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 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) 

µέτρηση διαφόρων φυσικών και χηµικών παραµέτρων σε µονάδες κατεργασίας 

υγρών αποβλήτων, αλλά και σε επιφανειακούς αποδέκτες, όπως λίµνες ποτάµια κλπ. 

Οι κυριότερες εφαρµογές της συνεχούς παρακολούθησης είναι: 

 Ο αυτόµατος έλεγχος µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας µονάδων  

κατεργασίας υγρών αποβλήτων. 

 Η συνεχής µέτρηση καταγραφή στην έξοδο των µονάδων αυτών ώστε να 

ελέγχεται αν πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για τον 

αποδέκτη  

 Η παρακολούθηση της ποιότητας του αποδέκτη  

Τα διάφορα συστήµατα συνεχούς µέτρησης φυσικών, χηµικών και βιολογικών 

παραµέτρων σε νερό ή απόβλητα, βασίζονται συνήθως σε εφαρµογές 

εργαστηριακών µεθόδων.   

Ένα σύστηµα συνεχούς µέτρησης της ποιότητας του νερού, ορίζεται ως το 

ολοκληρωµένο σύστηµα που αποτελείται από το σύστηµα δειγµατοληψίας, τον 

αναλυτή και τον εξοπλισµό εξαγωγής και διαχείρισης των αποτελεσµάτων. 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική πρόοδος 

στους αναλυτές συνεχούς µέτρησης. Η ανάγκη για µεγάλο αριθµό αναλυτών και 

ολοκληρωµένη επεξεργασία των σηµάτων τους µε έλεγχο της αξιοπιστίας των 

δεδοµένων και συστήµατα πρόγνωσης σφαλµάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος 

στους υπεύθυνους παρακολούθησης µονάδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, 

αλλά και στις υπηρεσίες παρακολούθησης επιφανειακών νερών. Αρκετοί είναι οι 

λόγοι που έχουν οδηγήσει σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση των αναλυτών 

συνεχούς µέτρησης σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια: 

 Η τεχνολογία των αναλυτών έχει αναπτυχθεί πολύ. Σύνθετα όργανα όπως 

αναλυτές συνεχούς µέτρησης θρεπτικών (PO4, NO3, κλπ) και τοξικόµετρα 

χρησιµοποιούνται ευρέως.  

 Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων δεν αποτελεί πια εµπόδιο. 

Υπάρχουν διαθέσιµα λογισµικά για την επεξεργασία των δεδοµένων, 

δυναµικά µοντέλα απεικόνισης και προσοµοίωσης µε την συµµετοχή των 

πραγµατικών µετρήσεων, κλπ. Τα συστήµατα δεύτερης και τρίτης γενιάς 

SCADA εγκαθίστανται σε πολλές εφαρµογές. 
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 Τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων σε συνδυασµό µε την τεχνολογία 

αυτοµατισµών, προσφέρουν δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης σε 

περιπτώσεις συναγερµού (π.χ. ακόµα και µε µήνυµα σε κινητό τηλέφωνο)  

 Οι χρήστες των συστηµάτων παρακολούθησης ποιότητας νερού και 

αποβλήτων είναι πιο εξοικειωµένοι µε τους αναλυτές, υπολογιστές και την 

τεχνολογία των συστηµάτων ελέγχου. 

 Η θεωρία των συστηµάτων ελέγχου  και η τεχνολογία των αυτοµατισµών 

αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Για την επιλογή ενός κατάλληλου συστήµατος θα πρέπει να γίνει κατ΄ αρχάς 

καθορισµός του σκοπού της µέτρησης και θα πρέπει να καθορισθούν ρεαλιστικοί 

στόχοι που θα ικανοποιούν τον σκοπό της µέτρησης. 

Σ’ ένα  σύστηµα συνεχούς µέτρησης που έχει σαν σκοπό να ελέγξει την 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές, παράµετροι όπως  η ακρίβεια της µέτρησης, η 

επαναληψιµότητα, η συχνότητα των µετρήσεων και ο χρόνος απόκρισης της 

µέτρησης µπορεί να καθορίζονται από αυτές τις προδιαγραφές. Η µέθοδος ανάλυσης 

του συστήµατος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναφέρεται σε κάποια πρότυπη 

εργαστηριακή µέθοδο, η οποία θα είναι αποδεκτή από την εκάστοτε ελέγχουσα αρχή.  

Συστήµατα που έχουν σαν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και ανεξέλεγκτων 

απορρίψεων  σε αποδέκτες απαιτούν µικρούς κύκλους δειγµατοληψίας και γρήγορη 

απόκριση. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν εξόδους συναγερµού που θα 

ειδοποιούν το εντεταλµένο προσωπικό, ώστε να εκτελεί τις απαιτούµενες κατά 

περίπτωση διορθωτικές ενέργειες. 

Απλοί, χαµηλού κόστους και χαµηλής ακρίβειας αναλυτές µε ένδειξη της µετρούµενης 

τιµής και εξόδους συναγερµού είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση της τάσης 

µιας µετρούµενης τιµής και για την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις µη 

ικανοποίησης λειτουργικών παραµέτρων.  

Όταν ο σκοπός ενός συστήµατος είναι ο έλεγχος της καλής λειτουργίας µίας 

διεργασίας (π.χ. νιτροποίηση απονιτροποίηση βιολογικών καθαρισµών, επεξεργασία 

νερού) οι αναλυτές διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα ανάλογα µε την φύση 

της εφαρµογής. Μπορεί να διαθέτουν αναλογικές ή ψηφιακές εξόδους που δίνουν 

σήµα ή εντολές σε άλλους εξοπλισµούς (π.χ. αεριστήρες, αντλίες κλπ).  

Στις περιπτώσεις που σκοπός είναι η επεξεργασία δεδοµένων της διεργασίας για 

αυτόµατο έλεγχο, οι αναλυτές θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακούς Η/Υ ή συστήµατα 

τηλεµετρίας. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα αυτών των συστηµάτων, ιδιαίτερα η 

έξοδος των δεδοµένων, πρέπει να είναι υψηλή.  
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3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήµατος µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 

υγρά απόβλητα και νερό, τα οποία έχουν εφαρµογή γενικότερα και σε άλλα 

συστήµατα συνεχούς µέτρησης είναι: 

Εύρος µέτρησης Υλικό κατασκευής 

Αξιοπιστία Ηλεκτρολογική ασφάλεια   

Απόδοση Κόστος προµήθειας και λειτουργίας 

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σηµαντικό ρόλο για την καλή και αξιόπιστη 

λειτουργία ενός συστήµατος συνεχούς µέτρησης παίζει το σηµείο δειγµατοληψίας και 

ο τρόπος δειγµατοληψίας. Επίσης η προεπεξεργασία του δείγµατος πριν την 

εισαγωγή του στον αναλυτή, δεν θα πρέπει να αλλοιώνει τα φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά του. Μία άλλη παράµετρος που επηρεάζει την αξιοπιστία της 

µέτρησης είναι οι παρεµβολές άλλων παραµέτρων ως προς την µετρούµενη τιµή. 

Ειδικά όταν γίνεται µέτρηση για τον έλεγχο ως προς καθορισµένες προδιαγραφές, οι 

γνωστές παρεµβολές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5% της πραγµατικά 

µετρούµενης τιµής. Είναι προφανές ότι η µέθοδος µέτρησης της παραµέτρου θα 

πρέπει να είναι σύµφωνη µε ένα διεθνές πρότυπο όπως ISO, DIN κλπ. Η περιοδική 

βαθµονόµηση και η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων συµβάλουν 

σε σηµαντικό βαθµό στην αξιοπιστία της µέτρησης.    

4. ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ON-LINE ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για τη συνεχή µέτρηση της ποιότητας 

του νερού ή των αποβλήτων που ξεφεύγουν από τις κλασικές ηλεκτροχηµικές ή 

χρωµατοµετρικές µεθόδους. Έχουν αναπτυχθεί νέου τύπου αισθητήρες, που είναι 

στην ουσία φασµατοφωτόµετρα τα οποία έρχονται κατευθείαν σε επαφή µε το 

δείγµα, έχουν µικρούς χρόνους απόκρισης, πραγµατοποιούν µεγάλο αριθµό 

µετρήσεων, δεν χρησιµοποιούν χηµικά αντιδραστήρια και δεν απαιτούν προετοιµασία 

του δείγµατος. Έχουν εφαρµογή στη µέτρηση του οργανικού φορτίου και των 

νιτρικών ιόντων.  

Πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται και η µέτρηση της τοξικότητας σε αναλυτές 

συνεχούς µέτρησης. Σαν δείκτες χρησιµοποιούνται Daphnia ή µικροοργανισµοί που 

εκπέµπουν φωταύγεια. Τα όργανα είναι αρκετά σύνθετα, αλλά έχουν µεγάλη 

ευαισθησία σε µικρές συγκεντρώσεις ρυπαντών, που δύσκολα ανιχνεύονται σε 

αναλυτές συνεχούς µέτρησης. Στη συνέχεια γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση αυτών 

των τεχνικών. 

 



                            
                           ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                     

                             AQUACHEM –Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133 - 4 - 
Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: info@aquachem.gr Web: www.aquachem.gr 

 
 
 

 
4.1 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  
Το οργανικό φορτίο εκφράζεται ως  COD, BOD ή TOC. Για τη συνεχή µέτρηση των 

παραµέτρων αυτών χρησιµοποιούνται αφενός on-line αναλυτές η τεχνική των 

οποίων µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αυτοµατοποίηση των παραδοσιακών 

εργαστηριακών µεθόδων δειγµατοληψίας και ανάλυσης  και αφετέρου αισθητήρες  

συνεχούς λειτουργίας οι οποίοι τοποθετούνται απευθείας στο προς µέτρηση µέσο. Η 

λειτουργία των αισθητήρων αυτών στηρίζεται στην µέτρηση του SAC (συντελεστής 

απορρόφησης στα 254nm) και το βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι για τη λειτουργία 

τους δεν απαιτείται δειγµατοληψία και χηµικά αντιδραστήρια ή άλλα αναλώσιµα. Η 

µέτρηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 38404. 

Στον πίνακα 1 αναφέρεται για κάθε µέθοδο η µετρούµενη παράµετρος και η αρχή 

µέτρησης της  ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα απεικονίζεται η συσχέτιση 

µεταξύ του SAC και των BOD, COD και TOC. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα 

διάγραµµα σύγκρισης µεταξύ των τιµών SAC και COD 

Σχήµα 1. Σύγκριση µεταξύ SAC και COD 
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Πίνακας 1. Τυπικές παράµετροι για τον υπολογισµό του οργανικού φορτίου 
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4.2 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι χηµικές αναλύσεις δεν µπορούν  να δώσουν πληροφορίες για τις βιολογικές 

επιπτώσεις των διαφόρων ρυπαντών. Οι χηµικές αναλύσεις προσδιορίζουν 

συγκεκριµένα συστατικά, τα οποία διερευνά ο αναλυτής. Οι συνολικές επιπτώσεις 

των συστατικών αυτών παραµένουν άγνωστες. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί 

τα τελευταία  χρόνια διάφορες µέθοδοι µέτρησης και εκτίµησης της τοξικότητας κατά  

ASTM, DIN, ISO κλπ.  Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δοκιµών τοξικότητας, που 

έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής τοξικότητας των διαφόρων 

ουσιών και παρασκευασµάτων, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των ειδών και των 

οικοσυστηµάτων που υπάρχουν. Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

προς το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εκτέλεση του πειράµατος και ως 

προς το είδος των οργανισµών που χρησιµοποιούνται.  Στις περιπτώσεις των 

ψαριών, των ποντικιών και των πτηνών χρησιµοποιούνται περίοδοι δοκιµής µεταξύ 

24 και 48 ωρών. Τα τελευταία χρόνια κάτω από την πίεση οικολογικών οργανώσεων 

και κινηµάτων για την προστασία των ζώων, έχουν εκδοθεί οδηγίες και νόµοι που 

απαιτούν την εκτέλεση των δοκιµών τοξικότητας σε όσο πιο χαµηλές µορφές ζωής 

είναι δυνατόν. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί δοκιµές τοξικότητας που χρησιµοποιούν  
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βακτήρια  νερού που εκπέµπουν φωταύγεια όπως vibrio fischeri, photobacterium 

fischeri κλπ. Οι δοκιµές αυτές έχουν τυποποιηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα  ASTM 

(D-5660), DIN (38412 Part34), ISO (11348 draft). 

Η αρχή λειτουργίας των µεθόδων µέτρησης της τοξικότητας µε τη χρήση βακτηρίων 

που εκπέµπουν βιοφωταύγεια, βασίζεται στην εκποµπή φωτός από αυτά τα βακτήρια 

όταν βρίσκονται σε κατάλληλο καθαρό περιβάλλον. Οι τοξικές ουσίες επηρεάζουν τις 

κυτταρικές δοµές οι οποίες είναι θεµελιώδεις για όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου. Η βιοφωταύγεια έχει άµεση σχέση µε τη 

ζωτικότητα, δηλαδή τη µεταβολική κατάσταση του κυττάρου. Κάθε τοξική ουσία 

µπορεί να προκαλέσει αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο όπως η κυτταρική µεµβράνη, 

το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρονίων, το περιεχόµενο του πρωτοπλάσµατος κλπ. τα 

οποία έχουν άµεση αντανάκλαση  στη µείωση της βιοφωταύγειας.  

Σχήµα 2.  Παρακολούθηση της ποιότητας πόσιµου νερού µε όργανο συνεχούς 

µέτρησης της τοξικότητας. 

Οι µετρήσεις της τοξικότητας µε φορητά, εργαστηριακά ή όργανα συνεχούς µέτρησης 

έχουν µεγάλο πεδίο εφαρµογής. Είναι κατάλληλες για την παρακολούθηση 

επιφανειακών και υπόγειων νερών, ενσταλαγµάτων σε χώρους απόθεσης στερεών 

αποβλήτων, ποιότητας εδάφους, υγρών αποβλήτων, για τον έλεγχο χηµικών 

παρασκευασµάτων στη βιοµηχανία, κλπ. 

Τα συστήµατα συνεχούς µέτρησης έχουν επίσης σηµαντική εφαρµογή στην 

παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών και των υγρών αποβλήτων. 

Η παρακολούθηση των ποταµών είναι ένα παράδειγµα. Οι ποταµοί είναι αποδέκτες 

πολλών ρυπάντων (βιοµηχανικά απόβλητα, γεωργική ρύπανση κλπ). Σε αρκετές 

περιπτώσεις το νερό των ποταµών χρησιµοποιείται για ύδρευση µεγάλων πόλεων.  
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Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης της εισροής 

τοξικών ουσιών στα διυλιστήρια νερού, πριν από την είσοδό του νερού  σε αυτά και 

φυσικά πριν φθάσει στον καταναλωτή. Ορισµένες φορές τα ποτάµια περνούν από 

διάφορες χώρες. Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού  στην είσοδο της 

χώρας είναι αναγκαίος, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν εισροές τοξικών ουσιών 

(π.χ. από ατυχήµατα, κακόβουλες ενέργειες, πόλεµοι, τροµοκρατικές ενέργειες), πριν 

εισέλθουν στην χώρα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα - εάν είναι δυνατόν - ή 

να ειδοποιηθούν οι χρήστες του νερού για την ακαταλληλότητά του. Αντίστοιχες 

εφαρµογές υπάρχουν και στην παρακολούθηση  των υπόγειων νερών (έλεγχος για 

εισροή φυτοφαρµάκων, τοξικών ουσιών µετά από ατυχήµατα κλπ).  

Η παρακολούθηση της εισόδου βιολογικών καθαρισµών, για την προστασία της 

βιοµάζας από τοξικά σοκ, και της εξόδου για την προστασία του αποδέκτη από την 

απόρριψη των αποβλήτων, είναι ένα ακόµα παράδειγµα της εφαρµογής της 

µέτρησης της τοξικότητας.. Επίσης, ο έλεγχος της εξόδου επεξεργασµένων 

βιοµηχανικών  αποβλήτων πριν από την είσοδό τους σε βιολογικούς καθαρισµούς 

αστικών λυµάτων, εάν γίνεται συνδυασµένη επεξεργασία.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εφαρµογή on-line αναλυτών για τη συνεχή µέτρηση νιτρικών, αµµωνιακών, 

οργανικού φορτίου, τοξικότητας και άλλων παραµέτρων είναι συνήθης τα τελευταία 

χρόνια στις περισσότερες µονάδες κατεργασίας  νερού και αποβλήτων.  Οι 

παραπάνω αναλυτές χρησιµοποιούνται όχι µόνο για την µέτρηση – καταγραφή της 

συγκεντρώσεως της παραµέτρου που ενδιαφέρει, αλλά πολύ περισσότερο και ως 

ρυθµιστές της λειτουργίας των διαφόρων διεργασιών (π.χ ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση αντλιών, δειγµατοληπτών  κ.α).  

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για αξιοπιστία και καλύτερη ακρίβεια των µετρήσεων,   

χαµηλού κόστους λειτουργία και συντήρηση κ.α. καλύπτονται στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό.  

Η χρήση προτύπων µεθόδων µέτρησης σε συνδυασµό µε τους µικρούς χρόνους 

απόκρισης καθιστά τους αισθητήρες συνεχούς µέτρησης ως τους πλέον κατάλληλους 

για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και για τον έλεγχο διεργασιών. 
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