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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σα τελευταία χρόνια, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ρφπανςθ και να αποφευχκεί θ περαιτζρω
υποβάκμιςθ των υδατικϊν πόρων του πλανιτθ, ζχουν κεςπιςτεί ειδικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ, που
αφοροφν ςτθ βιολογικι διεργαςία των υγρϊν αποβλιτων πριν αυτά διατεκοφν ςτουσ υδάτινουσ
αποδζκτεσ. Έτςι θ βιολογικι απομάκρυνςθ τόςο του οργανικοφ φορτίου όςο και των κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν (κυρίωσ αηϊτου και φωςφόρου) ζχει καταςτεί πλζον επιτακτικι ανάγκθ.
Οι διεργαςίεσ βιολογικισ απομάκρυνςθσ του αηϊτου μζςω τθσ νιτροποίθςθσ και τθσ απονιτροποίθςθσ
βρίςκουν ςιμερα ευρεία εφαρμογι ςτθν επεξεργαςία τόςο των αςτικϊν και των βιομθχανικϊν υγρϊν
αποβλιτων όςο και ςτθν προεπεξεργαςία του πόςιμου νεροφ. Η νιτροποίθςθ (βιολογικι οξείδωςθ τθσ
αμμωνίασ) υλοποιείται από δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ αυτότροφων βακτθριϊν. Η πρϊτθ ομάδα
(νιτρωδοποιθτζσ) μετατρζπει τθν αμμωνία (ΝΗ +4) ςε νιτρϊδθ (ΝΟ -2) και ςτθ ςυνζχεια θ δεφτερθ
ομάδα, οι νιτρικοποιθτζσ, οξειδϊνει περαιτζρω το ενδιάμεςο προϊόν (νιτρϊδθ) ςε νιτρικά (NO -3). Η
απονιτροποίθςθ είναι θ βιολογικι διεργαςία, θ οποία ευκφνεται για τθν απομάκρυνςθ του αηϊτου με
τθ μορφι των νιτρικϊν και/ι νιτρωδϊν από τα απόβλθτα μζςω τθσ μετατροπισ τουσ ςε αζριο άηωτο.
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Σα τελευταία χρόνια, γίνεται ςθμαντικι ερευνθτικι προςπάκεια για να παρακαμφκεί το ςτάδιο τθσ
νιτρικοποίθςθσ. τα ςυςτιματα απομάκρυνςθσ αηϊτου, είναι επικυμθτό θ αμμωνία να οξειδϊνεται ςε
νιτρϊδθ και μετά να λαμβάνει χϊρα απευκείασ θ απονιτροποίθςθ, παρά να γίνεται πρϊτα θ
μετατροπι ςε νιτρικά. Θεωρθτικά εξοικονομείται περίπου 25% ςε δζκτθ θλεκτρονίων (οξυγόνο) και
40% ςε δότθ θλεκτρονίων, ενϊ επίςθσ ο ρυκμόσ απονιτροποίθςθσ αυξάνεται κατά 63% ςυνοδευόμενοσ
από μικρότερθ παραγωγι βιομάηασ. Σα οφζλθ αυτά είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά από οικονομικισ
πλευράσ, κακϊσ μειϊνεται αρκετά το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. Η
παράκαμψθ αυτι ςυνικωσ επιτυγχάνεται ρυκμίηοντασ κατάλλθλα κάποιεσ λειτουργικζσ παραμζτρουσ
όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ του διαλυμζνου οξυγόνου, το pH και τθ κερμοκραςία.
Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ εφρεςθ του βζλτιςτου τρόπου λειτουργίασ αντιδραςτιρα SBR
μζςω ςχεδιαςτικϊν και λειτουργικϊν διαφοροποιιςεων με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ του αηϊτου από
τα λφματα, με παράκαμψθ τθσ παραγωγισ των νιτρικϊν. Έγινε χριςθ των κατάλλθλων ρυκμίςεων του
πλικουσ και τθσ διάρκειασ των αερόβιων και ανοξικϊν φάςεων λειτουργίασ του αντιδραςτιρα
ςφμφωνα με προθγοφμενθ γνϊςθ που ζχει αποκτθκεί και βαςίηεται ςτθν εμπειρία του εργαςτθρίου
Βιοχθμικισ Μθχανικισ και Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ πάνω ςτθν τεχνολογία αυτι.
Πραγματοποιικθκε εξζλιξθ τθσ πιλοτικισ μονάδασ που είχε εγκαταςτακεί ςτο χϊρο του Βιολογικοφ
Κακαριςμοφ τθσ πόλεωσ τθσ Πάτρασ ςε μεγαλφτερθ κλίμακα και ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.
Πραγματοποιικθκε επίςθσ ςχεδιαςμόσ και καταςκευι τριϊν διαφορετικϊν μονάδων επεξεργαςίασ
λυμάτων τφπου SBR.

