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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Οι βιολογικζσ διεργαςίεσ προςκολλθμζνθσ ανάπτυξθσ παρζχουν ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε
ςχζςθ με τισ διεργαςίεσ ςε αιϊρθμα. Η υψθλι ςυγκζντρωςθ βιομάηασ ςτο αναπτυςςόμενο
βιοφίλμ παρζχει ςθμαντικι προςταςία ςτουσ μικροοργανιςμοφσ ςε υψθλζσ υδραυλικζσ και
οργανικζσ φορτίςεισ κακϊσ και ςε τοξικζσ επιδράςεισ. Οι διεργαςίεσ προςκολλθμζνθσ ανάπτυξθσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο για τθν επεξεργαςία πόςιμου νεροφ όςο και για τθν
επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων.
το πλαίςιο του ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν εφαρμογζσ ςυςτθμάτων προςκολλθμζνθσ
ανάπτυξθσ για τθν απομάκρυνςθ αμμωνίασ, νιτρικϊν, ςιδιρου και μαγγανίου από το πόςιμο
νερό, κακϊσ και για τθν επεξεργαςία αποβλιτων ελαιοτριβείου, τυροκομείου και χρωμικϊν
αποβλιτων.
Η βιολογικι επεξεργαςία του νεροφ μπορεί να οδθγιςει ςε καλφτερθ εκμετάλλευςθ των
ρυπαςμζνων ταμιευτιρων. Αερόβιεσ και αυτοτροφικζσ ςυνκικεσ απαιτοφνται για τουσ
μικροοργανιςμοφσ που οξειδϊνουν τθν αμμωνία, το ςίδθρο και το μαγγάνιο, ενϊ ανοξικζσ και
υδρογονοτροφικζσ ι ετεροτροφικζσ ςυνκικεσ απαιτοφνται για τθν απομάκρυνςθ των νιτρικϊν
από το πόςιμο νερό.
Με τα ςυςτιματα προςκολλθμζνθσ ανάπτυξθσ επιτυγχάνονται πολφ υψθλοί ρυκμοί αναγωγισ
του εξαςκενοφσ χρωμίου, ενϊ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικά ακόμθ και ςε πολφ υψθλά
οργανικά φορτία όπωσ αυτά των ελαιοτριβείων και των τυροκομείων.
Ο ςχεδιαςμόσ κατάλλθλων διατάξεων αντιδραςτιρων επιταχφνει τισ βιολογικζσ διεργαςίεσ που
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λαμβάνουν χϊρα ςτθ φφςθ. Η γνϊςθ και θ κατανόθςθ των μικροβιακϊν πλθκυςμϊν και των
μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεων ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων
ςυνκθκϊν που κα οδθγιςουν ςε μζγιςτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των μικροοργανιςμϊν και
αποδόμθςθσ των ρφπων. Για το λόγο αυτό, τα ςυςτιματα προςκολλθμζνθσ ανάπτυξθσ απαιτοφν,
περιςςότερο από κάκε άλλο βιολογικό ςφςτθμα, διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ.

