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2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  
 
Ατµόσφαιρα θεωρείται το σύνολο των αερίων που περικλείουν τη γη µε τη 
µορφή λεπτού στρώµατος. Η σύσταση και η πυκνότητα του µίγµατος 
αυτού µεταβάλλεται µε το ύψος. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη θερµοκρασία. 
Η ατµόσφαιρα θεωρείται σαν ένας προστατευτικός µανδύας της γης. 
Απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής και κοσµικής 
ακτινοβολίας και έτσι προφυλάγει τη ζωή στη γη. 
Με βάση τη µεταβολή της θερµοκρασίας σε σχέση µε το ύψος η 
ατµόσφαιρα χωρίζεται σε διάφορα στρώµατα: 
 
2.1 Η ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Η τροπόσφαιρα απλώνεται από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι το ύψος 
των 12 ± 4Km . Αυτό το ύψος διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή της Γης 
πάνω από την οποία βρίσκεται. Έτσι πάνω από το βόρειο πόλο η 
τροπόσφαιρα έχει ύψος 8km ενώ πάνω από τον Ισηµερινό, 12Km. (Το 
ψηλότερο βουνό της Γης, το Everest, έχει ύψος 11Km περίπου). 
Το χαρακτηριστικό της τροπόσφαιρας είναι ότι όσο ανεβαίνουµε 
ψηλότερα τόσο πέφτει η θερµοκρασία. Ενώ η θερµοκρασία στο έδαφος 
είναι περίπου 15οC στο όριο της τροπόσφαιρας φτάνει µέχρι και τους -80 
οC, πάλι ανάλογα µε τον τόπο στον οποίο βρισκόµαστε.  
Στην τροπόσφαιρα συµβαίνουν όλα τα µετεωρολογικά φαινόµενα (βροχές, 
άνεµοι, καταιγίδες). Αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα της ατµόσφαιρας: το 
75% της συνολικής ατµοσφαιρικής µάζας βρίσκεται στην τροπόσφαιρα.  
Πάνω από την τροπόσφαιρα και για µερικά χιλιόµετρα ακόµη, υψώνεται η 
τροπόπαυση. Στην τροπόπαυση η θερµοκρασία παραµένει σταθερή.  
 
2.2 ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Πάνω από την τροπόπαυση εκτείνεται η στρατόφαιρα. Μέχρι το ύψος των 
35Km η θερµοκρασία παραµένει σταθερή και κατόπι αρχίζει και 
αυξάνεται σηµαντικά µέχρι το ύψος των 50km όπου φτάνει στους 0οC. Η 
αύξηση της θερµοκρασίας στη στρατόσφαιρα οφείλεται στο όζον. 
Χαρακτηριστικό της στρατόσφαιρας είναι η µεγάλη ξηρασία. ∆εν 
υπάρχουν υδρατµοί.  
Πάνω από την στρατόσφαιρα για λίγα χιλιόµετρα, υπάρχει η 
στρατόπαυση, όπου η θερµοκρασία παραµένει σταθερή.  
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2.3 ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Η µεσόσφαιρα εκτείνεται από το τέλος της στρατόπαυσης µέχρι την αρχή 
της µεσόπαυσης, που βρίσκεται σε ύψος 80km. Η θερµοκρασία πέφτει 
συνεχώς και φτάνει στους -100οC.  
Η µεσόπαυση είναι η πιο ψυχρή περιοχή της γήινης ατµόσφαιρας. Οι πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίας οφείλονται στην απουσία όζοντος σ' αυτά τα 
µεγάλα ύψη.  
Στη µεσόπαυση, και ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στους πόλους της Γης, 
παρατηρούνται συχνά τα "φωτεινά φωσφορίζοντα νέφη". Αυτά είναι 
σύννεφα που αποτελούνται από κοµµατάκια σκόνης που είναι καλυµµένα 
µε πάγο.  
 
2.4 ΘΕΡΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Η θερµοκρασία στην θερµόσφαιρα παραµένει σταθερή για τα πρώτα 
10km. Κατόπιν αρχίζει και αυξάνεται µέχρι το ύψος των 500km περίπου 
όπου και φτάνει στους -20οC.  
Η θερµόσφαιρα είναι πολύ αραιή και τη θεωρούµε ως το τέλος της γήινης 
ατµόσφαιρας. Πέρα από αυτή απλώνεται το διάστηµα.  
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2.5 ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

2.5.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Το όζον στη στρατόσφαιρα παράγεται από τις φωτοχηµικές αντιδράσεις 
διάσπασης του Ο2. Συγκεκριµένα, το στρατοσφαιρικό Ο2 απορροφά 
υπεριώδη ακτινοβολία µε µήκη κύµατος µικρότερα των 240 nm και 
διασπάται σύµφωνα µε την αντίδραση: 
 

Ο2(g) →→→→ 2Ο••••(g)       µε λ<240nm 
 

Τα άτοµα του οξυγόνου που προκύπτουν  έχουν υψηλή ενέργεια και 
αντιδρούν µε µόρια οξυγόνου δίνοντας µόρια όζοντος σύµφωνα µε την 
αντίδραση: 

Ο••••(g) +Ο2(g) →→→→ Ο3(g)     
    

Αυτή η αντίδραση είναι εξώθερµη και το αποτέλεσµα των δύο 
προηγούµενων αντιδράσεων είναι η µετατροπή τριών µορίων Ο2 σε δύο 
µόρια Ο3 µε ταυτόχρονη µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
θερµότητα. 
Το Ο3 απορροφά υπεριώδη ακτινοβολία µε µήκη κύµατος από 240 nm 
µέχρι 290nm. Αυτή η ακτινοβολία αναγκάζει το Ο3 να διασπαστεί σε 
µοριακό και ατοµικό οξυγόνο σύµφωνα µε την αντίδραση: 
 

Ο3(g) →→→→    Ο••••(g) +Ο2(g)     µε λ<290nm 
 

Αυτή η αντίδραση είναι επίσης εξώθερµη. Το συνολικό αποτέλεσµα αυτής 
της αντίδρασης και της προηγούµενης είναι η µετατροπή της υπεριώδους 
ακτινοβολίας σε θερµότητα.  
Στη συνέχεια τα άτοµα του οξυγόνου αντιδρούν µε το οξυγόνο (Ο2) 
ξανασχηµατίζοντας όζον (Ο3) :  
 

Ο••••(g) +Ο2(g) →→→→ Ο3(g) 

 
αλλά και µε το όζον µετατρέποντάς το σε οξυγόνο: 
 

Ο••••(g) +Ο3(g) →→→→ 2Ο2(g)     
  
Συνολικά λειτουργεί ένας φυσικός κύκλος κατά τον οποίο το όζον 
συνεχώς δηµιουργείται και καταστρέφεται, µε σταθερό ρυθµό. Εποµένως 
υπό κανονικές συνθήκες, η συγκέντρωση του όζοντος στην ατµόσφαιρα 
παραµένει σταθερή. Κατά συνέπεια το όζον στη στρατόσφαιρα αποτρέπει 
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την είσοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας στα κατώτερα στρώµατα της 
γήινης ατµόσφαιρας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Η ύπαρξη του Ο3 στη στρατόσφαιρα είναι πολύ σηµαντική για την 
προστασία της ζωής στα χαµηλότερα στρώµατα µια και απορροφά την 
υπεριώδη ακτινοβολία η οποία εάν θα περνούσε θα ήταν επιβλαβής για τη 
ζωή µια και θα συνέβαλε:  
α) στην αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου,  
β) στην αύξηση µεταλλάξεων στους ζωντανούς οργανισµούς,  
γ) στην πρόκληση έντονων ερεθισµών στα µάτια,  
δ) στην πρόωρη γήρανση,  
ε) στην πρόκληση καρκίνου του δέρµατος, 
στ) στην παρεµπόδιση ανάπτυξης των οργανισµών του φυτοπλαγκτού 
µε σοβαρές επιπτώσεις στις τροφικές αλυσίδες των οικοσυστηµάτων.  
 
2.5.3 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
Ο Paul Crutzen, διευθυντής του τµήµατος «Περιβαλλοντικής Χηµείας» 
του Ινστιτούτου Max Plank στη Γερµανία, έδειξε το 1970 ότι τα οξείδια 
του αζώτου συµµετέχουν στην αποσύνθεση του Ο3 σύµφωνα µε τις 
παρακάτω αντιδράσεις: 
 

Ο3(g) →→→→    Ο••••(g) +Ο2(g)      
ΝΟ(g) + Ο3(g)  → ΝΟ2(g) +Ο2(g)      
ΝΟ2(g) + Ο••••(g)  → ΝΟ(g) +Ο2(g)      

---------------------------------------------------------- 
2Ο3(g) →→→→    3Ο2(g) 
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Ο Grutzen περιέγραψε πώς το Ν2Ο, που παράγεται στα χαµηλότερα γήινα 
στρώµατα, όταν φτάνει στη στρατόσφαιρα και µε επίδραση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας µετατρέπεται σε ΝΟ το οποίο καταλυτικά 
καταστρέφει το όζον. 
Μερικά χρόνια αργότερα οι F.Sherwood Rowland, καθηγητής στο 
πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας και ο Mario Molina, καθηγητής 
περιβαλλοντικών µελετών στο τεχνολογικό ινστιτούτο της 
Μασσαχουσέτης, περιέγραψαν έναν παρόµοιο µηχανισµό καταστροφής 
του όζοντος από τους χλωροφθοράνθρακες (ενώσεις που περιέχουν 
χλώριο, φθόριο και άνθρακα).  
Οι χλωροφθοράνθρακες που παράγονται στα κατώτερα στρώµατα της 
γήινης ατµόσφαιρας από ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι αδρανείς 
ενώσεις, όπως και το Ν2Ο, ώστε φτάνουν τελικά στη στρατόσφαιρα όπου 
µε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας ελευθερώνουν άτοµα 
χλωρίου τα οποία καταστρέφουν καταλυτικά το όζον σύµφωνα µε τις 
παρακάτω αντιδράσεις: 
 

CFCl3 + UV Light →→→→ CFCl2 + Cl•••• 
Ο3(g) →→→→    Ο••••(g) +Ο2(g)      

Cl••••(g) + Ο3(g)  → ClΟ••••(g) +Ο2(g)      
ClΟ••••(g) + Ο••••(g)  → Cl••••(g) +Ο2(g)      

---------------------------------------------------------- 
2Ο3(g) →→→→    3Ο2(g) 

 
Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) χρησιµοποιούνται για την κατασκευή µιας 
σειράς βιοµηχανικών προϊόντων, όπως αεροζόλ, διογκωτικά για 
πολυουρεθάνες και άλλα πλαστικά, σε συστήµατα ψύξης και κλιµατισµού 
και ως διαλύτες στη βιοµηχανία. Οι CFCs έχουν µεγάλο χρόνο ζωής και 
χαµηλό κόστος παραγωγής. Ένα άτοµο χλωρίου καταστρέφει 1.000.000 
περίπου µόρια όζοντος. Έτσι το ατµοσφαιρικό όζον ελαττώνεται µε ταχύ 
ρυθµό και στη θέση προκύπτει µία «τρύπα», απ’ όπου η επικίνδυνη 
υπεριώδης ακτινοβολία περνά ανενόχλητη και φτάνει ως την επιφάνεια της 
γης. Μια διεθνής συµφωνία που επιτεύχθηκε το 1987 στο Μόντρεάλ για 
τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος κατήργησε σταδιακά 
την παραγωγή τους από το 2000. 
Στους παραπάνω επιστήµονες  Paul Crutzen, F.Sherwood Rowland και 
Mario Molina  απονεµήθηκε το 1995 το βραβείο Νόµπελ Χηµείας. 
 
 
 
 
 
 



Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος ::::Όζον                            Όζον                            Όζον                            Όζον                                Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος –––– Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα 

 6 

 

2.5.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Τα αέρια που συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό  στη σύσταση της 
ατµόσφαιρας είναι το οξυγόνο και το άζωτο. Το όζον αποτελεί ένα από τα 
συστατικά της γήινης ατµόσφαιρας και παρόλο που συνιστά µικρό µόνο 
ποσοστό των συστατικών της, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
όζοντος στον αέρα παρατηρούνται στη στρατόσφαιρα (10 ppm), σε ύψος 
20-25 Km (1/100.000) ενώ στην τροπόσφαιρα η συγκέντρωσή του είναι 
0,03-0,04 ppm.   
Το όζον είναι µια αλλοτροπική µορφή του στοιχείου οξυγόνου. Στην πιο 
σταθερή του µορφή, το στοιχείο οξυγόνο βρίσκεται ως διατοµικό µόριο 
(Ο2). Τα µόρια του όζοντος περιέχουν τρία άτοµα οξυγόνου (Ο3) και είναι 
ασταθή σε σχέση µε το Ο2. Το όζον είναι ένα πολύ δραστικό αέριο και 
ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις θεωρείται ερεθιστικό και τοξικό.  

 
Με φυσικό τρόπο παράγεται σε µικρές ποσότητες 
στην ανώτερη γήινη ατµόσφαιρα και στον αέρα της 
χαµηλότερης ατµόσφαιρας µετά από έντονα καιρικά 
φαινόµενα µε αστραπές. 
Σε θερµοκρασία δωµατίου το όζον είναι ένα ελαφρώς 
µπλε αέριο µε µια χαρακτηριστική, έντονη µυρωδιά 

που µπορούµε να την αισθανθούµε στον εισπνεόµενο αέρα µετά από µια 
καταιγίδα ή πλησιάζοντας κοντά σε φωτοτυπικά µηχανήµατα. 
Υγροποιείται σε σκούρο µπλε υγρό στους -112˚C και στερεοποιείται στους 
-193˚C. Το Ο3 είναι πολύ πιο δραστικό απ’ ότι το Ο2. Είναι πολύ ισχυρό 
οξειδωτικό αντιδραστήριο, δεύτερο ισχυρότερο οξειδωτικό µετά το φθόριο 
(F2).  
Στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας το Ο3 µπορεί να σχηµατιστεί 
όταν µίγµα Ο2 και ΝΟ2 εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία. Τέτοια 
µίγµατα εµφανίζονται στο ρυπασµένο αέρα µεγάλων αστικών πόλεων. Η 
συγκέντρωση του ΝΟ2 στον αέρα είναι συνήθως πολύ χαµηλή, επειδή το 
Ν2 και το Ο2 δεν αντιδρούν υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο µέσα στους 
κυλίνδρους των µηχανών εσωτερικής καύσης, όπου αναπτύσσονται 
µεγάλες θερµοκρασίες, µπορούν να αντιδράσουν σύµφωνα µε την 
εξίσωση:    

Ν2(g) + Ο2(g)  → 2ΝΟ(g) 

 
Στη συνέχεια το ΝΟ οξειδώνεται από το Ο2 του αέρα σύµφωνα µε την 
αντίδραση:  

2ΝΟ(g) + Ο2(g)  → 2ΝΟ2(g) 
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Το ΝΟ2 είναι ένα ερυθροκαστανό αέριο, το οποίο διασπάται µε την 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας σύµφωνα µε την αντίδραση: 

ΝΟ2(g) + UV Light→ ΝΟ(g) +Ο••••(g) 

 

Το άτοµο του οξυγόνου που σχηµατίζεται από την παραπάνω αντίδραση 
είναι εξαιρετικά δραστικό και αντιδρά εύκολα µε το Ο2 της ατµόσφαιρας 
σχηµατίζοντας όζον σύµφωνα µε την αντίδραση:  
 

Ο••••(g)  + Ο2(g)  → Ο3(g) 

 
Τις ηλιόλουστες µέρες, όπου η ρύπανση σε ΝΟ2 είναι υψηλή λόγω 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, η συγκέντρωση του Ο3 στον αέρα µπορεί 
να φτάσει σε επίπεδα που είναι επικίνδυνα για τα φυτά και τα ζώα. 
 
2.5.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Το τροποσφαιρικό όζον έχει πολλαπλή σηµασία για την ατµόσφαιρα της 
γης. Το τροποσφαιρικό όζον κατέχει κεντρικό ρόλο στην χηµεία της 
τροπόσφαιρας καθώς αποτελεί την βασική πηγή του πιο σηµαντικού 
οξειδωτικού µέσου στην τροπόσφαιρα, της ρίζας του υδροξυλίου (ΟΗ).  
Το υδροξύλιο αποτελεί το ισχυρότερο «απορρυπαντικό» της ατµόσφαιρας 
που την καθαρίζει από µια σειρά οργανικών και ανόργανων ενώσεων που 
εκπέµπονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές. Κατά την έλλειψη της 
ρίζας του υδροξυλίου όλες αυτές οι ενώσεις θα είχαν πολύ µεγάλο χρόνο 
ζωής και θα συσσωρεύονταν στα ανώτερα στρώµατα της τροπόσφαιρας 
δρώντας επικουρικά στο γνωστό φαινόµενο του θερµοκηπίου που 
προκαλείται από ενώσεις όπως το CO2, το CH4 και βέβαια οι υδρατµοί. 
Αυτό θα είχε σαν συνέπεια ότι µια σειρά από αέριες ενώσεις που δεν 
συνεισφέρουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου θα συνέβαλλαν σε ακόµα 
µεγαλύτερες θερµοκρασίες στο πλανήτη µας.  
 
Από την άλλη πλευρά όµως, το τροποσφαιρικό όζον που βρίσκεται στα 
υψηλότερα στρώµατα της τροπόσφαιρας είναι από µόνο του ένα αέριο που 
συµβάλλει και αυτό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.  
Η σηµασία του τροποσφαιρικού όζοντος έγκειται όµως και στις συνέπειες 
που έχει τόσο στον άνθρωπο όσο και στο φυτικό βασίλειο και τα διάφορα 
υλικά.  
Όσον αναφορά τις επιπτώσεις του όζοντος στον άνθρωπο, η συνεχής 
έκθεση του ανθρώπου σε υψηλές τιµές όζοντος µπορεί να του 
προκαλέσει µόνιµη βλάβη στους πνεύµονες. Ακόµα και όταν το όζον 
είναι σε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις η εισπνοή του µπορεί να 
προκαλέσει µια σειρά από προβλήµατα υγείας όπως πόνους στο 
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στήθος, βήχα, ερεθισµό του λαιµού, συµφόρηση, και να επιδεινώσει 
καρδιακά προβλήµατα, βρογχίτιδα, εµφύσηµα και άσθµα. Το Όριο 
Ενηµέρωσης Πληθυσµού που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση  
είναι 53 ppb. 
 
Το όζον είναι από µόνο του ένα οξειδωτικό µέσο και είναι φυτο-τοξικό 
στοιχείο που σηµαίνει ότι όταν βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις 
γίνεται επικίνδυνο για τα φυτά και δάση καθώς επηρεάζει την 
ικανότητα τους να παράγουν και να αποθηκεύουν τροφή κάνοντας τα 
έτσι πιο ευάλωτα στις αρρώστιες, τα έντοµα και τις άσχηµες καιρικές 
συνθήκες.  Το όριο φυτο-τοξικότητας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση  είναι 32 ppb. 
Το όζον ως οξειδωτικό µέσο επιδρά και σε διάφορα οργανικά υλικά, 
όπως:  
α) σε φυσικές και συνθετικές οργανικές χρωστικές που 
χρησιµοποιούνται στην ζωγραφική, στις εξωτερικές ζωγραφισµένες 
διακοσµήσεις κτιρίων, ή σε βαφή υφασµάτων,   
β) στο φυσικό καουτσούκ,  
γ) στα συνθετικά ελαστικά υλικά,  
δ) σε υλικά από κυτταρίνη όπως το χαρτί, ο πάπυρος, 
ε) σε λινά υφάσµατα, λινές κλωστές, 
στ) σε µέταλλα. 
Εποµένως η ρύπανση του όζοντος συνδέεται άµεσα και µε προβλήµατα 
υποβιβασµού της ποιότητας ζωής καθώς και της  πολιτισµικής  
κληρονοµιάς παγκοσµίως.  

 
Το όζον χαµηλά στο έδαφος είναι ένας ρύπος 
που συνδέεται µε το φωτοχηµικό νέφος σε 
αστικά κέντρα και γύρω από αυτά, όπου 
µπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήµατα 
στον άνθρωπο και την φύση όταν 
ξεπεραστούν κάποιες οριακές τιµές. Για αυτό 
τον λόγο έχει επικρατήσει να αποκαλούµε το 
τροποσφαιρικό όζον ως το «κακό» όζον. 
Είναι χαρακτηριστική η φράση για το όζον    
« good up high, bad nearby » που σηµαίνει 
καλό εκεί ψηλά, κακό εδώ γύρω. 
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Όζον 

    

Γενικά 

Συστηµατική ονοµασία Τριοξυγόνο 

Μοριακός τύπος O3 

Σχετική  Μοριακή µάζα 47.998 g/mol 

Εµφάνιση Ελαφρώς µπλε αέριο 

CAS number [10028-15-6] 

Ιδιότητες 

Πυκνότητα 
Φυσική κατάσταση 

2.144 g/l (0 °C),  
Aέριο 

∆ιαλυτότητα στο νερό 0.105 g/100 ml (0 °C) 

Σηµείο πήξεως 80.7 K, −192.5 °C 

Σηµείο ζέσεως 161.3 K, −111.9 °C 

Θερµοδυναµικά ∆εδοµένα 

Πρότυπη Ενθαλπία 
Σχηµατισµού 
 ∆H°(f)solid 

+142.3 kJ/mol 

Εντροπία 
S°solid 

237.7 J.K−1.mol−1 

 

2.5.6 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΖΟΝ - ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΖΟΝ 
 
Το Όζον (03) ανακαλύφθηκε από 
τον Ελβετό χηµικό Christian 
Friedrich Schonbein το 1839. Το 
ονόµασε όζον,(όζω, µυρίζω) από 
τη διαπεραστική µυρωδιά του, που 
γίνεται αισθητή όταν αυτό 
σχηµατίζεται κατά τη λειτουργία 
ορισµένων ηλεκτρονικών 
συσκευών, όπως στα παλαιά 
φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. 
Ακόµη και στα χρόνια του 
Οµήρου γνώριζαν την οσµή που 
αναδυόταν κατά τη διάρκεια των 
καταιγίδων. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου παγκόσµιου πολέµου 
(1915), το αέριο χρησιµοποιήθηκε 
για τη θεραπεία των πληγών στους 
τραυµατίες και από τότε 
χρησιµοποιείται επίσης για να 
καθαρίσει το πόσιµο νερό σε 
µεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, της 
Γαλλίας (στη Νίκαια 
απολυµαίνεται το νερό της πόλης 
από το 1906 µέχρι σήµερα), της 
Γερµανίας, της Αγγλίας, της 
Ιαπωνίας κ.α. 
 Αν και πολλές φορές αναφέρεται 
ως επιβλαβές, όπως οτιδήποτε 
άλλο σε αυτόν τον πλανήτη, εάν 
χρησιµοποιηθεί σωστά, είναι 
ευεργετικό για τον άνθρωπο. Στην 
πραγµατικότητα η ζωή θα γινόταν 
«αφόρητη» χωρίς όζον στην 
ατµόσφαιρά µας. Η εισπνοή 
υψηλών συγκεντρώσεων είναι 
πράγµατι επιβλαβής στους 
πνεύµονες, αλλά στις κατάλληλες 
συγκεντρώσεις, το όζον καθαρίζει τον αέρα που αναπνέουµε και 



Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος Θεωρητικό µέρος ::::Όζον                            Όζον                            Όζον                            Όζον                                Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος Πουλιόπουλος Πούλιος –––– Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα Χατζηµπαλάση Θεοδώρα 

 10 

απολυµαίνει το νερό. Από υγειονοµικής άποψης, η έκθεση σε 1.000 ppm 
όζοντος για 30 δευτερόλεπτα µπορεί να προκαλέσει έναν ελαφρύ 
ερεθισµό, ενώ η ισοδύναµη έκθεση σε αέριο χλώριο συχνά αποβαίνει 
µοιραία. 
 

 
 
Η επεξεργασία νερού και λυµάτων µε αέριο όζον (O3), κερδίζει συνεχώς 
έδαφος τα τελευταία 20 χρόνια, ειδικότερα στις βιοµηχανικές εφαρµογές, 
αντικαθιστώντας σταδιακά και σταθερά το χλώριο. Το όζον είναι ένα 
ισχυρό οξειδωτικό µέσο και ασφαλέστερο στη χρήση, συγκρινόµενο µε 
άλλα οξειδωτικά µέσα.  
Oι συνήθεις συγκεντρώσεις ανίχνευσης όζοντος είναι γύρω στα 0.1ppm 
και το αέριο έχει χρόνο ζωής γύρω στα 30 λεπτά, από εκεί και πέρα 
µετατρέπεται σε οξυγόνο. Λόγω του µικρού χρόνου ζωής, το όζον 
χρησιµοποιείται αµέσως µετά την γέννησή του. Η οσµή που εκλύει το 
όζον το καθιστά αµέσως αναγνωρίσιµο.  
 
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
Το όζον είναι 10 έως 100 φορές πιο ισχυρό από το υποχλωριώδες οξύ και 
έχει 3.125 φορές ταχύτερη δράση από τις χλωριούχες ενώσεις που 
χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως στην επεξεργασία του νερού, αλλά και 
σε άλλες απολυµαντικές εφαρµογές. Αυτό που κάνει το όζον τόσο 
αποτελεσµατικό απολυµαντικό είναι το εξαιρετικά υψηλό δυναµικό 
οξειδοαναγωγής (2,07 V). Υπάρχει µόνο ένα στοιχείο µε υψηλότερο 
δυναµικό οξειδοαναγωγής από το όζον κι αυτό είναι το φθόριο. 
Το δυναµικό οξειδοαναγωγής υπολογίζεται σε Volts και µετρά την 
ευκολία µε την οποία ένα οξειδωτικό προκαλεί οξείδωση. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι ουσίες µε χαµηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής οξειδώνονται από 
ουσίες µε υψηλότερο δυναµικό. Ο παρακάτω πίνακα δείχνει ότι, µε την 
εξαίρεση του φθορίου, όλα τα συνήθη οξειδωτικά και απολυµαντικά που 
χρησιµοποιούνται για απολύµανση και στην επεξεργασία του νερού και 
των λυµάτων έχουν χαµηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής από το όζον, 
άρα υστερούν κατά πολύ σε ικανότητα καταστροφής ιών και βακτηριδίων 
και οξείδωσης οργανικών και ανόργανων ουσιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 25οC 

 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Η αποµάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου από λύµατα και απόβλητα 
γίνεται µε συνδυασµό φυσικών, χηµικών, φυσικοχηµικών και βιολογικών 
διεργασιών. Οι διεργασίες αυτές έχουν ως στόχο τη δέσµευση και 
αφαίρεση των ρύπων από τη µάζα του νερού. Το σύνολο των διεργασιών 
αυτών αποτελεί τη διαδικασία της επεξεργασίας.   
  
Κύρια επιδίωξη της διαδικασίας επεξεργασίας είναι η απαλλαγή της µάζας 
του αποβλήτου από τους ρύπους και δευτερεύουσα επιδίωξη η 
εξουδετέρωση των ρύπων.   
  
Η προεπεξεργασία διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία και απόδοση των 
συστηµάτων επεξεργασίας που ακολουθούν.  Στο στάδιο αυτό 
εφαρµόζονται για παράδειγµα:   

  Εσχαρισµός  
  Κοσκίνισµα (µηχανικά φίλτρα)   
  Εξάµµωση  
  Αποµάκρυνση ελαιωδών   

 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ Volts 

  

1) Φθόριο (F2) 2,87 

2) Όζον (O3) 2,07 

3) Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (H2O2) 

1,78 

4) Υπερµαγγανικό   
κάλιο (KMnO4) 

1,70 

5) Υποβρωµιώδες οξύ 
(HOBr) 

1,59 

6) Υποχλωριώδες οξύ 
((HOCl) 

1,49 

7) Χλώριο (Cl2) 1,36  

 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ Volts 

  

8) ∆ιοξείδιο του 
χλωρίου (ClO2) 

1,27 

9) Οξυγόνο (O2) 1,23 

10) Χρωµικό οξύ 
((H2Cr2O4) 

1,21 

11) Βρώµιο (Br2) 1,09 

12) Νιτρικό οξύ (HNO3) 0,94 

13) Ιώδιο (I2) 0,54  
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  Οµογενοποίηση – εξισορρόπηση (ρυπαντικού και υδραυλικού 
φορτίου)   

  Eπίπλευση  
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Εσχαρισµός  
  
Οι εσχάρες χρησιµοποιούνται για τη συγκράτηση µεγάλων τεµαχίων που 
περιέχονται στα απόβλητα όπως κοµµάτια ξύλων, σακούλες, κ.λπ.   
 
Kόσκινα  
  
Σε µερικές εφαρµογές, τα κόσκινα είναι συνήθως βυθισµένα στο κανάλι 
τροφοδοσίας και συγκρατούν διάφορα στερεά που παρασύρει το 
νερό/απόβλητο.  
  
Τεµαχιστές  
  
Ο τεµαχισµός των στερεών ως διεργασία προεπεξεργασίας βρίσκει 
µεγαλύτερη εφαρµογή στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 
Χρησιµοποιούνται για τον τεµαχισµό στερεών που διέφυγαν των εσχαρών.  
  
Εξάµµωση   
  
Η εξάµµωση έχει ως στόχο την αφαίρεση από το ρεύµα των 
αποβλήτων/νερού χαλικιών, άµµου και άλλων ανόργανων στερεών, που 
προκαλούν αποθέσεις τα κανάλια και τις σωληνώσεις.  
  
Αποµάκρυνση ελαιωδών και λιπαρών ενώσεων   

  
Είναι αναγκαία σε µία σειρά περιπτώσεων ως ακολούθως:   
 - Αποµάκρυνση ελαιωδών από τα επιφανειακά νερά πριν την κύρια 

επεξεργασία του νερού   
 - Αποµάκρυνση λιπαρών κατά την προεπεξεργασία των αστικών 

λυµάτων  
 - Αποµάκρυνση ελαιωδών προσµίξεων από τα υγρά απόβλητα των 

διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων βιοµηχανιών.   
   
Οµογενοποίηση – εξισορρόπηση  
  
Χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που έχουµε µεγάλες διακυµάνσεις στην 
ποιότητα και στην ποσότητα των αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό τα 
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διάφορα απόβλητα συγκεντρώνονται σε µία µεγάλη δεξαµενή µέσα στην 
οποία οµογενοποιούνται τα χαρακτηριστικά τους και εξισορροπούνται οι 
διακυµάνσεις των βιολογικών φορτίων. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 
κυρίως στα βιοµηχανικά απόβλητα.  
  
Επίπλευση  
  
Χρησιµοποιείται για απόβλητα που µεταφέρουν σηµαντικό φορτίο από 
λεπτά αιωρούµενα στερεά µε ειδικό βάρος µικρότερο του νερού και 
απαιτούν µεγάλο χρόνο καθίζησης και προέρχονται από βιοµηχανίες όπως 
βυρσοδεψεία, διυλιστήρια πετρελαίου, σφαγεία, κ.λπ. Η επίπλευση των 
αιωρουµένων στερεών επιταχύνεται µε τη διοχέτευση αέρα στα απόβλητα 
ώστε να τα ανεβάσουν στην επιφάνεια. Η απόδοση του συστήµατος 
βελτιώνεται µε προσθήκη χηµικών ουσιών.   

  
Απλή καθίζηση  
  
Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε µία δεξαµενή όπου παραµένουν για ένα 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Στο διάστηµα αυτό τα περισσότερα 
αιωρούµενα σωµατίδια κατακάθονται µε τη βοήθεια του πεδίου 
βαρύτητας.  
  
 ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  
 Kροκίδωση – Συσσωµάτωση   
  
Η κροκίδωση είναι µία χηµική µέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων που 
αποσκοπεί στην αποµάκρυνση των κολλοειδών σωµατιδίων που δύσκολα 
κατακάθονται µόνο µε την επίδραση της βαρύτητας (απλή καθίζηση). Για 
το σκοπό αυτό στα απόβλητα προστίθενται κατάλληλες χηµικές ενώσεις 
µε στόχο την αύξηση της ικανότητας του συστήµατος για αποµάκρυνση 
λάσπης. Παραδείγµατα κροκιδωτικών µέσων είναι το θειικό αλουµίνιο, 
(alum), το υδροξείδιο του ασβεστίου (lime, υδράσβεστος), και γενικά τα 
χλωριούχα, τα θειικά ή τα µικτά άλατα του σιδήρου και του αλουµινίου, οι 
οργανικοί πολυηλεκτρολύτες, κ.λπ. Οι πολυηλεκτρολύτες είναι συνθετικά 
πολυµερή που η µονοµερής τους µονάδα περιέχει ιονιζόµενες οµάδες, π.χ. 
COOH, -SO

3
H, -NH

2
, κ.λπ.   

  
Χηµική Κατακρήµνιση – καταβύθιση   
  
Ως χηµική κατακρήµνιση ή καταβύθιση ονοµάζεται η διεργασία η οποία 
αποσκοπεί στην προσθήκη χηµικών µέσων µε στόχο την αλλαγή της 
φυσικής κατάστασης των διαλυµένων και αιωρουµένων στερεών µέσα στο 
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απόβλητο. Εφαρµόζεται για την αποµάκρυνση του φωσφόρου, των 
βαρέων µετάλλων και για τη βελτίωση της απόδοσης των δεξαµενών 
πρωτοβάθµιας καθίζησης. Τα χηµικά µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται για 
τη χηµική καταβύθιση είναι: Αl

2
(SO

4
)
3
, AlCl

3
, Ca(OH)

2
, FeCl

3
, Fe(SO

4
)
3
. 

Mε τη µέθοδο αυτή, είναι δυνατό να αποµακρυνθεί το 80-90% των 
αιωρουµένων στερεών, το 50-80% του BOD και το 80-90% των 
βακτηρίων.   
  
Eξουδετέρωση   
  
Είναι επίσης µία χηµική µέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων που σκοπό έχει 
την οµαλοποίηση του pH για την οµαλή λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισµού. Παράλληλα επιτυγχάνεται και αφαίρεση βαρέων µετάλλων 
που καταβυθίζονται ως αδιάλυτα υδροξείδια. Τα συνήθη χηµικά µέσα τα 
οποία χρησιµοποιούνται για την αύξηση του pH είναι: CaCO3, Ca(OH)2, 
CaO, MgO, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, Mg(OH)2. Τα συνήθη χηµικά µέσα 
τα οποία χρησιµοποιούνται για την αύξηση του pH είναι: Η2CO3, HCl, 
H2SO4.   
  
Χηµική Οξείδωση   
Οξείδωση (αντίστοιχα αναγωγή) καλείται οποιαδήποτε αντίδραση 
συνοδεύεται από αύξηση (αντίστοιχα ελάττωση) του αριθµού οξείδωσης 
των συστατικών ατόµων, ως αποτέλεσµα µεταφοράς ηλεκτρονίων µεταξύ 
των συµµετεχόντων ειδών (ενώσεων – στοιχείων). Οξείδωση είναι η 
αποµάκρυνση ηλεκτρονίων και αναγωγή η πρόσληψη. 
Οι δύο δράσεις τελούνται πάντοτε µαζί ασχέτως αν συνήθως αναφέρεται 
µόνο η µία (αντίδραση ενδιαφέροντος). 
Σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής συµµετέχουν τόσο οργανικές όσο και 
ανόργανες ενώσεις. 
Ένας τύπος οξείδωσης (ταχύτατης και ποσοτικής) είναι και η καύση –
incineration. 
Η οξείδωση µπορεί να συµβαίνει είτε στην υγρή (υδατική ή οργανική) είτε 
στην αέρια φάση. 
Μπορεί να είναι ετερογενής (παρουσία τουλάχιστον δύο φάσεων) ή 
οµογενής, καταλυτική ή µη. 
Η χηµική οξείδωση στα υγρά απόβλητα είναι µία διεργασία µετατροπής 
των ανεπιθύµητων ενώσεων σε ενώσεις που ενοχλούν λιγότερο ή και 
καθόλου και έτσι βελτιώνεται η ποιότητα του αποβλήτου. Οι ουσίες οι 
οποίες επιδέχονται οξείδωση είναι:   

- Ανόργανες: Μn
2+

, Fe
2+

, S
2-
, CN

-
, SO

3

2- 
, NH3 

- Οργανικές: φαινόλες, αµίνες, χουµικά οξέα, ινδόλες, ζιζανιοκτόνα, 
χλωριωµένοι διαλύτες, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 
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(PAHs), βενζόλιο, τολουόλιο άλλες ενώσεις που προκαλούν οσµές, 
γεύσεις, χρώµα, κ.λπ.   
Τα κύρια οξειδωτικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι: οξυγόνο (Ο2), 
όζον (O3), υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), υπερµαγγανικό κάλιο 
(KMnO4), χλώριο (Cl2), διοξείδιο του χλωρίου (ClO2), υποχλωριώδη 
άλατα (NaClO), ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ

.).   
 
Οξυγόνο (Ο2) 
� Είναι αέριο λίγο διαλυτό στο νερό (9 mg/L στους 20oC). 
� Όταν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, προτιµάται διότι είναι φθηνό και 

ασφαλές. 
� Χρησιµοποιείται ως αέριο και παρέχεται µέσω διαχυτήρων (diffusers), 

φυσητήρων (aerators), (gas spargers) κλπ. 
� Εναλλακτικά µπορεί να παραχθεί επιτόπου µε κρυογενική απόσταξη 

ατµοσφαιρικού αέρα ή µε ρόφηση/εκρόφηση µε αλλαγή πίεσης (PSA – 
pressure swing adsorption). 

� Χρησιµοποιείται και ως υγρό υπό πίεση (µη οικονοµικό για διεργασία 
µεγάλης κλίµακας). 

� Η τεχνολογία οξυγόνου είναι ευρέως διαδεδοµένη από την επεξεργασία 
πόσιµου νερού και αστικών λυµάτων. 

� Βάσει της θερµοδυναµικής µπορεί να οξειδώσει τις περισσότερες 
οργανικές ενώσεις. Επειδή όµως οι ρυθµοί οξείδωσης είναι ιδιαίτερα 
χαµηλοί σε συνθήκες περιβάλλοντος, δεν χρησιµοποιείται για χηµική 
οξείδωση σ’ αυτές τις συνθήκες. 

� Για την οξείδωση των µετάλλων µετάπτωσης (transition metals) δεν 
υπάρχουν κινητικοί περιορισµοί. 

� Για την οξείδωση Fe(II) χρησιµοποιείται pH πάνω από 7 
� Για την οξείδωση Mn(II) χρησιµοποιείται pH πάνω από 10. 
 
Όζον (O3) 
� Η χρήση του όζοντος ως οξειδωτικού στα απόβλητα βασίζεται στην 

ισχυρή οξειδωτική του δράση µε αποτέλεσµα να αντιδρά µε τις 
περισσότερες οργανικές ενώσεις όπως φαινόλες, χλωριωµένες ενώσεις, 
µερκαπτάνες, ινδόλες, ζιζανιοκτόνα, PAHs, τις ανόργανες ενώσεις 
όπως κυανιούχα, σίδηρο, µαγγάνιο και τους µικροοργανισµούς. 
Εξαφανίζει το χρώµα και τη γεύση του νερού.  

� Στο νερό διασπάται προς παραγωγή ριζών υδροξυλίου, λιγότερο 
εκλεκτικών και πιο δραστικών από αυτό. 

 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 
� Είναι άχρωµο και άοσµο υγρό διαθέσιµο σε διαλύµατα 70 και 30% 

(Perhydrol). 
� Τα πυκνά διαλύµατα είναι τοξικά και ερεθιστικά. 
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� Η διάσπασή του (σε ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον) δίνει νερό και 
οξυγόνο κατά το σχήµα   2H2O2 → 2H2O+O2 

� Το οξυγόνο (εν τω γεννάσθαι) είναι ιδιαίτερα δραστικό (απολύµανση 
τραυµάτων λόγω αυθόρµητης διάσπασης παρουσία καταλάσης στους 
ιστούς). 

� Η δράση αυτή λαµβάνει χώρα µε χαµηλή ταχύτητα απουσία 
καταλυτών, παρουσία τους όµως µπορεί να γίνει εκρηκτική. Για τη 
συντήρηση διαλυµάτων υπεροξειδίου απουσία φωτός προστίθενται 
σταθεροποιητές (φωσφορικά, πυροφωσφορικά, άλατα κασσιτέρου). 

� Οι δραστικές µορφές στις οποίες διασπάται είναι συνδυασµοί Η-Ο και 
ενδεικτικά: ΗΟ2

-, ΟΗ
., ατοµικό Ο, υπεροξέα (peracids – RCO3H κλπ), 

µεταλλικά υπεροξέα Μ(ΟΗ)(ΟΟΗ). 
� Επειδή τα κατάλοιπά του είναι δυνάµει επικίνδυνα (έκρηξη από 

ανεξέλεγκτη παραγωγή αερίου οξυγόνου ή σχηµατισµός ανεπιθύµητων 
– τοξικών παραπροϊόντων), η περίσσειά του συνήθως καταστρέφεται. 

� Το κόστος του είναι υψηλό συγκρινόµενο µε άλλα οξειδωτικά. 
� Στην επεξεργασία αποβλήτων εφαρµόζεται σε:  

� α) ∆ιάσπαση των παραµενόντων OCl2, µετά από χλωρίωση,  
� β) Επεξεργασία θειούχων σύµφωνα µε τις δράσεις: 

Η2Ο2 + ΗS- → H2O + OH- + S           PH<7 
4Η2Ο2 + ΗS- → 4H2O + H+ + SO4

2-          PH>8 
� γ) Επεξεργασία θειολών, παρουσία καταλύτη Fe(II) ή Cu(II)  
� δ) Επεξεργασία SO2 ή θειωδών σε όξινες ή ουδέτερες συνθήκες  
� ε) Επεξεργασία κυανιούχων σύµφωνα µε το σχήµα:  

Η2Ο2 + CN- → H2O + CNO- 
2Η2Ο + CNO- → NH3 + HCO3

- 
σε pH 9-10 είτε χωρίς καταλύτη είτε µε άλατα χαλκού για την 
επεξεργασία πολύ αραιών διαλυµάτων (<100 mg/L).  

� στ) Επεξεργασία φαινολών: 
-µη βιοαποικοδοµήσιµες οργανικές ενώσεις αρωµατικού 
δακτυλίου 
-Τοξικές – χρησιµοποιούνται ως µικροβιοκτόνα 
-Μη αντιµετωπίσιµες από µικροοργανισµούς καθαρισµού σε 
υψηλές συγκεντρώσεις – χαρακτηριστικές των βιοµηχανικών 
αποβλήτων 
-Παρούσες σε απόβλητα διυλιστηρίων, επεξεργασίας άνθρακα 
και πίσσας. 

� ζ) Επεξεργασία χρώµατος 
-Οφείλεται σε χρωστικές ενώσεις υφαντουργίας και δηµιουργεί 
πρόβληµα διάθεσης ακόµη και σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις 
-Σε χαµηλές συγκεντρώσεις προτιµάται η οξείδωση από την 
απορρόφηση σε στερεά. 

� η) Ενίσχυση της παροχής οξυγόνου προς µικροοργανισµούς 
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-Αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (shock loads) σε 
εγκαταστάσεις συµβατικού αερισµού αποβλήτων 
-Αντιµετώπιση διαρροών (spillages) χηµικών αποβλήτων σε 
στάσιµα (µη ανανεωνόµενα υδάτινα σώµατα). 

 
Υπερµαγγανικό κάλιο (KMnO 4) 
 
� Σταθερό (έντονα ιώδες) κρυσταλλικό στερεό πολύ διαλυτό στο νερό 

(65 g/l, 20oC). 
� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ως στερεό είτε σε διάλυµα, συνήθως σε 

διάλυµα. 
� Αποθηκεύεται σε ξηρό, σκοτεινό και δροσερό χώρο χωρίς χρονικό 

περιορισµό. 
� Τυχόν υποβάθµισή του (διάσπαση από το φως ή λόγω ύπαρξης 

ακαθαρσιών όπως διοξειδίου του µαγγανίου) δεν στοιχειοθετεί 
πρόβληµα στην επεξεργασία αποβλήτων. 

� Η οξειδωτική ικανότητα είναι συνάρτηση του pH: 
� Σε ισχυρά όξινες συνθήκες, ανάγεται από Mn+7 σε Mn+2 µε 

δυναµικό 1.51 V. 
� Σε pH από 3 έως 11 ανάγεται σε στερεό MnO2 µε δυναµικό 1.7 V. 
� Σε ισχυρά αλκαλικές συνθήκες ανάγεται σε MnO4

-, χωρίς 
εφαρµογή σε επεξεργασία αποβλήτων. 

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην επεξεργασία οργανικών ενώσεων 
(αλδεϋδών, φαινολών, ακόρεστων οργανικών οξέων, µερκαπτανών) 
αλλά και Fe(II), Mn(II), θειούχων και κυανιούχων. 

� Μειονεκτήµατα: 
� Εµφανίζονται άλατα µαγγανίου (τοξικά) στο απόβλητο. 
� Έχει υψηλή τιµή και απαιτούνται µεγάλες ποσότητες. 

� Το υπερµαγγανικό κάλιο, χρησιµοποιείται ως οξειδωτικό για την 
απαλλαγή των αποβλήτων από τις οσµές και τις γεύσεις και για την 
οξείδωση του σιδήρου και άλλων ανόργανων, όπως S-, CΝ-, και 
οργανικών ενώσεων. Έχει επίσης βακτηριοκτόνο δράση.  

 
Χλώριο (Cl2) 
� Το χλώριο είναι πρασινοκίτρινο αέριο, πολύ δραστικό και ερεθιστικό 

των βλεννογόνων. Χρησιµοποιείται υπό πίεση (υγρό) και διαλύεται στο 
νερό προς σχηµατισµό υποχλωριωδών ιόντων κατά το σχήµα: 
Cl2 + H2O → HOCl + H+ + Cl- 
HOCl → H+ +OCl- 

� σε pH>1, το χλώριο υδρολύεται σε υποχλωριώδες οξύ σχεδόν 
ποσοτικά. 

� Το δραστικό οξειδωτικό είναι τo HClO. 
� Το υποχλωριώδες νάτριο είναι πιο εύχρηστο: χρησιµοποιείται είτε σε 
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κοκκώδη µορφή είτε ως διάλυµα 14-15% ενεργού χλωρίου. 
Αποθηκεύεται σε σκοτεινό χώρο και σε χαµηλή θερµοκρασία για την 
αποφυγή διάσπασης σε χλωριούχα. 

� Απαγορεύεται η επαφή µε µέταλλα, καθώς αυτά καταλύουν τη 
διάσπαση. 

� Η χλωρίωση εφαρµόζεται ευρέως στην επεξεργασία πόσιµου νερού και 
αστικών λυµάτων, κυρίως για απολύµανση (καταστροφή παθογόνων 
µικροοργανισµών). 

� Ύπαρξη οργανικών ενώσεων οδηγεί στο σχηµατισµό χλωροπαραγώγων 
τους (µέσω αντιδράσεων οξείδωσης) που είναι γνωστό ότι µπορεί να 
είναι τοξικές, µεταλλαξιογόνες ή και καρκινογόνες ενώσεις. – 
Προβλήµατα κατά τη χλωρίωση πόσιµου νερού. 

� Το χλώριο χρησιµοποιείται στην οξείδωση πολλών ρύπων, όπως η 
αµµωνία, τα θειούχα άλατα και οι µερκαπτάνες (οργανικές θειούχες 
ενώσεις). 

� Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή του στην επεξεργασία βιοµηχανικών 
αποβλήτων είναι η οξείδωση των κυανιούχων ιόντων σε χαµηλές 
συγκεντρώσεις (κάτω από 1000 mg/l): 
� Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα είναι οι ακόλουθες: 
CN- + H2O + OCl- → CNCl + 2OH-  
CNCl + 3OCl- → OCN- + 2Cl- + H2O 
2OCN- + H2O + 3OCl- → 2CO2 + N2 + 3Cl- +2OH-  

� Για το σχηµατισµό των κυανικών (OCN-) απαιτείται υψηλό pH 
(µεγαλύτερο του 10), για να διασπασθεί στιγµιαία το CNCl. 

� Για τον υπολογισµό της αναγκαίας ποσότητας χλωρίου 
λαµβάνεται υπόψη και η πιθανή ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων 
δραστικών ενώσεων, όπως οργανικά και µέταλλα. 

� Επειδή η τρίτη αντίδραση είναι αργή σε τόσο υψηλό pH, αυτό 
ρυθµίζεται γύρω στο 8.5. 

 
∆ιοξείδιο του χλωρίου (ClO2) 

� Είναι ένα κοκκινοκίτρινο εκρηκτικό (σε µερική πίεση >70 mm Hg) 
αέριο, πολύ διαλυτό στο νερό. 

� Αποθηκεύεται ασφαλώς (σκοτάδι, όξινες συνθήκες, χαµηλές 
θερµοκρασίες) σε διάλυµα συγκέντρωσης <1-2 g/l. 

� Παράγεται επί τόπου από χλωρικά άλατα σε ισχυρά όξινες συνθήκες, 
σύµφωνα µε την αντίδραση: 

2ClO3
- + 4HCl  → 2ClO2 + Cl2 +2H2O + 2Cl-  

� Στην πράξη, παράγεται χλώριο σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 
προβλεπόµενο. 

� Παράγεται επίσης από χλωριώδη άλατα σύµφωνα µε την αντίδραση: 
5NaClO2 + Cl2  → 2ClO2 + 2Cl-  + 2Na+ 
ή την αντίδραση: 
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5NaClO2 + 4HCl  → 4ClO2 + 5Cl-  + 5Na+ + 2H2O 
σχεδόν ποσοτικά. 

� Χρησιµοποιείται όπου και το χλώριο, χωρίς τις ανεπιθύµητες 
παρενέργειες παρουσία οργανικών ενώσεων. 

 
Ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ.) 
� Ιδιαιτέρως δραστικά ενδιάµεσα (Ε0=+3.06 V) και µη εκλεκτικά. 

– Οι τεχνικές οξείδωσης που τα χρησιµοποιούν ονοµάζονται 
Προχωρηµένες ∆ιεργασίες Οξείδωσης (Advanced Oxidation 
Processes – AOPs) 

– ∆εν αποθηκεύονται (ιδιαιτέρως βραχύβια), πρέπει λοιπόν να 
δηµιουργηθούν επί τόπου: 

      -Με συνδυασµό Ο3/Η2Ο2 
      -Με συνδυασµό Ο3/ακτινοβολία Ultra Violet 
      -Με συνδυασµό Ο3/Η2Ο2/UV 
      -Με συνδυασµό Η2Ο2/UV 
      -Με συνδυασµό Η2Ο2/Fe(II) 
      -Με συνδυασµό Η2Ο2/Fe(II)/UV 
� Αντί της υπεριώδους ακτινοβολίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

ηλιακό φως, µε µικρότερες πάντως αποδόσεις ως προς την παραγωγή 
δραστικών ριζών. 

� Όπου χρησιµοποιείται ακτινοβολία προστίθεται το πρόθεµα «φωτο-» 
στη διεργασία. 

� Ο σίδηρος (σε µορφή ιόντων) είναι καταλύτης, για το λόγο αυτό 
προστίθεται το πρόθεµα «καταλυτική». 

� Υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής ριζών υδροξυλίου υπό την 
επίδραση ακτινοβολίας στο νερό, οπότε έχουµε «φωτόλυση». 

� Ο µηχανισµός δράσης των ριζών υδροξυλίου σε οργανικά µόρια είναι 
πολύπλοκος: 
– Αφαίρεση υδρογόνου από οµάδα –CH2- 
– Προσθήκη της ρίζας 
– Μεταφορά ηλεκτρονίου. 

� Η αντίδραση προχωρά αλυσιδωτά (έναρξη, διάδοση, τερµατισµός) µε 
προσβολή τόσο των αρχικών µορίων όσο και των ενδιαµέσων τους. 

� Η κινητική των αντιδράσεων ελευθέρων ριζών υδροξυλίου είναι 
ταχύτερη από αυτή των υπόλοιπων οξειδωτικών. 

� ∆εδοµένου ότι οι ρίζες είναι µη εκλεκτικές, µεγάλο ποσοστό τους 
καταναλώνεται σε µη χρήσιµες αντιδράσεις (παρουσία δισανθρακικών, 
φυσικής οργανικής ύλης – Natural Organic Matter –NOM- που 
συνήθως δεν θεωρούνται ρύποι). 

� Είναι δράσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες στο pH του διαλύµατος 
επεξεργασίας καθώς και στη ικανότητα απορρόφησης του φωτός – 
όπου απαιτείται – συνεπώς αντενδείκνυται παρουσία θολερότητας. 
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ΠΩΣ ∆ΡΑ ΤΟ ΟΖΟΝ 
 

Το όζον δρα οξειδώνοντας και καταστρέφοντας τις 
οργανικές και ανόργανες ενώσεις µε τις οποίες 
έρχεται σε επαφή (ιούς, βακτηρίδια, µύκητες, 
µορφές σιδήρου και µαγγανίου, αρσενικό, και πολλά 
άλλα µέταλλα και οργανικές ουσίες). Ο ασθενής 
δεσµός του τρίτου ατόµου οξυγόνου λύεται (γίνεται 
ελεύθερη ρίζα) και το άτοµο αυτό ενώνεται µε την 
οξειδούµενη ουσία αλλάζοντας τη δοµή της. Το 
µόνο που αποµένει από αυτή τη δράση είναι καθαρό 
οξυγόνο και τα υπολείµµατα της οξειδωµένης 

ουσίας. Το όζον προκαλεί:  
 
1. Καταστροφή ιών και βακτηριδίων 
Το όζον καταστρέφει τους µικροοργανισµούς. Η έκταση αυτής της 
απολύµανσης εξαρτάται από το βαθµό πυκνότητας του όζοντος και το 
χρόνο επαφής του µε τον µικροοργανισµό. Τα βακτηρίδια είναι τα πιο 
ευάλωτα στο όζον. Π.χ., το κολοβακτηρίδιο καταστρέφεται από 
συγκεντρώσεις όζοντος µόλις 0,01 mg/L και σε χρόνο επαφής 15 
δευτερόλεπτα στους 25oC. Ο στρεπτόκοκκος καταστρέφεται ακόµα πιο 
εύκολα. Οι ιοί είναι ανθεκτικότεροι από τα βακτηρίδια, αλλά και αυτοί 
πάλι οξειδώνονται µέσα σε σύντοµο χρόνο και µε σχετικά χαµηλές 
συγκεντρώσεις όζοντος. Π.χ., ο ιός της πολιοµυελίτιδας εξουδετερώνεται 
µε έκθεση σε συγκεντρώσεις διαλυµένου όζοντος 0,4 mg/L µέσα σε 
τέσσερα λεπτά. 
 
2. Οξείδωση οργανικών ουσιών 
Το όζον είναι ένας ισχυρότατος παράγοντας οξείδωσης φυσικών και 
συνθετικών οργανικών ουσιών (π.χ. φυτοφάρµακα, υπολείµµατα φυσικών 
ζυµώσεων, απορρυπαντικά, εντοµοκτόνα, χρωµατισµένα απόβλητα, 
οργανικές ενώσεις αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων). Μερικές 
οργανικές ουσίες καταστρέφονται σε δευτερόλεπτα (π.χ. φαινόλες και 
φορµικό οξύ), ενώ άλλες χρειάζονται περισσότερο χρόνο (π.χ. ορισµένα 
εντοµοκτόνα).  
 
3. Οξείδωση ανόργανων ουσιών 
Το όζον οξειδώνει ταχύτατα και αποτελεσµατικά πολλές ανόργανες 
ενώσεις παράγοντας αβλαβή υποπροϊόντα. Μερικά παραδείγµατα: Στην 
περίπτωση του σιδήρου, του µαγγανίου και αρκετών ενώσεων του 
αρσενικού, η οξείδωση γίνεται ταχύτατα και αφήνει αδιάλυτες ενώσεις 
που µπορούν να αποµακρυνθούν εύκολα. Τα θειούχα ιόντα οξειδώνονται 
σε άλατα θειικού οξέος που είναι αβλαβή, ενώ εξαφανίζονται και οι όποιες 
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οσµές θείου. Οι νιτρώδεις εστέρες οξειδώνονται σε νιτρικά άλατα που 
είναι σταθερά και αβλαβή. 

Πρακτικά, οι οξειδωτικές αυτές διεργασίες προσφέρουν τις εξής 
πολύτιµες εφαρµογές: 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
1. Σε µονάδες επεξεργασίας νερού 
2. Σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων 
3. Σε µονάδες παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
όπως Θερµοκήπια, Χοιροτροφεία Τυροκοµεία, Πτηνοτροφεία, 
Οινοποιεία, Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας 
4. Σε µονάδες επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
5. Σε µονάδες αποθήκευσης προϊόντων 
6. Σε µονάδες επεξεργασίας τροφίµων 
7. Σε µονάδες εµφιάλωσης νερού 
8. Σε νοσοκοµειακές µονάδες 
9. Σε τουριστικές µονάδες όπως ξενοδοχεία, καφέ-µπαρ, εστιατόρια 
10. Σε κεντρικές εγκαταστάσεις κλιµατισµού 
11. Σε κατοικίες, γραφεία κ.λ.π. 
Προσφέροντας: 

♦ Καταστροφή ρυπαντών 
♦ Καταστροφή ιών και βακτηριδίων 
♦ Αντικατάσταση ή συµπλήρωση χλωρίου  
♦ Οξείδωση σιδήρου και µαγγανίου 
♦ Αφαίρεση χρώµατος από το νερό 
♦ Αφαίρεση οσµών και γεύσεων   
♦ Οξείδωση οργανικών ουσιών (φαινόλες, εντοµοκτόνα)  
♦ Οξείδωση ανόργανων ουσιών ( κυανιούχα, θειούχα)  
♦ Αφαίρεση θολότητας του νερού 
♦ Αποστείρωση 
♦ Οξείδωση και καθίζηση βαρέων µετάλλων  
♦ Καταστροφή φυτοφαρµάκων  
♦ Οξείδωση οργανικών ουσιών  
♦ Πρόληψη ασθενειών σε φυτά και ζώα   
♦ Απολύµανση δεξαµενών 
♦  Επεξεργασία λυµάτων   
♦  Αποκατάσταση εδαφών 
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12. Επίσης διαπιστώθηκε η ευεργετική του χρήση στην Ιατρική όπου 
προσφέρει: 

♦ Αδρανοποιεί τους ιούς, τα 
βακτηρίδια, τους µύκητες  και 
τα πρωτόζωα 

♦ Υποκινεί το ανοσοποιητικό 
σύστηµα  

♦ Υποστηρίζει και ενισχύει τη 
θεραπευτική διαδικασία  

♦ Καθαρίζει τις αρτηρίες και τις 
φλέβες  

♦ Καθαρίζει το αίµα και τη 
λέµφο  

♦ Οµαλοποιεί την παραγωγή 
ορµονών και ενζύµων  

♦ Μειώνει τον πόνο, ηρεµεί τα 
νεύρα  

♦ Το όζον εµποδίζει επιλεκτικά 
τον πολλαπλασιασµό των 
καρκινικών  κυττάρων  

  

♦ Μειώνει την καρδιακή 
αρρυθµία  

♦ Βελτιώνει τη λειτουργία 
εγκεφάλου, και τη µνήµη  

♦ Οξειδώνει τις τοξίνες, και 
διευκολύνει την αποβολή 
τους  

♦ Αυξάνει το ποσό οξυγόνου 
στο αίµα  

♦ Υποκινεί την παραγωγή 
όλων των προστατευτικών 
ενζύµων  στα κύτταρα  

♦ Αποτρέπει τις αυτοάνοσες 
ασθένειες  

 
 
ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΖΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
 

Το όζον είναι πολύ ασφαλές. Αν και 
χρησιµοποιείται για περισσότερα από 
100 χρόνια, δεν έχει ποτέ συµβεί ούτε 
ένα µοιραίο ατύχηµα που να οφειλόταν 
στο όζον. Σε ορισµένες βιοµηχανικές 
εφαρµογές του σε κλειστούς χώρους 
χρειάζονται κάποια µέτρα ασφαλείας. 
Η έκθεση στο όζον µπορεί να 
προκαλέσει στον άνθρωπο µόνο απλές 

ενοχλήσεις, αρκεί βεβαίως να µην ξεπερνά ορισµένα χρονικά και ποσοτικά 
όρια. Ακολουθώντας ορισµένες απλές διαδικασίες, οι χρήστες του δεν 
έχουν ποτέ κανένα πρόβληµα µε το όζον. 

Το όζον µπορεί να αντικαταστήσει πολύ πιο αποτελεσµατικά και ακίνδυνα 
σχεδόν όλα τα χηµικά που χρησιµοποιούνται σήµερα κατά κόρο σε 
εφαρµογές καθαρισµού και απολύµανσης και προκαλούν ένα πλήθος 
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προβλήµατα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η περίπτωση του χλωρίου 
είναι χαρακτηριστική. 

Το χλώριο, που είναι τόσο δηµοφιλές στις εφαρµογές απολύµανσης, έχει 
την ικανότητα να διαλύεται σχεδόν απόλυτα στο νερό και να παραµένει 
εκεί µόνιµα. Αυτή ακριβώς η ικανότητα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την 
αποµάκρυνση του χλωρίου µετά τη χρήση του. Έτσι, όταν το χλωριωµένο 
νερό επιστρέφει στο περιβάλλον, το χλώριο συνεχίζει να σκοτώνει τους 
µικροοργανισµούς στα οικοσυστήµατα και να βιοσυσσωρεύεται στα ψάρια 
και τα θηλαστικά και τελικά στον άνθρωπο. Μάλιστα, το χλώριο και οι 
οργανοχλωριωµένες ενώσεις έχουν κατορθώσει να προσβάλουν ακόµα και 
τα ζώα των αρκτικών περιοχών που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα 
µακριά από µονάδες επεξεργασίας νερού µε χλώριο! Είναι γεγονός ότι, αν 
και το χλώριο στη φύση υπάρχει µόνο σε µικρές ποσότητες, έχει σήµερα 
πληµµυρίσει το φυσικό περιβάλλον και οι επιστηµονικές έρευνες έχουν 
αποδείξει πέρα από κάθε αµφιβολία ότι η παρουσία του στο πόσιµο νερό 
είναι µια από τις σοβαρότερες αιτίες καρκίνου.  

Αντίθετα, το όζον δεν αφήνει κανένα τοξικό κατάλοιπο. Κι αυτό δίνει στο 
όζον την ιδιότητα του πιο φιλικού για το περιβάλλον και τον άνθρωπο 
απολυµαντικού και οξειδωτικού. Το µόνο του συστατικό είναι το καθαρό 
οξυγόνο και όταν τελειώσει µε την  καταστροφή των µικροοργανισµών και 
την οξείδωση των οργανικών και ανόργανων ουσιών µετατρέπεται πάλι σε 
καθαρό οξυγόνο, σε 22 µόνο λεπτά της ώρας κατά µέσο όρο. Και γι’ αυτό 
είναι η περιβαλλοντικά σωστή, ασφαλής και υπεύθυνη λύση 
απολύµανσης, απόσµησης και συντήρησης. 
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2.5.7 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
1η µέθοδος: Με ηλεκτρική εκκένωση (Corona Discharge Technology) 
 
Η σηµαντικότερη πρόοδος 
στην παραγωγή του όζοντος 
έγινε από τον Von Siemens το 
1857, όταν ανέπτυξε µια 
γεννήτρια παραγωγής όζοντος 
(οζονιστήρας) που 
λειτουργούσε µε τη µέθοδο 
των ηλεκτρικών εκκενώσεων.  
 
 
Η διαδικασία παραγωγής βασίζεται στην εφαρµογή µιας εναλλασσόµενης 
τάσης (10-20 KV) µεταξύ δύο ηλεκτροδίων καθώς περνά ξηρός αέρας ή 
οξυγόνο ανάµεσά τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το αποτέλεσµα των ηλεκτρικών εκκενώσεων είναι η διάσπαση των 
µορίων του οξυγόνου (Ο2) σε άτοµα οξυγόνου (Ο•) τα οποία ενώνονται µε 
µόρια οξυγόνου (Ο2) προς σχηµατισµό όζοντος (Ο3) σύµφωνα µε τον 
παρακάτω µηχανισµό: 
 

Ο2 +e- →  2Ο• + e-  (1) 
Ο• + Ο2 +Μ → Ο3 +Μ*  (2) 

 
Όπου το Μ παριστάνει ένα µόριο ενός ενεργοποιηµένου αδρανούς αερίου 
(π.χ. Ν2) που απορροφά το πλεόνασµα της ενέργειας που παράγεται κατά 
το σχηµατισµό του µορίου του όζοντος. 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω µηχανισµό, η αντίδραση αρχίζει όταν 
ελεύθερα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας (e-) συγκρούονται µε ένα µόριο 
οξυγόνου µε αποτέλεσµα τη διάσπασή του. Στο επόµενο στάδιο το όζον 
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σχηµατίζεται µε µια σύγκρουση µεταξύ του ατοµικού και µοριακού 
οξυγόνου. Κατά τη σύγκρουση παράγεται ενέργεια που απορροφάται από 
τα µόρια του αδρανούς αερίου (Μ) τα οποία µετατρέπονται έτσι σε 
διεγερµένα µόρια (Μ*). 
Ταυτόχρονα όµως µε την παραγωγή όζοντος γίνεται και διάσπασή του, 
επειδή το ατοµικό οξυγόνο ή τα υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια αντιδρούν 
µε το µόριο του όζοντος σύµφωνα µε τον παρακάτω µηχανισµό: 
 

Ο3 + Ο• →  2Ο2  (3) 
Ο3 + e- → Ο2 + Ο• + e-  (4) 

 
Έτσι σύµφωνα µε τους παραπάνω µηχανισµούς η απόδοση της µεθόδου 
είναι αποτέλεσµα του ανταγωνισµού ανάµεσα στα στάδια (1)-(2) και      
(3)-(4). Βιβλιογραφικά δεδοµένα έδειξαν ότι η απόδοση της µεθόδου 
επηρεάζεται από ορισµένους παράγοντες όπως: η θερµοκρασία του 
διοχετευόµενου αερίου, η περιεκτικότητα του διοχετευόµενου αερίου σε 
οξυγόνο, η παρουσία µολυσµατικών παραγόντων στο αέριο, η 
συγκέντρωση του όζοντος, η εφαρµοζόµενη τάση και η ροή του 
διοχετευόµενου αερίου. Έτσι όταν διοχετεύεται αέρας η απόδοση στην 
παραγωγή του όζοντος είναι 2%, ενώ όταν διοχετεύεται οξυγόνο η 
απόδοση φτάνει στο 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχηµατικό διάγραµµα µιας χαρακτηριστικής 
γεννήτριας όζοντος απαλλαγής κορώνας 
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ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ 
 
Η αντίδραση παραγωγής όζοντος λαµβάνει χώρα σε κατάλληλο 
αντιδραστήρα που καλείται οζονιστήρας. Ο οζονιστήρας αποτελείται από 
ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο εντός του οποίου υπάρχει 
ένας ορισµένος αριθµός ανοξείδωτων σωλήνων προσαρµοσµένων σε µία 
συµπαγή κατασκευή και κολληµένων στα δύο 
σταθερά άκρα του δοχείου.  
Από την εξωτερική πλευρά των ανοξείδωτων 
σωλήνων και εντός του δοχείου ρέει το υγρό 
ψύξης (νερό) µε σκοπό την αποκοµιδή της 
αναπτυσσόµενης θερµότητας κατά την 
παραγωγή του όζοντος. Αυτή η µέθοδος 
κατασκευής αποκλείει οποιανδήποτε επαφή 
του υγρού ψύξης µε τα ηλεκτρόδια ψηλής τάσης.  
Οι µεταλλικοί σωλήνες παίζουν τον ρόλο θηκών εντός των οποίων 
εισέρχονται οι ειδικά βαθµονοµηµένοι γυάλινοι σωλήνες, των οποίων η 
εσωτερική µεταλλική επιφάνεια αποτελεί τα ηλεκτρόδια ψηλής τάσης.  
Στο διάκενο µεγάλης ακριβείας το οποίο σχηµατίζεται µεταξύ της 
εσωτερικής µεταλλικής επιφάνειας των σωλήνων και της εξωτερικής 
γυάλινης επιφάνειας, παράγεται η ακριβής ποσότητα του όζοντος. Σε κάθε 
µεταλλική θήκη εισέρχεται ένας γυάλινος σωλήνας.  
Το υψηλό δυναµικό που εφαρµόζεται ανάµεσα στο µέταλλο και στην 
µεταλλική επιφάνεια των γυάλινων σωλήνων (ηλεκτρόδια ψηλής τάσης), 
παράγει µία αθόρυβη ηλεκτρική εκκένωση κατά µήκος των σωληνώσεων. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες παράγεται το αέριο όζον το οποίο εξέρχεται 
από το δοχείο στην ζητούµενη συγκέντρωση.  
Συµπερασµατικά το όζον παράγεται «επιτόπου», µε µοναδικές απαιτήσεις 
ηλεκτρική ενέργεια και νερό ψύξης. 
 
2η µέθοδος: Φωτοχηµική παραγωγή όζοντος (Photochemical Ozone 
Production) 
 
Κατά τη µέθοδο αυτή ακτινοβολείται µε υπεριώδη ακτινοβολία το οξυγόνο 
(Ο2) το οποίο απορροφά ηλεκτροµαγνητική ενέργεια µήκους κύµατος 
µικρότερου των 242 nm (λ<242 nm) και διασπάται σε δύο άτοµα 
οξυγόνου. Το άτοµο του οξυγόνου αντιδρά µε ένα γειτονικό µόριο 
οξυγόνου παράγοντας ένα µόριο όζοντος σύµφωνα µε τις αντιδράσεις: 
 

Ο2(g) + hv →→→→ 2Ο••••(g)       µε λ<242nm 
 

Ο••••(g) +Ο2(g) →→→→ Ο3(g)     
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Είναι πολύ δύσκολο πρακτικά  να    παράγουµε ακτινοβολία µε το 
κατάλληλο µήκος κύµατος (λ≈242 nm) για την παραγωγή όζοντος από το 
οξυγόνο, χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία µικρότερων ή µεγαλύτερων 
µηκών κύµατος όπου γίνεται φωτόλυση του όζοντος (200 ≤ λ ≤ 308 nm) 
σύµφωνα µε την αντίδραση:   
 

Ο3(g) →→→→    Ο••••(g) +Ο2(g)     µε λ<290nm 
 
Εξ΄ αιτίας αυτών των δύο ανταγωνιστικών διεργασιών η φωτοχηµική 
µέθοδος έχει πολύ µικρή απόδοση σε σύγκριση µε τη µέθοδο της 
ηλεκτρικής εκκένωσης. Χρησιµοποιείται όµως για την παραγωγή όζοντος 
σε µικρές ποσότητες π.χ. για τις διάφορες εργαστηριακές ανάγκες, για την 
αποµάκρυνση οσµών κ.λ.π. 
 
 
3η µέθοδος: Ηλεκτροχηµική παραγωγή όζοντος µε ηλεκτρόλυση νερού 
(Electrochemical Ozone Production from Water Electrolysis) 
 
Οι χαµηλές συγκεντρώσεις όζοντος που δίνουν οι δύο παραπάνω µέθοδοι 
παραγωγής (µέθοδος ηλεκτρικής εκκένωσης και φωτοχηµική µέθοδος), 
περιορίζουν τη χρήση του όζοντος σε διάφορες πράσινες χηµικές 
διεργασίες όπου απαιτούνται µεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος, όπως 
στην αποσύνθεση των ανθεκτικών οργανικών ρύπων.  
Αντίθετα, η µέθοδος της ηλεκτροχηµικής παραγωγής όζοντος µε 
ηλεκτρόλυση νερού, αν και είναι πιο ακριβή, έχει µεγαλύτερη απόδοση 
στην παραγωγή όζοντος, έτσι ώστε αυτό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
διεργασίες όπου απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις του.  
 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή κατά την ηλεκτρόλυση του νερού γίνονται οι 
εξής αντιδράσεις: 
Στο τµήµα της ανόδου του ηλεκτρολυτικού στοιχείου παράγεται όζον και 
οξυγόνο σύµφωνα µε τις αντιδράσεις (1) και (2). Μπορεί επίσης στην 
άνοδο να συµβαίνει παραγωγή όζοντος και σύµφωνα µε την αντίδραση (3) 
 
Άνοδος (+)  3Η2Ο → Ο3 + 6H+ + 6e-    Ε

◦ = 1,51 V  (1) 
   2H2O →Ο2 + 4Η+ + 4e-   Ε

◦ = 1,23 V  (2) 
Η2Ο +Ο2 → Ο3 + 2H+ + 2e-    Ε◦ = 2,07 V  (3) 

 
Στο τµήµα της καθόδου του ηλεκτρολυτικού στοιχείου παράγεται 
υδρογόνο σύµφωνα µε την αντίδραση (4). 
Κάθοδος(-)  2H2O + 2e- →→→→ H2 + 2OH-  Ε

◦ = -0,83 V  (4) 
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Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ηλεκτρολυτική παραγωγή 
όζοντος. 
 

1. Το υλικό των ηλεκτροδίων θα πρέπει να παρουσιάζει καλή 
αγωγιµότητα. Επίσης επειδή η αντίδραση παραγωγής του Ο2 στην 
άνοδο (2), είναι ανταγωνιστική της αντίδρασης παραγωγής Ο3 (1), 
το υλικό των ηλεκτροδίων θα πρέπει να έχει υψηλή ανοδική 
υπέρταση ώστε να περιορίζεται ο σχηµατισµός του οξυγόνου. 

2. Τα ανιόντα και τα κατιόντα του ηλεκτρολύτη δεν πρέπει να δίνουν 
ανταγωνιστικές αντιδράσεις µε τις αντιδράσεις παραγωγής Ο3, Ο2, 
και Η2. 

3. Για να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η φθορά των 
ηλεκτροδίων, το υλικό τους θα πρέπει να βρίσκεται στην ανώτερη 
βαθµίδα οξείδωσης ή να παρουσιάζουν από κινητική άποψη, 
αντίσταση σε περαιτέρω οξείδωση. 

 
Οι παραπάνω λόγοι περιορίζουν δραστικά τα υλικά που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τα ηλεκτρόδια και τον ηλεκτρολύτη. Για τα 
ηλεκτρόδια χρησιµοποιούνται λευκόχρυσος (Pt), υαλώδης άνθρακας, 
PbO2, και PbO2/Εbonex (το Ebonex είναι ένα υλικό βασισµένο στα οξείδια 
του τιτανίου). Ως  ηλεκτρολύτες χρησιµοποιούνται υδατικά διαλύµατα 
H2SO4, HClO4, H2PO4. 
 
Για ένα δεδοµένο συνδυασµό ηλεκτρολύτη-ηλεκτροδίου, η απόδοση της 
µεθόδου εξαρτάται από την πυκνότητα του ρεύµατος και τη θερµοκρασία 
του ηλεκτρολύτη. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του ρεύµατος και 
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µικρότερη η θερµοκρασία του ηλεκτρολύτη, ιδιαίτερα γύρω από την 
περιοχή της ανόδου, τόσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση της µεθόδου. Στις 
καλύτερες συνθήκες η απόδοση παραγωγής όζοντος φτάνει το 30%. 
 
Τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρολυτικής παραγωγής του όζοντος σε 
σύγκριση µε τις προηγούµενες µεθόδους παραγωγής του είναι: 
 

1. Οι συγκεντρώσεις του όζοντος είναι πολύ υψηλότερες απ’ αυτές που 
λαµβάνονται µε τις προηγούµενες µεθόδους παραγωγής του.  

2. Το ηλεκτρολυτικά παραγόµενο όζον είναι απολύτως καθαρό, ενώ 
µολυσµατικοί παράγοντες δηµιουργούνται στα ηλεκτρόδια κατά τη  
διαδικασία ηλεκτρικής εκκένωσης οι οποίοι προέρχονται από το 
υλικό των ηλεκτροδίων και τα ΝΟx (που προέρχονται από τον 
χρησιµοποιούµενο αέρα). 

 
Τα µειονεκτήµατα της ηλεκτρολυτικής παραγωγής του όζοντος σε 
σύγκριση µε τις προηγούµενες µεθόδους παραγωγής του είναι: 
 

1. Το λειτουργικό κόστος είναι µεγαλύτερο απ’ αυτό κατά την 
εφαρµογή της µεθόδου ηλεκτρικής εκκένωσης. 

2. Υπάρχει µια µεγάλη απαιτούµενη ανοδική υπέρταση για την 
παραγωγή του όζοντος, γεγονός που ανεβάζει το κόστος της 
µεθόδου. 

3.  Έξι ηλεκτρόνια µετακινούνται για κάθε µόριο όζοντος που 
παράγεται και αυτό οδηγεί στην υπερβολική θέρµανση του 
συστήµατος, πράγµα που απαιτεί ψύξη για την παραγωγή υψηλής 
συγκέντρωσης όζοντος.  
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2.6 ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η αυξηµένη συγκέντρωση όζοντος 
στην ατµόσφαιρα έχει σηµαντική επίπτωση σε έργα τέχνης της 
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, καθώς µπορεί να ανιχνευτεί σε µεγάλες 
συγκεντρώσεις, µέσα σε µουσειακούς χώρους πόλεων που έχουν 
πρόβληµα φωτοχηµικής ρύπανσης.  

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι το όζον, σε αυξηµένες συγκεντρώσεις, προκαλεί 
ζηµιές σε οργανικά υλικά και ιδιαίτερα στις φυσικές οργανικές χρωστικές 
που χρησιµοποιήθηκαν σε παραδοσιακά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
(µουσεία λαϊκής τέχνης), σε έργα ζωγραφικής, σε κειµήλια, πάπυρους, 
(συλλογές µουσείων), κ.α.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μιαν τέτοια µελέτη που έγινε στο Getty Conservation Institute, στην 
Αµερική,  βασίστηκε στην έκθεση, αντικειµένων που επεξεργάστηκαν µε 
µεγάλο αριθµό φυσικών χρωστικών, σε ποικίλες συγκεντρώσεις όζοντος 
για ποικίλα χρονικά διαστήµατα. Σκοπός των µελετών ήταν η εύρεση των 
επικίνδυνων ορίων συγκέντρωσης όζοντος στην ατµόσφαιρα των 
µουσείων, έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
συντήρησης των έργων τέχνης.  Οι χρησιµοποιούµενες χρωστικές ήταν 
φυσικές δεδοµένου ότι τα έργα της τέχνης  προηγούνται χρονικά της 
ανάπτυξης των σύγχρονων συνθετικών χρωστικών ουσιών. Η εύρεση 

  

Παραδοσιακό χαλί-Πριν και µετά την έκθεση σε όζον 
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άλλωστε των πιο ευάλωτων φυσικών χρωστικών σε ρυπογόνες 
συγκεντρώσεις όζοντος ήταν καθοριστικής σηµασίας για τις τεχνικές 
συντήρησης. Η σχετική ευαισθησία των φυσικών χρωστικών ουσιών στο 
όζον καθορίστηκε µε βάση το ποσοστό και την δριµύτητα των αλλαγών 
χρώµατος που εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια έκθεσης στο όζον.  
Τα αποτελέσµατα της µελέτης απέδειξαν ότι οι πιο ευαίσθητες στο όζον, 
φυσικές χρωστικές ουσίες, ήταν οι: Kουρκουµίνη (Curcumin), 
Aλιζαρίνη (Madder Lake), Ινδικό (Indigo), Αίµα του ∆ράκου 
(Dragon’s Blood) και µία τριφαινυλοµεθανική χρωστική η Violet 14. 

 Περαιτέρω µελέτες για τον τρόπο δράσης του όζοντος σε αυτά τα 
οργανικά µόρια απέδειξαν ότι το όζον επιτίθεται πιο γρήγορα στους 
διπλούς δεσµούς άνθρακα-άνθρακα άκυκλων ολεφινικών ενώσεων και  πιο 
αργά στις αρωµατικές ενώσεις (κυκλικές µε βενζολικό δακτύλιο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Αυτή η αντίδραση διάσπασης του διπλού δεσµού οξειδώνει το οργανικό 
µόριο, διασπώντας τελικά τις ανθρακικές αλυσίδες. ∆εδοµένου ότι αυτοί οι 
διπλοί δεσµοί αποτελούν συχνά µέρος των χρωµοφόρων οµάδων των 
χρωστικών, η καταστροφή τους από την αντίδραση µε το όζον οδηγεί σε 
απώλεια του χρώµατος.  
Η αντίδραση αυτή είναι µια περίπλοκη διαδικασία  που εξαρτάται:  

• από τη συγκέντρωση του όζοντος  
• το χρονικό διάστηµα έκθεσης της χρωστικής στο όζον 

 

 

Μηχανισµός οζονόλυσης 

Οζονίδιο 
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• τη µοριακή δοµή της χρωστικής (κυκλική-άκυκλη ένωση, 
αριθµός πολλαπλών δεσµών, τύπος πολλαπλών δεσµών, µέγεθος 
µορίου χρωστικής) 

• τη συγκέντρωση της χρωστικής 
 

Παρ’ όλα αυτά η συµπεριφορά µιας συγκεκριµένης χρωστικής ουσίας 
απέναντι στην έκθεση στο όζον µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τον τρόπο 
παρασκευής της (π.χ. διαφορετική συµπεριφορά ανάλογα µε το είδος του 
προστύµµατος), καθώς και ανάλογα µε τη φύση και την προετοιµασία του 
υποστρώµατος πάνω στο οποίο θα επιδράσει. 
 
 
 
 
 
 

  


