληλο χώρο 
αποθήκευσης (σιλό) και ανατροφοδότηση για 
καύση  

Καύση λιγνίτη Εκποµπές τέφρας 
και/ή εκποµπές 
σωµατιδίων 
λιγνίτη 
 

• Χρήση καυσαερίων (που είναι σχετικά 
αδρανή) για την ξήρανση λιγνίτη 

• Βελτιστοποίηση των συνθηκών καύσης            
(πχ. θερµοκρασία αέρα, ποσότητας αέρα)         
µέσω κατάλληλου συστήµατος ελέγχου - 
αυτοµατοποιηµένου, όπου αυτό είναι εφικτό 

• Λειτουργία συστήµατος αποκονίωσης (κύρια 
αφορά χρήση Η/Φ) για την τέφρα και / ή το 
λιγνίτη  

• Ανατροφοδότηση συλλεγόµενου λιγνίτη από 
σύστηµα αποκονίωσης στον καυστήρα 

• Τακτικός έλεγχος και συντήρηση συστήµατος 
αποκονίωσης 

• Μεταφορά συλλεγόµενης ιπτάµενης τέφρας 
από σύστηµα αποκονίωσης σε κατάλληλο 
αποθηκευτικό χώρο (σιλό από σκυρόδεµα) - 
και συνεχής διαβροχή, κατά την όδευση προς 
ορυχεία, µε νερό που προέρχεται από 
σύστηµα κατεργασίας 

• Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. χρήση ως 
σταθεροποιητής των προϊόντων αποθείωσης) 

 
 Εκποµπές 

ιχνοστοιχείων  (Pb, 
Ni, Cu, Cr, Zn, Hg, 
As, Cd, V) στην 
τέφρα  

• Τακτική παρακολούθηση και καταγραφή της 
συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων στην 
ατµόσφαιρα 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

 Εκποµπές SO2 • ∆ιερεύνηση δυνατότητας καθαρισµού 
καυσίµου πριν την καύση για την 
αποµάκρυνση του ανόργανου θείου, όπου 
αυτό είναι δυνατό.  Για στερεά καύσιµα είναι 
πρακτικά αδύνατο. 

• Υγρή ενισχυτικά µε την φυσική αποθείωση, 
όπου αυτό είναι δυνατό οικονοµοτεχνικά και 
/ ή αναγκαίο. 

• Βελτιστοποίηση απόδοσης συστήµατος 
αποθείωσης 

• Τακτικός έλεγχος απόδοσης συστήµατος 
αποθείωσης 

 Παραπροϊόντα 
αποθείωσης 

• Κατεργασία παραπροϊόντων αποθείωσης 
• Εύρεση παραγωγικών χρήσεων 
• Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης 

 Εκποµπές NOx • Εγκατάσταση καυστήρων χαµηλών NOx 
• Βαθµωτή καύση - βελτιστοποίηση χρήσης 
υπαρχόντων καυστήρων 

• Ανακυκλοφορία καυσαερίων 
• Εγκατάσταση συστήµατος αποµάκρυνσης 
εκποµπών NOx (DENOX), όπου αυτό είναι 
επιβεβληµένο (π.χ. σε νέες µονάδες) 

 Τέφρα • Τοποθέτηση υγρής τέφρας πάνω στην 
ιπτάµενη τέφρα σε ειδικά σιλό και διαβροχή 
µε επαρκή ποσότητα νερού (να προτιµάται η 
διαβροχή µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα) 

• Ελεγχος τοξικότητας (η τέφρα των ΑΗΣ της 
∆ΕΗ δεν βρέθηκε τοξική -∆ΕΗ / Κ∆ΕΠ) 

• Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. 
αξιοποίηση στη τσιµεντοβιοµηχανία, σε 
κατασκευαστικά έργα) 

• Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης 
 “Θερµά 

καυσαέρια” 
• Αξιοποίηση θερµικού περιεχοµένου 
απαερίων καύσης λιγνίτη για την 
προθέρµανση του αέρα καύσης 

 ∆ιάφοροι ρύποι • Εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης 
ποιότητας ατµόσφαιρας σε κατάλληλες 
θέσεις 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Λέβητες Νερά λέβητα • Συνεχής επιθεώρηση κλειστού κυκλώµατος 
νερού, polishing unit 

• Ελαχιστοποίηση συχνότητας στρατσωνισµού 
κλειστού κυκλώµατος µέσω κατάλληλης 
επεξεργασίας νερού και χρήσης κατάλληλων 
χηµικών προσθέτων 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 Στρατσώνα 

λεβήτων 
(κλειστού 
κυκλώµατος) 
ρυπασµένα µε 
χηµικά πρόσθετα 

• Χρήση αντιαποθετικών και αντιδιαβρωτικών 
λιγότερο τοξικών και µη διασπώµενων 

• Επαναχρησιµοποίηση νερών αποµάστευσης 
σε άλλες χρήσεις (πχ. για τη διαβροχή 
τέφρας) 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
Σύστηµα ψύξης Νερά ψύξης • Κλειστό κύκλωµα ψύξης 

• Βελτιστοποίηση κύκλου συµπύκνωσης µέσω 
κατάλληλης κατεργασίας ψυκτικού νερού µε 
αντικαθαλωτικά - αντιαποθετικά, 

• Επαναχρησιµοποίηση νερών ψύξης σε άλλες 
χρήσεις 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 Στρατσώνα 

κλειστού 
κυκλώµατος 
ψύξης ρυπασµένη 
µε χηµικά 
πρόσθετα 

• Βελτιστοποίηση κύκλου συµπύκνωσης µέσω 
κατάλληλης κατεργασίας ψυκτικού νερού µε 
κατάλληλα αντικαθαλωτικά - αντιαποθετικά, 

• Χρήση αντικαθαλατωτικών, αντιαποθετικών 
και αντιδιαβρωτικών µη τοξικών και 
διασπώµενων (πχ. χλωριοβιοκτόνα αντί 
βρωµιούχα βιοκτόνα) 

• Επαναχρησιµοποίηση στρατσώνας για άλλες 
χρήσεις 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 Υπερχειλίσεις 

πύργων ψύξης 
• Αξιοποίηση ως ακατέργαστο νερό 
τροφοδοσίας 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
Αφαλάτωση - 
εξευγενισµός 
νερού 

Απόβλητα 
αναγέννησης 
ρητινών 

• Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. 
αξιοποίηση εναλλακτικά των χηµικών 
προσθέτων ψυκτικού κυκλώµατος) 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Αποσκλήρυνση 
νερού 

Συµπύκνωµα 
άλµης  

• Χρήση µη τοξικών και αποικοδοµήσιµων 
αντικαθαλωτικών 

• Εύρεση παραγωγικών χρήσεων (πχ. 
αξιοποίηση στη µονάδα αποθείωσης) 

• ∆ιάθεση σε κατάλληλο αποδέκτη 
Καθαρισµός 
εξοπλισµού 
(δεξαµενές, 
κλπ) 

  • Αποµάκρυνση επικαθήσεων σε ξηρά αντί 
υγρή µορφή (µείωση ρυπαντικού φορτίου) 

 Ιλύς από 
καθαρισµό 
δεξαµενών 
πετρελαίου 

• Εναπόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης 

 Νερά έκπλυσης  • Χρήση εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού 
υψηλότερης απόδοσης και µειωµένης 
απαίτησης σε νερό 

• Βελτιστοποίηση απόδοσης καθαρισµού µέσω 
της βελτιστοποίησης συχνότητας και χρόνου 
καθαρισµού, και του προγραµµατισµού 
καθαρισµού 

• Χρήση οργανικών αντί ανόργανων οξέων ως 
µέσα καθαρισµού του κυκλώµατος νερού-
ατµού 

• Βελτιστοποίηση προγραµµατισµού χρήσης 
µέσων καθαρισµού 

  • Ελεγχος τοξικότητας και αναζήτηση 
δυνατοτήτων επαναχρησιµοποίησης 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
• Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων σε άλλες χρήσεις 
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Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Αποστραγγίσεις 
δαπέδων 

Όµβρια συχνά 
ρυπασµένα µε 
λιγνίτη ή άλλους 
ρύπους - 
απόβλητα 
καθαρισµών 
δαπέδων και 
µικρού 
εξοπλισµού  

• ∆ιερεύνηση αποθήκευσης λιγνίτη σε κλειστό 
χώρο 

• ∆ιερεύνηση δυνατότητας επεξεργασίας 
οµβρίων από αυλές λιγνίτη, για τον 
περιορισµό δηµιουργίας όξινων οµβρίων 

• ∆ιερεύνηση για προσθήκη άσβεστου στο 
χώρο αποθήκευσης για τη µείωση όξινων 
αποστραγγίσεων 

• Ελεγχος τοξικότητας 
• Επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων χαµηλού 
ρυπαντικού φορτίου σε άλλες χρήσεις 

• Σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
• Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων σε άλλες χρήσεις (π.χ. 
διαβροχή τέφρας) 

Σύστηµα 
επεξεργασίας 
υγρών 
αποβλήτων 

Επεξεργασµένα 
υγρά απόβλητα 
 
 
 
 

• Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων για 
δευτερεύουσες ανάγκες, όπως διαβροχή 
τέφρας κλπ . 

 

 Ιλύς 
επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων 
 

•Επεξεργασία ιλύος για την αποµάκρυνση 
βαρέων µετάλλων 
•Ελεγχος τοξικότητας 
•Απόθεση σε κατάλληλο χώρο διάθεσης (π.χ. 
µαζί µε τέφρα, της οποίας αποτελεί ένα 
ποσοστό 2% περίπου) 

∆ιαχείριση 
υλικών 
συσκευασίας 

Κενά δοχεία 
συσκευασίας 
συχνά 
ρυπασµένα, µε 
τοξικές ή 
επικίνδυνες 
ουσίες 

•Προγραµµατισµός προµήθειας υλικών 
•Ορθολογική χρήση υλικών συσκευασίας 
•Κατάλληλη σήµανση 
•Επαναπλήρωση µε την ίδια τοξική ή 
επικίνδυνη ουσία 
•Απόθεση σε ενδεδειγµένο χώρο διάθεσης 



IPPC Βιοµηχανίες Ενεργειακών ∆ραστηριοτήτων - Γ’ Εκθεση 
Τεύχος Γ’   -10- 
 

Προέλευση 
Ρύπου 

Τύπος Ρύπου Τεχνικές Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Ρύπανσης 

Σύνολο 
δραστηριότητας 

∆ιάχυτες  
εκποµπές 

•Τακτική συντήρηση και έλεγχος του 
υπάρχοντος µηχανολογικού εξοπλισµού 
•Χρήση Συµπαραγωγής Θερµότητας και 
Ηλεκτρισµού (π.χ. για τηλεθέρµανση, 
προξήρανση λιγνίτη).  Η άµεση συνέπεια της 
Β∆Τ αυτής, είναι η µείωση των συνολικών 
εκποµπών από τις συγκεκριµένες 
δραστηριότητες.  
•Τακτική συντήρηση και βαθµονόµηση 
οργάνων µέτρησης και καταγραφής ρύπων. 
•Τήρηση αρχείων µε τις καταγεγραµµένες 
τιµές των εκλυόµενων ρύπων 

 


