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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο     9 

Σχεδίαση και λειτουργία 

βιομηχανικών διεργασιών 

9.1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Βιομηχανική διεργασία είναι μια διαδοχή λειτουργιών με σκοπό την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου τεχνολογικού αποτελέσματος όπως για παράδειγμα η κατασκευή 

ενός τηλεφώνου από μεταλλικές και πλαστικές πρώτες ύλες. Όπως συμβαίνει με τη 

σχεδίαση προϊόντων, έτσι και η σχεδίαση βιομηχανικών διεργασιών μπορεί να α-

ποδειχθεί πάρα πολύ σύνθετη και ενδιαφέρουσα. Κατά παράδοση, οι στόχοι ενός 

σχεδιαστή βιομηχανικών διεργασιών είναι οι εξής: 

• Επίτευξη του επιθυμητού τεχνολογικού αποτελέσματος. 

• Μεγάλη ακρίβεια στην παραγωγή των προϊόντων που θα περιορίζεται μέσα 

στα επιθυμητά όρια ανοχών. 

• Υψηλή απόδοση με την παραγωγή των προϊόντων στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο. 

• Σχεδίαση μιας διεργασίας που θα διατηρεί υψηλή αξιοπιστία για μεγάλη 

χρονική περίοδο. 

• Ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί τη διεργασία. 

• Σχεδίαση της διεργασίας έτσι ώστε να αποτελείται από υπομονάδες και να 

έχει δυνατότητα αναβάθμισης. 

• Σχεδίαση που να εξασφαλίζει ελάχιστο αρχικό κόστος (προμήθεια και ε-

γκατάσταση εξοπλισμού). 

• Σχεδίαση που να εξασφαλίζει ελάχιστο λειτουργικό κόστος. 

Η βιομηχανική οικολογία επιβάλλει στο σχεδιαστή διεργασιών μερικούς ακόμη 

πρόσθετους στόχους: 
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• Πρόληψη της ρύπανσης. 

• Μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον. 

• Σχεδίαση των διεργασιών από τη σκοπιά του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Η ανεξάρτητη βελτιστοποίηση καθενός από αυτούς τους στόχους είναι δυνατή 

μόνο σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις. Συνήθως η επιδίωξη είναι η βέλτιστη ισορρο-

πία ανάμεσα σε όλους αυτούς τους στόχους. Οι στόχοι της βιομηχανικής οικολογί-

ας περιλήφθηκαν πιο πρόσφατα σε σχέση με τους περισσότερους άλλους και, κατά 

κανόνα, δεν είναι κατανοητοί εξίσου καλά. Γι’ αυτόν το λόγο θα προσπαθήσουμε 

σε αυτό το κεφάλαιο να δώσουμε περιβαλλοντική «καθοδήγηση» στο σχεδιαστή 

διεργασιών. 

9.2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Μια από τις βασικές προσεγγίσεις στη σχεδίαση και τη λειτουργία βιομηχανικών 

διεργασιών είναι η πρόληψη της ρύπανσης (pollution prevention, που συχνά αναφέ-

ρεται και ως P
2

) ή η καθαρότερη παραγωγή (cleaner production). Ο αντικειμενικός 

σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η μείωση των επιπτώσεων ή των κινδύνων 

επιπτώσεων για τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον γενι-

κά, με την πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή της. Η σειρά των ενεργειών είναι: ο 

προσδιορισμός πραγματικών ή πιθανών προβλημάτων, ο εντοπισμός των πηγών 

τους μέσα στην παραγωγική διεργασία και οι αλλαγές στην πηγή έτσι ώστε να μει-

ωθεί ή να εξαφανιστεί το πρόβλημα. 

Η αξιολόγηση της διεργασίας ως προς την πρόληψη της ρύπανσης ασχολείται 

με τη ροή των επιμέρους λειτουργιών της, την κατανάλωση υλικών, ενέργειας, νε-

ρού και άλλων πόρων, με την κατασκευή των επιθυμητών προϊόντων και με τον 

προσδιορισμό και την ποσοτική εκτίμηση των καταλοίπων. Ένα παράδειγμα δια-

γράμματος ροής γι’ αυτόν το χαρακτηρισμό της διεργασίας (process 

characterization) φαίνεται στην Εικόνα 9.1. Σε αυτό το στάδιο δεν γίνεται καμία 

απόπειρα ποσοτικοποίησης οποιασδήποτε ροής. Όσο πιο ολοκληρωμένο είναι το 

διάγραμμα, τόσο πιο εύκολη θα είναι η μετέπειτα αξιολόγηση. 

Οι τεχνικές P
2

 για το χειρισμό των ζητημάτων που εντοπίστηκαν κατά το χα-

ρακτηρισμό μιας διεργασίας περιλαμβάνουν: 

1. Την τροποποίηση της διεργασίας: Αλλαγή μιας διεργασίας για τον περιορισμό ή 

τη διακοπή της δημιουργίας αποβλήτων. 

2. Την αλλαγή της τεχνολογίας: Αλλαγή της τεχνολογίας παραγωγής για τον πε-

ριορισμό ή τη διακοπή της δημιουργίας αποβλήτων. 

3. Το καλό νοικοκυριό: Αλλαγές στην τακτική συντήρηση ή στις ρουτίνες λει-

τουργίας με σκοπό τον περιορισμό ή τη διακοπή της δημιουργίας αποβλήτων. 

4. Την υποκατάσταση των εισροών: Αλλαγή υλικών της διεργασίας για τον περιο-

ρισμό της ποσότητας ή του πιθανού κινδύνου δημιουργίας αποβλήτων. 
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Εικόνα 9.1

Ένα διάγραμμα ροής χαρακτηρισμού της διεργασίας κατασκευής ενός επιτραπέζιου τηλεφώνου. (Με 

την άδεια της Lucent Technologies).

5. Την επιτόπου επαναχρησιμοποίηση: Ανακύκλωση των καταλοίπων μέσα στις 

εγκαταστάσεις. 

6. Την εξωτερική επαναχρησιμοποίηση: Ανακύκλωση των καταλοίπων σε χώρους 

εκτός της αρχικής εγκατάστασης. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον από τις διαφορετικές παραγωγικές 

ροές και διεργασίες δεν είναι, ασφαλώς, καθόλου ισοδύναμοι. Για παράδειγμα, μια 

λεπτομερής μελέτη των ενδιάμεσων προϊόντων διύλισης στην πετροχημική βιομη-

χανία έδειξε ότι ένας μικρός μόνον αριθμός χημικών ενώσεων είναι υπεύθυνος για 

το μεγαλύτερο μέρος της ενδεχόμενης τοξικότητας. Τα αποτελέσματα εκείνης της 

μελέτης, που παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.2, δείχνουν ότι η διισοκυανική τολου-

όλη, ο οξυχλωριούχος άνθρακας (φωσγένιο) και η μεθυλενοδιαμίνη αποτελούν 

προφανείς στόχους στις προσπάθειες πρόληψης της ρύπανσης (P
2

). 

Ο David Allen, τώρα του πανεπιστημίου του Τέξας, έδειξε ότι η P
2

 μπορεί να 

προσεγγιστεί σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Σε μικροκλίμακα –μοριακό επίπε-

δο– οι διαδρομές μια χημικής σύνθεσης και άλλες διαδικασίες κατασκευής υλικών 

μπορούν να σχεδιαστούν ξανά με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων και της τοξικό-

τητας της διεργασίας. Αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά σημαντική και έχει και δικό 

της όνομα: πράσινη χημεία (green chemistry). Στο επίπεδο της γραμμής διεργασίας 

–μεσαία κλίμακα– η σχεδιαστική μελέτη ασχολείται με προσαρμογές στη θερμο-

κρασία, την πίεση, το χρόνο επεξεργασίας και άλλα παρόμοια, με τη χρήση  

 



162 Κεφάλαιο 9  Σχεδίαση και λειτουργία βιομηχανικών διεργασιών 

 

Εικόνα 9.2

Χημικές ενώσεις που συμβάλλουν περισσότερο στη συνολική τοξικότητα των ενδιάμεσων 

προϊόντων διύλισης στην πετροχημική βιομηχανία (Από άρθρο των S. Fathi-Afshar και J.C. 

Yang, Design the optimal structure of the petrochemical industry for minimum cost and least 

gross toxicity of chemical production, Chemical Engineering Science, 40, 781–797, 1985).

νερού και ενέργειας, με την παραγωγή υποπροϊόντων, καθώς και με αναπόφευκτες 

εστίες απωλειών. Οι δραστηριότητες σε αυτήν τη μεσαία κλίμακα είναι εκείνες που 

συνήθως αποκαλούνται P
2

 (ή πρόληψη της ρύπανσης). Τέλος, η μακροκλίμακα, σε 

επίπεδο τομέα ή διατομεακό, μπορεί να αντιμετωπιστεί με προοπτικές συστημάτων 

βιομηχανικής οικολογίας στις οποίες τα υποπροϊόντα μπορούν να αξιοποιηθούν ε-

κτός των εγκαταστάσεων όπου παράγονται. Οι δραστηριότητες P
2

 στη μικροκλίμα-

κα είναι γενικά εφικτές μόνον εκεί όπου γίνεται η σύνθεση των χημικών ουσιών· οι 

δραστηριότητες P
2

 στη μεσαία κλίμακα και τη μακροκλίμακα μπορούν να λάβουν 

χώρα οπουδήποτε γίνεται η χρήση χημικών ή άλλων υλικών. 

Από τη στιγμή που θα αναγνωριστεί μια χημική ουσία ή μια διεργασία που εν-

διαφέρει, μπορεί να εφαρμοστεί η λογιστική υλικών (materials accounting) για να 

βρεθούν οι καλύτερες σειρές ενεργειών. Για μία μόνη διεργασία, το αποτέλεσμα θα 

ήταν ένα διάγραμμα της μορφής της Εικόνας 9.3. Εδώ καταγράφονται και συγκρί-

νονται οι ποσότητες των ειδών-στόχων. 

Έχοντας εντοπίσει το στόχο και καθορίσει τις ροές, η μείωση ή ο εκμηδενι-

σμός μπορούν να γίνουν με μια διαδικασία πολλών βημάτων: 

• Ανασχεδιασμός της διεργασίας για την υποκατάσταση των υλικών που έ-

χουν υψηλή τοξικότητα ή δημιουργούν επιτόπου υλικά υψηλής τοξικότη-

τας με υλικά χαμηλής τοξικότητας. 

• Περιορισμός των καταλοίπων από τη διεργασία. 
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Εικόνα 9.3

Μια ανάλυση διεργασίας επικεντρωμένη στα υλικά κατευθύνεται στη χρήση, τη διατήρηση 

και την παραγωγή καταλοίπων μιας επικίνδυνης συνιστώσας. (Ανατύπωση με την άδεια του 

D.G. Willis, Pollution prevention plans—A practical approach, Pollution Prevention Review, 

347–351, Φθινόπωρο 1991).

• Επαναχρησιμοποίηση των καταλοίπων της διεργασίας. 

• Ανασχεδιασμός της διεργασίας με σκοπό οι ανεπιθύμητες ροές καταλοίπων 

να γίνουν ροές χρήσιμων υποπροϊόντων. 

Στην περίπτωση μιας διεργασίας που υπάρχει ήδη ή μόλις ξεκίνησε, είναι γενι-

κά χρήσιμος ένας έλεγχος αποβλήτων (waste audit). Είναι σκόπιμο να μελετηθούν 

όλες οι ροές αποβλήτων από την εγκατάσταση, ώστε να αποφασιστεί ποιες από αυ-

τές μπορούν να μειωθούν και πώς. Τα βιομηχανικά διαλυτικά, τα διαλύματα καθα-

ρισμού και τα οξέα είναι συνήθως μερικά από τα σημεία από όπου μπορεί να αρχί-

σει κανείς. Μια προσέγγιση που αποδείχθηκε πετυχημένη σε αρκετές περιπτώσεις, 

είναι η αναγέννηση των χημικών διαλυμάτων, η οποία μπορεί συχνά να γίνει με 

φιλτράρισμα, με καθαρισμό σε ηρεμία, με την προσθήκη σταθεροποιητών, με ανα-

σχεδιασμό του εξοπλισμού της διεργασίας και ούτω καθεξής. Ένα παράδειγμα μιας 

πραγματικής τέτοιας βελτίωσης φαίνεται στην Εικόνα 9.4. Ένα λουτρό υπεροξειδί-

ου, που κάποτε ήταν μίας χρήσης και μετά απορριπτόταν, ανασχεδιάστηκε σταδια-

κά σε μια περίοδο ετών και τελικά αντικαθίσταται μόνο κάθε εβδομάδα. Το αποτέ-

λεσμα ήταν η πολύ μεγάλη μείωση τόσο του κόστους, όσο και των υγρών καταλοί-

πων. 

Μια άλλη τεχνική επέκτασης του χρόνου ζωής των διαλυμάτων είναι η ανά-

κτηση σε λουτρό έκπλυσης (recuperative rinsing). Χρησιμοποιείται κυρίως όταν τα 

εξαρτήματα ψεκάζονται ή εμβαπτίζονται για να καθαριστούν μετά από μια επιμε-

τάλλωση ή επεξεργασία επιφανειών. Στη συνέχεια, το νερό της έκπλυσης –που πε-

ριέχει τα χημικά της επεξεργασίας– μπορεί αντί να απορριφθεί να επιστρέψει στη 

δεξαμενή της διεργασίας για να αντικατασταθεί απλώς το υγρό που εξατμίστηκε. Η 

ανάκτηση σε λουτρό έκπλυσης μπορεί να αποδειχθεί πετυχημένη στις περιπτώσεις 

όπου ασκείται παρακολούθηση και έλεγχος σε μεγάλο βαθμό για τη διατήρηση της 

ποιότητας. 
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Εικόνα 9.4

Η επέκταση του χρόνου ζωής ενός διαλύματος υπεροξειδίου που χρησιμοποιείται στην 

κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. (Με την άδεια του E. Eckroth, AT&T 

Microelectronics).

9.3 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Πολλές βιομηχανικές διεργασίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Η εξό-

ρυξη και η επεξεργασία μετάλλων και η σύνθεση χημικών ουσιών είναι ιδιαίτερα 

μεγάλοι καταναλωτές νερού συνολικά, αλλά και άλλοι τομείς –όπως τα ηλεκτρονι-

κά– είναι εξαιρετικά μεγάλοι καταναλωτές· ενώ η εξόρυξη μεταλλεύματος χρειάζε-

ται περίπου 5 γραμμάρια νερού ανά γραμμάριο μεταλλεύματος υπό επεξεργασία, η 

κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υπολογιστών χρειάζεται περίπου 1000 

γραμμάρια νερού ανά γραμμάριο τελικού παραγόμενου προϊόντος. 

Σε αρκετές από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, η βιομηχανική χρήση νερού μειώ-

νεται, ιδιαίτερα σε κανονικοποιημένη (ποσότητα νερού ανά μονάδα προϊόντος) βά-

ση. Η Εικόνα 9.5α δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η βιομη-

χανική χρήση παρέμεινε σταθερή στη δεκαετία του 1970 και μειώθηκε κατά το ένα 

τρίτο ή παραπάνω από το 1980 ως το 1995. Στην Κίνα όμως, η βιομηχανική χρήση 

νερού αυξάνεται. Η βιομηχανική χρήση νερού στη λεκάνη του Κίτρινου Ποταμού, 

για παράδειγμα, που αποτελούσε το 12% περίπου του συνόλου το 1995, εκτιμάται 

ότι θα αυξηθεί κάπου ανάμεσα στο 21% ως το 32% του συνόλου μέχρι το 2025 

(Εικόνα 9.5β). Οι αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν αντιμετωπίζουν μια ξεχωριστή 

πρόκληση, καθώς το νερό έχει κρίσιμο ρόλο στην εξυπηρέτηση των ατομικών ανα-

γκών του αυξανόμενου πληθυσμού τους και στην άρδευση των γεωργικών καλ-

λιεργειών που τους διατρέφουν, αφήνοντας ολοένα και μικρότερες ποσότητες για 

βιομηχανική κατανάλωση. Παγκόσμια, αλλά ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

η σχεδίαση των βιομηχανικών διεργασιών με τρόπους που θα χρησιμοποιούν το 

νερό με μεγάλη φειδώ θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα. 
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Εικόνα 9.5

 (α) Τάσεις στη χρήση νερού στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1960–1995. Ανατύπωση από την εργασία των 

W.B. Solley, R.R. Pierce, και H.A. Perlman, Estimated Use of Water in the United States in 1995, 

Δελτίο 1200, Denver, CO: U.S. Γεωλογική έρευνα, 1998. (β) Τρέχουσα χρήση νερού στη λεκάνη του 

Κίτρινου Ποταμού στην Κίνα το 1995 και προβλεπόμενη χρήση νερού για τρία σενάρια το έτος 2025: 

Χρήση με τον ίδιο γνωστό τρόπο (ΙΔΙΟ), Τεχνολογικός, οικονομικός και ιδιωτικός τομέας (ΤΕΧ), και 

Αξίες και τρόπος ζωής (ΑΞΙΕΣ). (Από τη μελέτη των K. Strzepek και A. Holt, Local scale implications 

of the world water scenarios: A case study of water management in the Yellow River Basin in China, 
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9.4 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως τα προϊόντα έτσι και οι βιομηχανικές διεργασίες έχουν κύκλους ζωής, αν και 

τα συστατικά μέρη των κύκλων εδώ είναι διαφορετικά. Τα στάδια της ζωής των δι-

αδικασιών διακρίνονται σε τρεις εποχές (Εικόνα 9.6): Ο εφοδιασμός των πόρων και 

η εφαρμογή της διεργασίας γίνονται ταυτόχρονα· η λειτουργία της κύριας και της 

συμπληρωματικής διεργασίας γίνονται επίσης ταυτόχρονα· η ανακαίνιση, η ανακύ-

κλωση, και η κατάργησή της είναι το στάδιο του τέλους της ζωής της. Τα χαρακτη-

ριστικά αυτών των σταδίων περιγράφονται παρακάτω. 

9.4.1 Εφοδιασμός με πόρους 

Το πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής κάθε διεργασίας είναι ο εφοδιασμός με τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των αναλώσιμων πόρων που είναι απα-

ραίτητοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής της διεργασίας που εξετάζεται. Ένας παρά-

γοντας είναι η προέλευση των υλικών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προέρχο-

νται από φυσικά αποθέματα. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και 

ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό μπορεί να είναι προτιμότερο από τη χρήση παρθένων 

 

 

Εικόνα 9.6

Τα στάδια του κύκλου της ζωής μιας βιομηχανικής διεργασίας. 
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υλικών, επειδή με τα ανακυκλωμένα αποφεύγεται η όχληση του περιβάλλοντος, 

την οποία συνεπάγεται η χρήση των παρθένων υλικών. Επιπλέον, η ανακύκλωση 

των υλικών παράγει συνήθως λιγότερα στερεά, υγρά και αέρια κατάλοιπα σε σχέση 

με την εξόρυξη παρθένων υλικών. Από την άλλη όμως πρέπει να λαμβάνονται πά-

ντα υπόψη και συμβιβασμοί, ειδικά στη χρήση ενέργειας, και η κατάλληλη επιλογή 

πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μέθοδοι που θα 

χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία των υλικών για τη διεργασία. Για παρά-

δειγμα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης ενός φύλλου λαμαρίνας που πρόκει-

ται να διαμορφωθεί ώστε να αποτελέσει ένα εξάρτημα, η ίδια η διαμόρφωση και ο 

καθαρισμός της λαμαρίνας και η συσκευασία του εξαρτήματος θα πρέπει να γίνο-

νται με τρόπο περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Οι λειτουργίες των προμηθευτών είναι 

λοιπόν και αυτές ένα θέμα προς εξέταση καθώς σχεδιάζεται η διεργασία και αργό-

τερα, όταν χρησιμοποιείται. 

9.4.2 Εφαρμογή διεργασίας 

Ταυτόχρονη με τον εφοδιασμό με τους πόρους είναι και η διαδικασία εφαρμογής 

της διεργασίας, κατά την οποία εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες προκειμένου να λειτουργήσει. Αυτές οι δρα-

στηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως την κατασκευή και την εγκατάσταση του εξο-

πλισμού της διεργασίας, καθώς και την εγκατάσταση άλλων βοηθητικών αλλά α-

παραίτητων στοιχείων, όπως σωληνώσεων, μεταφορικών ταινιών, αγωγών απαγω-

γής αερίων και άλλων. 

9.4.3 Λειτουργία της κύριας διεργασίας 

Μια διεργασία θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να υπάρχει περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα κατά τη λειτουργία της. Μια τέτοια διεργασία θα πρέπει ιδανικά να 

περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων υλικών, να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, να 

αποφεύγει ή να περιορίζει τη δημιουργία στερεών, υγρών, και αερίων καταλοίπων, 

και να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε κατάλοιπα που αναπόφευκτα παράγονται θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλού στην οικονομία. Οι προσπάθειες θα πρέπει να 

κατευθύνονται στο σχεδιασμό διεργασιών των οποίων τα δευτερεύοντα προϊόντα 

θα είναι δυνατόν να πωλούνται σε τρίτους ή να χρησιμοποιούνται σε άλλες διεργα-

σίες μέσα στην ίδια εγκατάσταση. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγεται η παραγωγή 

καταλοίπων των οποίων οι επικίνδυνες ιδιότητες καθιστούν δύσκολη την ανακύ-

κλωση ή τη διάθεσή τους. Επειδή οι πετυχημένες διεργασίες μπορεί να διαδοθούν 

ευρέως σε έναν ολόκληρο βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να λειτουργούν αποδοτικά κάτω από ποικίλες συνθήκες. 

Ένας ανέφικτος στόχος –αλλά χρήσιμος οδηγός– θα ήταν, κάθε μόριο που ει-

σέρχεται σε μια βιομηχανική διεργασία να την εγκαταλείπει ενσωματωμένο σε ένα 

προϊόν που να μπορεί να πουληθεί. Η ενστικτώδης αντίληψη ότι αυτός ο στόχος 

δεν είναι ρεαλιστικός δεν είναι αναγκαστικά σωστή: Ορισμένες από τις σημερινές 

βιομηχανικές διεργασίες, όπως η επίταξη μοριακής δέσμης (molecular beam 

epitaxy) πλησιάζουν αυτόν το στόχο και θα τον πλησιάσουν ακόμη περισσότερο 

στο μέλλον. 
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9.4.4 Λειτουργία συμπληρωματικής διεργασίας 

Συχνά εμφανίζεται η περίπτωση όπου ένας αριθμός βιομηχανικών διεργασιών σχη-

ματίζουν μια συμβιωτική σχέση, όπου δηλαδή καθεμία προϋποθέτει και εξαρτάται 

από την ύπαρξη των άλλων. Θα πρέπει λοιπόν μια περιεκτική αξιολόγηση διεργα-

σιών να εξετάζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όχι μόνο της κύριας διεργασί-

ας, αλλά και των συμπληρωματικών της που προηγούνται ή έπονται. Για παράδειγ-

μα, μια διεργασία οξυγονοκόλλησης προϋποθέτει μια προηγούμενη διαδικασία κα-

θαρισμού των μετάλλων, στην οποία συνήθως χρησιμοποιούνται χλωροφθοράν-

θρακες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Παρομοίως, μια διεργασία 

κασσιτεροκόλλησης ακολουθείται από μια διαδικασία καθαρισμού για την απομά-

κρυνση του διαβρωτικού επιστρώματος της κόλλησης. Αυτό το βήμα απαιτούσε 

παραδοσιακά επίσης τη χρήση χλωροφθορανθράκων. Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε 

στοιχείο αυτού του συστήματος –επίστρωμα, υλικό της κόλλησης ή διαλυτικό– 

προκαλεί συνήθως αλλαγές και στα άλλα, αν πρόκειται το συνολικό σύστημα να 

συνεχίσει να αποδίδει ικανοποιητικά. Ο υπεύθυνος σχεδιαστής της κύριας διεργα-

σίας θα πρέπει να εξετάζει το βαθμό στον οποίο η διεργασία του δημιουργεί περι-

βαλλοντικές δυσκολίες στις υπόλοιπες συμπληρωματικές διεργασίες, τόσο στην 

εφαρμογή τους όσο και στη λειτουργία τους. 

9.4.5 Ανακαίνιση, ανακύκλωση, κατάργηση 

Όλος ο εξοπλισμός μιας διεργασίας κάποτε θα αχρηστευθεί. Θα πρέπει επομένως 

να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η αποσυναρμολόγηση και η 

επαναχρησιμοποίησή του, είτε σε μορφή υπομονάδων (που είναι προτιμότερο) είτε 

ως υλικών. Με αυτή την έννοια, ο εξοπλισμός μιας διεργασίας υπόκειται στις ίδιες 

μελέτες και προτάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε προϊόν: υλικών που να αποσυν-

δέονται γρήγορα, επισήμανση του είδους των πλαστικών και ούτω καθεξής. Πολ-

λές από αυτές τις σχεδιαστικές αποφάσεις λαμβάνονται από την επιχείρηση κατα-

σκευής του εξοπλισμού που μπορεί να μην είναι η ίδια που τον χρησιμοποιεί, αλλά 

ο σχεδιαστής της διεργασίας είναι σε θέση να ελέγξει ή να επηρεάσει πολλές ενέρ-

γειες ανακύκλωσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων τμημάτων του εξοπλισμού με την 

επιλογή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σχεδιασμού της αρχικής διεργασίας. 

Ένα κλασικό παράδειγμα των επιπτώσεων της παράλειψης της σχεδίασης για 

ανακύκλωση είναι η πλατφόρμα πετρελαίου Brent Spar. Αυτή η εγκατάσταση στη 

Βόρεια Θάλασσα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1960, πολύ 

πριν από την ανάπτυξη της αντίληψης για σχεδίαση που να επιτρέπει την ανακύ-

κλωση, και χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινός σταθμός αποθήκευσης αργού πετρε-

λαίου για την εν συνεχεία μεταφόρτωση και μεταφορά του στα διυλιστήρια. Το 

1995, μετά από προσεκτική εξέταση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, η Royal 

Dutch Shell αποφάσισε τη βύθιση της ήδη τότε αχρηστευμένης πλατφόρμας στον 

Ατλαντικό Ωκεανό έξω από τις δυτικές ακτές της Σκωτίας. Αυτή η ενέργεια έγινε 

αντιληπτή από την Greenpeace, άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και από τους 

περισσότερους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης ως αντιπροσωπευτική της σπάταλης 

κοινωνίας και της περιφρόνησης της βιομηχανίας προς το περιβάλλον. Για αρκετές 

εβδομάδες, καθώς γινόταν ανταλλαγή απόψεων και σκάφη της Greenpeace είχαν 
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περικυκλώσει την πλατφόρμα, οι πωλήσεις βενζίνης της Shell έπεσαν απότομα. Τε-

λικά, υποχωρώντας στις πιέσεις, η Shell συμφώνησε να ρυμουλκήσει την πλατφόρ-

μα στην ακτή και να πληρώσει πολλά χρήματα για να την κόψει σε κομμάτια, να 

επεξεργαστεί κατάλληλα τα κατάλοιπα του πετρελαίου και να ανακυκλώσει τα μέ-

ταλλα. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο ότι η συνολικά προτιμώμενη περιβαλλοντικά επι-

λογή (αν συνυπολογιστούν η ενέργεια, η έκθεση σε επικίνδυνα υλικά και η χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών) μπορεί να ήταν η βύθιση που αρχικά προτάθηκε. Γεγονός 

παραμένει ότι η Shell κατέβαλε τεράστιο κόστος, τόσο χρηματικό όσο και από ά-

ποψη δημοσίων σχέσεων, για την παράλειψή της να εξετάσει το τελικό στάδιο της 

ζωής της πλατφόρμας. 

9.5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ανάλυση μιας διεργασίας ξεκινάει με τη συλλογή δεδομένων και την εστίαση σε 

τρεις τομείς: (1) την ίδια την κύρια διεργασία, (2) τον εξοπλισμό που θα χρησιμο-

ποιηθεί σε αυτήν και (3) τις πληροφορίες σχετικά με τις συμπληρωματικές διεργα-

σίες. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ποσοτικές –εφόσον 

η ποσοτικοποίηση μπορεί να γίνει γρήγορα– αλλά πολλά μπορούν να γίνουν και με 

ποιοτικά δεδομένα και ο αναλυτής δεν θα πρέπει να βαλτώσει προσπαθώντας να 

ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια τα πάντα. 

Αφού συγκεντρωθούν τα δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λίστες ελέγ-

χου για να γίνουν αξιολογήσεις. Όπως και προηγουμένως, ο στόχος είναι να γίνουν 

βελτιώσεις και όχι η απορρόφηση από την κινούμενη άμμο της προσπάθειας να κά-

νουμε μια τέλεια δουλειά αποτίμησης. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας κα-

τάλογος προτάσεων με σειρά προτεραιότητας. 

9.5.1 Η ίδια η διεργασία 

Η ανάλυση της ίδιας της διεργασίας αρχίζει με τη μελέτη της πραγματικής λειτουρ-

γίας της. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διεργασία χρειάζεται ενέργεια. Ποια είναι η πη-

γή της ενέργειας; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιγότερη ενέργεια ή μια πιο ήπια 

μορφή ενέργειας; Είναι δυνατή η ανάκτηση της ενέργειας ή η συμπαραγωγή της; 

Μια διεργασία χρειάζεται συχνά χημικές ουσίες. Αν ναι, τι χημικά χρησιμοποιού-

νται; Μήπως αυτά είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, για άλλα βιολογικά είδη ή 

για τα οικοσυστήματα; Προέρχονται τα χημικά από παρθένες πηγές ή είναι προϊό-

ντα ανακύκλωσης; Αν συμβαίνει το δεύτερο, ποιες είναι οι διαθέσιμες πηγές και 

μέθοδοι ανακύκλωσης; 

Αλλά και οι εκροές χρειάζονται επίσης ανάλυση. Ποια είναι τα χημικά υπο-

προϊόντα της διεργασίας, αν υπάρχουν τέτοια; (Σημειώστε ότι υποπροϊόντα μπο-

ρούν να παραχθούν χωρίς εισροή χημικών, επειδή αυτά μπορεί να προέρχονται από 

την εισερχόμενη πρώτη ύλη, όπως π.χ. κατά τη λειτουργία της τόρνευσης). Αν κα-

ταναλώνεται ενέργεια είναι πολύ πιθανόν να εκλύεται θερμότητα. Είναι ο εξοπλι-

σμός της διεργασίας καλά μονωμένος ώστε να χάνεται ελάχιστη θερμότητα; Εναλ-

λακτικά, υπάρχει διάταξη σύλληψης και αξιοποίησης της θερμότητας με κάποιον 

τρόπο, π.χ. για τη θέρμανση διπλανών γραφείων; (Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 

περισσότερα νοικοκυριά, γραφεία και οι μη οχληρές εμπορικές λειτουργίες απο-




