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ΠΠΠρρρόόόλλλοοογγγοοοςςς   

 
 

Η ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Βιοχηµικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τµήµατος Χηµικών 

Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών κατά την χρονική περίοδο Φεβρουάριος 

2000-Μάιος 2001 υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεράσιµου Λυµπεράτου, στα 

πλαίσια του προγράµµατος για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης  

�Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος�. 

Από την θέση αυτή είναι χρέος µου να ευχαριστήσω τον κ. Γεράσιµο 

Λυµπεράτο που µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε την παρούσα εργασία 

καθώς και τους Μ. Κορνάρο και Ν. Μαραζιώτη για την συνεργασία µας και τις 

πολυτιµες συµβουλές τους.  

Ευχαριστώ επίσης την προπτυχιακή φοιτήτρια Άννα Σαΐνη για την πολύτιµη 

βοήθεια της καθώς και τους προπτυχιακούς φοιτητές ∆ηµήτρη Κοσµίδη και Μαρία 

Νιωτάκη. 

Πάνω απ� όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά  τους γονείς µου, Χαράλαµπο 

και Στέλλα που από την αρχή των µεταπτυχιακών µου σπουδών µε στήριξαν όσο 

κανείς τόσο υλικά, αλλά το σηµαντικότερο, ψυχολογικά σε δύσκολες πραγµατικά 

στιγµές (που δεν ήταν και λίγες). 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αδέρφια µου Στάθη, Ροδούλα και 

Κυριακή για την συµπαράσταση τους καθώς και όλους τους φίλους για τις ευχάριστες 

στιγµές που περάσαµε µαζί στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, όπου πραγµατοποιήθηκε 

το πρώτο στάδιο των µεταπτυχιακών µου σπουδών. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Χριστίνα Κατακάλου για την 

συµπαράσταση και την πολύτιµη βοήθεια της για την συγγραφή της παρούσας 

εργασίας. 
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ΠΠΠεεερρρίίίλλληηηψψψηηη   

 
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αναγκαία η αποµάκρυνση του αζώτου από το 

νερό, είτε αυτό είναι πόσιµο, είτε είναι αστικό ή βιοµηχανικό απόβλητο για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποµάκρυνση του αζώτου από 

συνθετικό απόβλητο (τριών τύπων), το οποίο προσοµοιάζει ένα τυπικό αστικό 

απόβλητο. 

Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου πραγµατοποιείται µέσω των  

διεργασιών της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης. 

Κατά την νιτροποίηση πραγµατοποιείται οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου 

σταδιακά σε νιτρώδες και νιτρικό άζωτο µέσω αυτότροφων µικροοργανισµών κάτω 

από αερόβιες συνθήκες. Κατά την απονιτροποίηση πραγµατοποιείται αναγωγή του 

παραγόµενου νιτρικού σε αέριο άζωτο µέσω ετερότροφων µικροοργανισµών κάτω 

από ανοξικές συνθήκες Έτσι τα τελευταία χρόνια για την αποµάκρυνση του αζώτου 

από υγρά απόβλητα έχει αναπτυχθεί µια διάταξη νιτροποίησης /απονιτροποίησης 

αντιδραστήρα διαλείποντος έργου µε περιοδική λειτουργία SBR (Sequencing Batch 

Reactor). 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε η µελέτη για την αποµάκρυνση του 

αζώτου από τρεις τύπους συνθετικού απόβλητου: i) µέσης οργανικής φόρτισης και 

συγκέντρωσης  σε αµµωνιακό άζωτο (COD = 500 mg/L και NH4
+-N 60 mg/L 

αντίστοιχα), ii) υψηλής οργανικής φόρτισης  και µέσης συγκέντρωσης  σε αµµωνιακό 

άζωτο (COD = 1000 mg/L και ΝΗ4
+-Ν=60 mg/L) και iii) υψηλής οργανικής φόρτισης 

και συγκέντρωσης σε αµµωνιακό άζωτο (COD = 1000 mg/L και ΝΗ4
+-Ν=120 mg/L). 

Η συνολική διάρκεια του κύκλου ήταν 12 ώρες και περιελάµβανε τις εξής 

φάσεις: i) πλήρωση του αντιδραστήρα µε απόβλητο διάρκειας µισής ώρας, ii) φάση 

αντίδρασης διάρκειας δέκα ωρών. Στην φάση αντίδρασης η αναλογία αερόβιας και 

ανοξικής διεργασίας ήταν 1:1, iii) φάση καθίζησης διάρκειας µίας ώρας iv) απορροή 

διάρκειας 20 λεπτών και v) κατάσταση αδράνειας διάρκειας 10 λεπτών. 
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Abstract 

 
 

In the recent years nitrogen removal from water (either potable or domestic 

and industrial wastewater) has been very important for the protection of the 

environment and public health. 

Biological nitrogen removal is achieved by the combination of two processes: 

nitrification and denitrification. Nitrification consists of the sequential oxidation of 

ammonium-nitrogen to nitrite and then to nitrate-nitrogen and is catalyzed by 

autotrophic microorganisms under aerobic conditions. Denitrification consists of the 

reduction of produced nitrate-nitrogen to nitrogen gas by heterotrophic 

microorganisms under anoxic conditions. 

 In the present study a lab-scale Sequencing Batch Reactor was used for the 

study of nitrogen removal from a synthetic wastewater that is emulating a typical 

medium and high strength domestic wastewater. 

Three kinds of synthetic wastewaters were used for the nitrogen-removal with 

the following characteristics in concentration of chemical oxygen demand (COD) and 

ammonium-nitrogen (NH4
+-N). The first wastewater had COD = 500 mg/L and NH4

+-

N = 60 mg/L. The second wastewater had COD = 1000 mg/L and NH4
+-N = 60 mg/L 

and the last one had COD = 1000 mg/L and NH4
+-N = 120 mg/L. 

The total duration of the cycle of the SBR was 12 hours and the phases of that 

cycle were: i) Filling phase (1/2h),  ii) Reaction phase (10h). The ratio of 

aerobic/anoxic phase was 1:1, iii) Settle phase (1h), iv) Draw phase (20 min) and v) 

Idle phase (10 min).   
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ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγήήή   

 
 

Ο άνθρωπος από την στιγµή που άρχισε να  ζει σε οργανωµένες κοινωνίες 

χρησιµοποιεί πρώτες ύλες και παράγει προϊόντα χρήσιµα για την επιβίωση και 

γενικότερα προϊόντα που συµβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής του. 

Η χρήση των διάφορων προϊόντων έχει ως άµεση συνέπεια  και την 

δηµιουργία αποβλήτων τα οποία αποβάλλει από το άµεσο του περιβάλλον, στην 

φύση. Απόβλητα ονοµάζουµε τα παραπροϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας τα 

οποία δεν έχουν άµεση χρησιµότητα . Τα απόβλητα χωρίζονται σε υγρά και στερεά 

ανάλογα µε την βασική τους φάση και αστικά, αγροτικά, βιοµηχανικά ανάλογα µε 

την προέλευση τους. 

Εστιάζοντας την προσοχή µας στα υγρά απόβλητα παρατηρούµε ότι το νερό 

µετά την χρησιµοποίηση του (παραγωγικές διεργασίες, πόση, άρδευση, αναψυχή κ.α) 

έχει υποβαθµισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δηµιουργούν σηµαντικά 

προβλήµατα ρύπανσης µετά τη διάθεση τους στους διάφορους φυσικούς αποδέκτες 

(ξηρά, θάλασσα, ποτάµια, λίµνες). Η µη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και η 

διάθεση αυτών ως έχουν, δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα όπως ρύπανση του 

νερού µε αποτέλεσµα την προβληµατική µελλοντική του χρήση, επιπτώσεις στην 

δηµόσια υγεία, ακόµα και αλλοίωση της αισθητικής του περιβάλλοντος µας. 

Εάν σκεφτούµε ότι από το υπάρχον νερό του πλανήτη µας το διαθέσιµο για 

χρήση είναι µόνο το 0.0014% (αφού το 99% περίπου είναι αλµυρό και το µεγαλύτερο 

ποσοστό του γλυκού νερού είναι παγιδευµένο στους πάγους των πόλων) 

καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, αφού η 

έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει εξαντλήσει τη φυσική ικανότητα 

αυτοκαθαρισµού του περιβάλλοντος. 

Η πρώτη προσπάθεια διαχείρισης των υγρών αποβλήτων έγινε στην Αγγλία το 

1762 εφαρµόζοντας χηµική καθίζηση και η ίδια µέθοδος δοκιµάστηκε και στις Η.Π.Α 

το 1887. Επίσης το 1868 στην Αγγλία κατασκευάστηκε το πρώτο αµµοδιυλιστήριο 

ενώ το 1893 το πρώτο χαλικοδιυλιστήριο ενώ το 1882 χρησιµοποιήθηκε ο αερισµός 

στα λύµατα. Tο 1914 οι Arden και Lockett ανέπτυξαν την µέθοδο της ενεργού ιλύος 
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(Activating Sludge) που αποτελεί µέχρι σήµερα την βασική µέθοδο επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων. 

Οι κύριες µορφές ρυπογόνων ουσιών στο νερό που πρέπει να αποµακρυνθούν 

είναι οι εξής: 

��∆ιαλυτές οργανικές ουσίες και αιωρούµενα στερεά.: Οι διαλυτές οργανικές ουσίες 

και τα αιωρούµενα στερεά όταν διατεθούν στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία 

προκαλούν δέσµευση του διαλυµένου οξυγόνου και παράγουν επιβλαβή αέρια, 

λόγω την διάσπασης του οργανικού τους µέρους, µε δυσάρεστες συνέπειες όπως 

ο θάνατος των ψαριών κ.α.  

��Άζωτο και φωσφόρος:  Η παρουσία  ενώσεων του αζώτου και του φωσφόρου 

(που ονοµάζονται µε µια λέξη θρεπτικά) είναι η κύρια αιτία της δηµιουργίας του 

φαινοµένου του ευτροφισµού δηλαδή της ανεξέλεγκτης  ανάπτυξης φυτών και 

φυκών µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του φυσικού αποδέκτη. 

��Τοξικές χηµικές ουσίες, βαρέα µέταλλα και ραδιενεργά υλικά: Προέρχονται 

κυρίως από βιοµηχανικά απόβλητα και η παρουσία τους πάνω από τιµές που 

έχουν οριστεί από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς (EEC, 

U.S., EPA, WHO κλπ) απαγορεύεται λόγω των δυσµενών επιδράσεων στην 

δηµόσια υγεία (καρκίνος, µεταλλάξεις, άσθµα κ.α). 

Για τον καθαρισµό των υγρών αποβλήτων χρησιµοποιείται συνδυασµός 

φυσικοχηµικών και βιολογικών διεργασιών.  

Τα βασικά στάδια της επεξεργασίας είναι τα εξής: 

1. Προεπεξεργασία: Βοηθά στην καλή λειτουργία της εγκατάστασης και στην 

προετοιµασία των αποβλήτων. Χρησιµοποιεί φυσικές µεθόδους όπως σχάρισµα, 

αµµοσυλλογή και λιποσυλλογή. 

2. Πρωτοβάθµια επεξεργασία:  Αποµακρύνει τα αιωρούµενα στερεά µε φυσικές 

µεθόδους όπως καθίζηση και επίπλευση. 

3. ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία: ∆ιασπά και αφαιρεί την οργανική ύλη κυρίως µε 

µικροοργανισµούς και λιγότερο µε φυσικοχηµικές διεργασίες. 

4. Τριτοβάθµια επεξεργασία: Αφαιρεί ρυπαντικές ουσίες που είτε δεν 

αποµακρύνονται µε την δευτεροβάθµια είτε η αποµάκρυνση δεν είναι 

ικανοποιητική. Τέτοιοι ρύποι είναι το άζωτο, ο φωσφόρος, βαρέα µέταλλα και 

διάφορες τοξικές ουσίες κ.α.  

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της αποµάκρυνσης του 

αζώτου από υγρά απόβλητα, µέσης και υψηλής ισχύος, µέσω της συνδυασµένης 
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διεργασίας νιτροποίησης/απονιτροποίησης σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου µε 

περιοδική λειτουργία (SBR) µε συγκεκριµένες λειτουργικές παραµέτρους. Οι 

βασικότερες από τις παραµέτρους λειτουργίας ενός SBR είναι η συνολική διάρκεια 

του κύκλου λειτουργίας καθώς και η διάρκεια της κάθε φάσης του κύκλου (αερόβια, 

ανοξική, καθίζηση κλπ). Άλλες παράµετροι που επιδρούν στην απόδοση ενός 

συστήµατος SBR είναι ο ρυθµός αραίωσης, ο ρυθµός αερισµού, η θερµοκρασία, τo 

pH κ.α. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      111   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΜΜΜΑΑΑΚΚΚΡΡΡΥΥΥΝΝΝΣΣΣΗΗΗ   ΑΑΑΖΖΖΩΩΩΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   

 

 

Η διαχείριση του αζώτου των λυµάτων έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το πρόβληµα της 

αποµάκρυνσης του αζώτου κατά την επεξεργασία των λυµάτων θεωρείται εξίσου 

σοβαρό αν όχι και σοβαρότερο από αυτό της αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου. 

Η αποµάκρυνση του είναι σηµαντική λόγω της επικινδυνότητας του η οποία 

συνδέεται µε τα χαρακτηριστικά των τελικών αποδεκτών και το πρόβληµα κυρίως 

του ευτροφισµού (Β. Θάλασσα, Βαλτική, ∆ούναβης, λίµνες κτλ). 

Αντίστοιχα προβλήµατα στον Ελληνικό χώρο µπορεί να µην εµφανίζονται σε 

µεγάλη έκταση µε την ίδια σοβαρότητα, ωστόσο κάθε άλλο παρά ανύπαρκτα είναι 

(Θερµαϊκός κόλπος, Αµβρακικός κόλπος, λίµνες Καστοριάς και Ιωαννίνων κ.α). 

Επίσης οι διεθνώς εφαρµοζόµενες µέθοδοι για την αποµάκρυνση του αζώτου δεν 

έχουν εξεταστεί ουσιαστικά, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον 

Ελληνικό και γενικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο (Χατζηκωνσταντίνου Γ.Ι., 

2000) 

Η τριτοβάθµια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαµβάνει την 

αποµάκρυνση του αζώτου, πριν από την διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων 

στον τελικό αποδέκτη. Το άζωτο στα αστικά λύµατα βρίσκεται σε σηµαντικές 

ποσότητες ως αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ4
+-Ν), οργανικό άζωτο ως πρωτείνες και 

αµινοξέα (που µε την διάσπαση τους δίνουν επίσης αµµωνιακό) και ως νιτρώδες 

(ΝΟ2-Ν) και νιτρικό (ΝΟ3-Ν) σε µικρότερο ποσοστό. 

Σε �φρέσκα� λύµατα περίπου το 40% του αζώτου είναι σε οργανική µορφή, 

ενώ το υπόλοιπο 60% σε µορφή αµµωνιακού. Τυπικές συγκεντρώσεις στα αστικά 

απόβλητα είναι για το ολικό άζωτο (οργανικό- αµµωνιακό άζωτο) 20-85 mg/L και για 

το αµµωνιακό 12-50 mg/L. 

Η αποµάκρυνση όλων αυτών των µορφών αζώτου είναι κάτι παραπάνω από 

επιβεβληµένη για τους εξής παρακάτω λόγους: 

1. Η παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων αζώτου µπορεί να προκαλέσει την 

ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και γενικά υδρόβιας φυτικής ζωής στους υδάτινους 
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αποδέκτες (φαινόµενο ευτροφισµού). Μετά των θάνατο των φυτικών 

οργανισµών, η οργανική ύλη δεσµεύει το διαλυµένο οξυγόνο µε δυσµενείς 

συνέπειες για τους ανώτερους οργανισµούς (ψάρια) και το περιβάλλον (δυσοσµία, 

αντιαισθητικές εικόνες) 

2. Στην ελεύθερη µορφή του, το αµµωνιακό άζωτο είναι τοξικό για τα ψάρια γιατί 

παρεµποδίζει την µεταφορά οξυγόνου στα βράγχια, ειδικά οταν η συγκέντρωση 

του διαλυµένου οξυγόνου είναι χαµηλή. 

3. Το αµµωνιακό άζωτο αυξάνει την απαίτηση σε χλώριο, σε περίπτωση 

απολύµανσης, λόγω σχηµατισµού χλωραµινών. 

4. Αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικού αζώτου στο πόσιµο νερό [(µέγιστο 

επιτρεπόµενο όριο είναι στα 11.3 mg/L, (οδηγία 91/271 ΕΟΚ)] αποτελούν 

κίνδυνο για την δηµόσια υγεία γιατί µπορεί να προκαλέσουν των σχηµατισµό 

καρκινογόνων ουσιών καθώς και την βρεφική νόσο µεθαιµοσφαιρινεµία (blue-

baby syndrome). Το νιτρικό άζωτο µετατρέπεται στο στοµάχι των βρεφών σε 

νιτρώδες, το οποίο αντιδρά µε την αιµοσφαιρίνη του αίµατος σχηµατίζοντας 

µεθαιµοσφαιρίνη. Η µεθαιµοσφαιρίνη δεν µπορεί να µεταφέρει το οξυγόνο στους 

κυτταρικούς ιστούς µε αποτέλεσµα την ασφυξία. 

5. Το νιτρώδες άζωτο αν και λόγω της αστάθειας του σπάνια συναντάται στα µή 

επεξεργασµένα λύµατα και στο νερό πηγών και γεωτρήσεων που προορίζονται 

για πόσιµο, είναι εξαιρετικά τοξικό, γεγονός που επιβάλλει το µέγιστο 

επιτρεπόµενο όριο των 0.03 mg/L(οδηγία 91/271 ΕΟΚ). Η τοξικότητα του 

οφείλεται στην ικανότητα να προκαλεί µεταλλάξεις στον ανθρώπινο οργανισµό 

είτε άµεσα λόγω απαµίνωσης βάσεων του DNA (αδενίνη, κυτοσίνη, γουανίνη) σε 

όξινο περιβάλλον π.χ στο στοµάχι του ανθρώπου: 

Είτε έµµεσα  λόγω αντίδρασης τους µε αµίνες και αµίδια προς σχηµατισµό Ν-

NO2
-

H+

NH

NN
R

N

O

N

NN
H

N

NH2

Áäåíßíç Õðïîáíèßíç

(CH3)2NH
NO2

-

(CH3)2N-N

Äéìåèõëáìßíç Í-íéôñùäïäéìåèõëáìßíç

O
H+
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νιτρωδο-ενώσεων, γνωστών καρκινογόνων ουσιών, οι οποίες δρουν ως αλκυλιωτικά 

µέσα για ορισµένες βάσεις του DNA (Lehninger A. L. 1982). 

Η αποµάκρυνση του αζώτου πραγµατοποιείται µε φυσικές, χηµικές και 

βιολογικές µεθόδους. Στις φυσικές µεθόδους διακρίνουµε την διήθηση, την 

απαέρωση 

 

την ηλεκτροδιάλυση και την αντίστροφη ώσµωση, ενώ στις χηµικές µεθόδους 

την, χλωρίωση µετατροπής, την χηµική ιζηµατοποίηση, την προσρόφηση σε ενεργό 

άνθρακα, την επιλεκτική ιοντοανταλλαγή ιόντων αµµωνίου και την επιλεκτική 

ιοντοανταλλαγή νιτρικών ιόντων. Οι βιολογικές µέθοδοι περιλαµβάνουν την 

αφοµοίωση, κυρίως της αµµωνίας, από µικροοργανισµούς για παραγωγή νέων 

κυττάρων, την νιτροποίηση και την απονιτροποίηση. 

 Οι ενώσεις του οργανικού αζώτου µετατρέπονται σε αµµωνιακό από 

µικροοργανισµούς. 

 

 

 Μέρος του αζώτου που αφαιρείται µε αυτή την µέθοδο επιστρέφει στο 

απόβλητο κατά τον θάνατο και την λύση των µικροβιακών κυττάρων. 

Από τις διάφορες παραπάνω µεθόδους, η χρήση των βιολογικών µεθόδων 

προτιµάται ιδιαίτερα από τους σχεδιαστές µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

και από τους υπεύθυνους λειτουργίας τέτοιων µονάδων λόγω του χαµηλού κόστους 

λειτουργίας και των υψηλών αποδόσεων που επιτυγχάνουν σε σύγκριση µε τις 

φυσικοχηµικές µεθόδους. Επίσης η χρήση χηµικών επιβαρύνει την περαιτέρω 

επεξεργασία του υγρού ρεύµατος και την παραγόµενη λάσπη στις δεξαµενές 

καθίζησης.  

Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι µετατροπές του αζώτου σε 

διεργασίες βιολογικών µεθόδων. 

 
 
 
 

Ïñãáíéêü Üæùôï
âéïëïãéêÞ áðïäüìçóç

ÍÇ3

ÍÇ4ÏÇ ÍÇ3
pH>11
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Οργανικό άζωτο 
(πρωτεΐνες, ουρία) 

Σχήµα 1:      Μετατροπές του αζώτου σε διεργασίες βιολογικών µεθόδων 
 
 
 
 
                        
 
 
 
           Αποδόµηση από βακτήρια 
                 Και υδρόλυση 
                         
 
 
                                                                Αφοµοίωση 
 
 
 
 
           Ο2 
 
 
 
                                                    
                          Νιτροποίηση 
 
 
 
           Ο2                                               Απονιτροποίηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες µέθοδοι 

επεξεργασίας και η επίδραση τους στην µετατροπή και την αποµάκρυνση των 

µορφών του αζώτου. 

 

Αµµωνιακό 

άζωτο 

Νιτρώδη 
(ΝΟ2

-) 

Νιτρικά 

(ΝΟ3
-) 

Οργανικό άζωτο 

(καθαρή ανάπτυξη) 

Οργανικό άζωτο 
(νέα βακτηριακά 

κύτταρα) 

Αέριο άζωτο 
(Ν2) 

Οργανικός άνθρακας
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Πίνακας 1. Επίδραση των διαφόρων µεθόδων επεξεργασίας στην 

αποµάκρυνση των µορφών του αζώτου 

 

 

 

Μέθοδοι επεξεργασίας 

➀ Φυσικές Μέθοδοι 

ΜΟΡΦΗ ΑΖΩΤΟΥ
 
  Οργανικό άζωτο                 ΝΗ3-ΝΗ4

+   

ΝΟ3
- 

 
∆ιήθηση 

Αφαίρεση30-95% του 

οργ.αζώτου όταν 

περιέχεται στα ΑΣ 

Μικρή επίδραση Μικρή επίδραση 

Απαέρωση Καµία επίδραση Αφαίρεση 60-95% Καµία επίδραση 

 
Ηλεκτροδιάλυση 

Αφαίρεση100% του 

οργανικού Ν2 όταν 

περιέχεται στα ΑΣ 

Αφαίρεση 30-50% Αφαίρεση 30-50% 

Αντίστροφη 
ώσµωση 

 

Αφαίρεση 60-90% Αφαίρεση 60-90% Αφαίρεση 

60-90% 

➁ Χηµικές Μέθοδοι    

Χλωρίωση µετατροπής Αβέβαιη Αφαίρεση 90-100% Καµία επίδραση 

Χηµική ιζηµατοποίηση Αφαίρεση 60-90% Μικρή επίδραση Μικρή επίδραση 

Προσ/φηση σε ενεργό C Αφαίρεση 60-90% Μικρή επίδραση Μικρή επίδραση 

Επιλεκτική 

Ιοντοανταλλαγή ΝΗ4
+ 

Μικρή, αβέβαιη Αφαίρεση80-97% Καµία επίδραση 

Επιλεκτική 

Ιοντοανταλλαγή ΝΟ3
- 

Μικρή επίδραση Μικρή επίδραση Αφαίρεση 75-90% 

➂ Βιολογικές Μέθοδοι    

Αφοµοίωση Καµία επίδραση Αφαίρεση 40-70% Μικρή επίδραση 

Νιτροποίηση Περιορισµένη Μετατροπή σε ΝΟ3
- Καµία επίδραση 

Απονιτροποίηση Καµία επίδραση Καµία επίδραση Αφαίρεση 80-90% 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      222   

ΝΝΝΙΙΙΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
 

Γενικά-Ιστορική αναδροµή 
 

Νιτροποίηση καλείται η βιολογική οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου κατά 

πρώτη φάση σε νιτρώδη και σε δεύτερο στάδιο σε νιτρικά. Η βιολογική διεργασία 

αυτή συντελείται από δύο γένη αυτότροφων µικροοργανισµών τα Nitrosomonas και 

τα  Nitrobacter. 

Τα βακτήρια Nitrosomonas (Φωτ.1) και Nitrobacter (Φωτ.2) αποµονώθηκαν 

από τον Winogradsky (1890).  Οι δύο παραπάνω οµάδες βακτηρίων κατατάσσονται 

στους αυτότροφους µικροοργανισµούς οι οποίοι αντλούν ενέργεια για ανάπτυξη από 

την οξείδωση ανόργανων νιτρογενών ενώσεων και χρησιµοποιούν διοξείδιο του 

άνθρακα για σύνθεση νέων κυττάρων. Ο Painter (1970) κατέγραψε άλλα αυτότροφα 

βακτήρια τα οποία παίρνουν ενέργεια από την οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου 

όπως τα Nitrococcus, Nitrospira, Nitrosocystis, Nitrosoglea. Παρολ� αυτά στο έδαφος 

και στην επεξεργασία αποβλήτων η διεργασία της νιτροποίησης γίνεται µε τα 

Nitrosomonas και Nitrobacter. 

Τα εννέα γένη των νιτροποιητικών βακτηρίων ανήκουν στην οικογένεια των 

Nitrobacteraceae. Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι ότι όλα είναι αερόβιοι 

οργανισµοί, αρνητικά στο gram-test, χωρίς ενδοσπόρους και ικανά να οξειδώνουν το 

αµµωνιακό ή το νιτρώδες άζωτο. Το σχήµα τους µπορεί να είναι κυλινδρικό, 

σπειροειδές, σφαιρικό ή ελλειψοειδές. Η ταυτοποίηση τους βασίζεται στην 

προτίµηση στο αµµωνιακό ή το νιτρώδες άζωτο, στο σχήµα τους και στην φύση των 

κυτταροπλασµατικών µεµβρανών. 

Ο Painter εκτός από αυτότροφους κατέγραψε και ένα µεγάλο αριθµό 

ετερότροφων ικανών στον σχηµατισµό νιτρικού ή νιτρώδους αζώτου. Παλιότερα 

(1959) οι Eylar και Schmidt από 1000 ετεροτροφικούς οργανισµούς βρήκαν ότι µόνο 

15 είναι ικανοί να κάνουν νιτροποίηση. Βέβαια ο ρυθµός της αυτοτροφικής 

νιτροποίησης είναι 10 φορές µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ετεροτροφικό. 
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Φωτογραφία 1. Φωτογραφίες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο όπου διακρίνεται η
µορφολογική δοµή  του νιτρωδοποιητικού βακτηρίου Nitrosomonas.

Φωτογραφία 2. Φωτογραφίες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο όπου διακρίνεται η
µορφολογική δοµή  του νιτρικoποιητικού βακτηρίου Nitrobacter.
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Τέλος οι Bock et al (1988) αναφέρθηκαν στην ικανότητα των Nitrobacter να 

αναπτύσσονται και να ανάγουν νιτρικό άζωτο χρησιµοποιώντας ως οργανικά 

υποστρώµατα οξικό, φορµικό, γλυκερίνη κ.α 

 

∆ιεργασία της νιτροποίησης. 

 
Κατά το πρώτο στάδιο (νιτρωδοποίηση) τα Nitrosomonas µετατρέπουν το 

αµµωνιακό άζωτο σε νιτρώδη: 

 

Κατά το δεύτερο στάδιο (νιτρικοποίηση) τα Nitrobacter µετατρέπουν τα 

νιτρώδη ιόντα σε νιτρικά 

 

Η συνολική αντίδραση (U.S.  EPA Nitrogen Control Manual, 1975) 

οξείδωσης δίνεται από την άθροιση των δύο παραπάνω αντιδράσεων. 

 

Κατά το πρώτο στάδιο η απώλεια  ελεύθερης ενέργειας έχει υπολογιστεί 

µεταξύ 58 και 84 Kcal/mole αµµωνιακού αζώτου, ενώ κατά το δεύτερο στάδιο έχει 

υπολογιστεί µεταξύ 15.4 και 20.9 Kcal/mole νιτρώδους αζώτου. Εποµένως τα 

Nitrosomonas λαµβάνουν περισσότερη ενέργεια ανά mole από τα Nitrobacter µε 

αποτέλεσµα, υποθέτοντας ότι η σύνθεση κυττάρων είναι ανάλογη της εκλυόµενης 

ενέργειας, να σχηµατίζεται περισσότερη κυτταρική µάζα Nitrosomonas απ� ότι 

Nitrobacter ανά mole οξειδούµενου αζώτου. 

Υποθέτοντας ότι ο εµπειρικός τύπος των κυττάρων είναι C5H7NO2, οι 

αντιδράσεις για την ανάπτυξη των Nitrosomonas και Nitrobacter είναι αντίστοιχα οι 

εξής: 

 

NH4
+   +   3/2O2

Nitrosomonas
NO2

-  +  2 H+  +  H2O           (1)

NO2
-  +  1/2 O2

Nitrobacter
NO3

-             ( 2)

NH4
+ +  2O2 NO3

- +  2H+ +  H2O        (3)

15CO2 + 13NH4
+ 10NO2

- +  3C5H7NO2 + 23H+ + 4H2O (4)

5CO2  +  NH4
+ + 10NO2

- + 2H2O 10NO3
- +  C5H7NO2 +  H+ (5)
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Η συνολική αντίδραση που περιλαµβάνει την σύνθεση της κυτταρικής µάζας 

και την οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου δίνεται από την εξής σχέση: 

 

 

Επίδραση pH και αλκαλικότητας 

 
Κατά την οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου καταναλώνεται ένα σηµαντικό 

ποσό αλκαλικότητας, όπως φαίνεται και από την εξίσωση (4). Πιο συγκεκριµένα 

απαιτούνται 7.14g αλκαλικότητας σαν CaCO3 ανά γραµµάριο αµµωνιακού αζώτου 

που οξειδώνεται. Πολλές φορές στις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων γίνεται 

προσθήκη σόδας προκειµένου το pH να διατηρηθεί στα επιθυµητά επίπεδα για 

νιτροποίηση. Η παράµετρος αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για την νιτροποίηση καθώς 

υπάρχει µια βέλτιστη περιοχή τιµών του pH (από 7.2-8.5) εκτός της οποίας η 

νιτροποίηση παρεµποδίζεται σηµαντικά. 

Πολλές µελέτες αναφέρονται στην «καταπιεστική» επίδραση του pH πάνω 

στον ρυθµό της νιτροποίησης. Για παράδειγµα, σε σύστηµα δραστικής λάσπης µε 

ανεπαρκή αλκαλικότητα αποβλήτου όταν το pH πάρει όξινες τιµές (5.0-5.5) µπορεί 

να διακοπεί η νιτροποίηση και συγχρόνως το φαινόµενο της διόγκωσης της λάσπης 

(bulking sludge). Οι διάφορες επιδράσεις του pH στο ρυθµό νιτροποίησης είναι οι 

εξής: 

��Οι Wild et al (1971)έδειξαν ότι σε pH = 7.0 ο µέγιστος ειδικός αριθµός ήταν 50% 

του ρυθµού σε pH = 8.0, µε σχετικά γραµµική σχέση ενδιάµεσα. 

��Οι Engle, Alexander (1958) και Downing (1964) έδειξαν ότι οι τιµές του pH 

µεταξύ 7.2-8.0 πραγµατοποιείται µικρή µεταβολή του ρυθµού νιτροποίησης, ενώ 

έχουµε γραµµική µείωση του ρυθµού για τιµές pH κάτω από 7.2. 

��Ο Hall (1974) παρατήρησε πλήρη νιτροποίηση για pH = 7.2-8.0, και καθόλου 

νιτροποίηση για pH = 6.3 

��Οι Boon και  Laudelout (1962) βρήκαν ότι ο ρυθµός της νιτροποίησης για pH = 

6.5 είναι το 60 % του ρυθµού νιτροποίησης για  pH = 7.5. 

NH4
+ + 1.83 O2 + 1.98 HCO3

-

0.021 C5H7NO2  + 1.041 H2O+ 0.98 NO3
-+ 1.88H2CO3 (6)
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��Οι Antoniou et al (1990) χρησιµοποιώντας εγκλιµατισµένες καλλιέργειες, έδειξαν 

ότι ο ρυθµός της νιτροποίησης για pH = 6.9 είναι 84% του ρυθµού για pH = 7.9 

στους 20 0C. Αντίστοιχα στους 15 0C ο ρυθµός σε pH = 6.8 είναι 42% του ρυθµού 

σε pH = 7.8. Από αυτό βλέπουµε ότι το pH έχει µεγαλύτερη επίδραση στις 

χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

Επίσης από µελέτες έχει βρέθει ότι µε απότοµες µεταβολές του pH οι 

συνέπειες είναι αναστρέψιµες. Για παράδειγµα  εάν το pH πέσει απότοµα  από 7.2 σε 

5.8 τότε η διαδικασία νιτροποίησης περιορίζεται σηµαντικά. Αν όµως επαναφέρουµε 

το pH στο 7.2 θα έχουµε ταχεία βελτίωση του ρυθµού νιτροποίησης. 

 

Απαιτούµενο οξυγόνο 
 

Το οξυγόνο που απαιτείται θεωρητικά για την οξείδωση του αµµωνιακού 

αζώτου αµελώντας την κυτταρική σύνθεση είναι σύµφωνα µε την σχέση (3) 4.57 mg 

O2/ mg αζώτου που οξειδώνεται. Από αυτά, τα 3.43 mg O2/ mg αζώτου 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή νιτρώδους αζώτου και τα υπόλοιπα 1.14 mg O2/ 

mg αζώτου για την παραγωγή νιτρικού. Εάν λάβουµε υπόψη και την κυτταρική 

σύνθεση τότε το οξυγόνο που απαιτείται είναι µικρότερο, λόγω του οξυγόνου που 

λαµβάνεται από σταθεροποίηση του διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου στην 

κυτταρική µάζα. Στην περίπτωση αυτή το οξυγόνο που απαιτείται είναι 4.33 mg O2/ 

mg αζώτου, από τα οποία τα 3.22 mg O2/ mg αζώτου καταναλώνονται για την 

οξείδωση του αµµωνιακού αζώτου και τα υπόλοιπα 1.11 mg O2/ mg αζώτου για την 

οξείδωση του νιτρώδους αζώτου (Wezernak and Gannon, 1967). 

Μία απαίτηση σε οξυγόνο αρκετά ακριβής για µηχανικούς υπολογισµούς είναι 

4.60 mg O2/ mg αµµωνιακού αζώτου. Στην πραγµατικότητα σε εφαρµοσµένα 

συστήµατα νιτροποίησης λόγω οξείδωσης και  άλλων ενώσεων το απαιτούµενο 

οξυγόνο έχει µεγαλύτερη τιµή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην χρήση οξυγόνου από 

ετερότροφους µικροοργανισµούς που συνυπάρχουν στην ενεργό ιλύ. 
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Επίδραση διαλυµένου οξυγόνου 

 
Η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου (∆Ο) έχει σηµαντική επίδραση τόσο 

στην ανάπτυξη των νιτροποιητικών οργανισµών όσο και στο βαθµό της 

νιτροποίησης. Υπάρχουν στην βιβλιογραφία πολλές αναφορές από µελέτες, που  

χρησιµοποίησαν είτε εµπλουτισµένες καλλιέργειες σε εργαστηριακές δοκιµές, είτε 

συστήµατα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων. Μια προσέγγιση ποσοτικού 

προσδιορισµού που είναι γενικά αποδεκτή είναι αυτή της διπλής κινητικής του 

Monod. Η έκφραση αυτή δίνει τον ειδικό ρυθµό ανάπτυξης των νιτροποιητικών 

οργανισµών συναρτήσει των συγκεντρώσεων του αµµωνιακού αζώτου και του 

διαλυµένου οξυγόνου, θεωρώντας την συγκέντρωση του τελευταίου ως περιοριστικό 

υπόστρωµα. Η σχέση αυτή είναι η εξής: µn = [(µn,max . N)/(Kn+ N)]/ [(∆Ο/Κο+∆Ο)], 

όπου ∆Ο = συγκέντρωση ∆Ο,mg/L και Κο = σταθερά ηµικορεσµού για ∆Ο, mg/L. 

Η ίδια έκφραση για την περιγραφή ρυθµών νιτροποίησης σε διεργασίες 

δραστικής λάσπης ενσωµατώθηκε στο µοντέλο IAWPRC (International Association 

on Water Pollution Research and Control, 1986) και προτάθηκε η τιµή Κο = 1.0 mg/L 

για διεργασία δραστικής λάσπης. 

Μετά από µελέτες βρέθηκε ότι η ελάχιστη συγκέντρωση ∆Ο για να συµβεί 

νιτροποίηση είναι 1.0 mg/L, ενώ κάτω απο αυτήν την τιµή η νιτροποίηση 

επιβαρύνεται ή σταµατάει. Πιο συγκεκριµένα οι ρυθµοί νιτροποίησης βρέθηκαν 

ανεξάρτητοι για συγκεντρώσεις ∆.Ο πάνω από 1.0 mg/L για καλλιέργειες 

Nitrosomonas  και πάνω από 2.0 mg/L για καλλιέργειες Nitrobacter (Schobert and 

Engel, 1964). 

Οι Boon και Laudelout (1962) µελέτησαν ρυθµούς ανάπτυξης Nitrobacter για 

συγκεντρώσεις ∆Ο  1.0 mg/L και σε τιµή κορεσµού, µεταξύ θερµοκρασιών 20 και 

350C. Τα αποτελέσµατα των µελετών ήταν ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης σε 1.0 mg/L ∆Ο 

είναι χαµηλότεροι απ� ότι στην συγκέντρωση κορεσµού.  

Χρησιµοποιώντας µεικτό υγρό δραστικής λάσπης, οι Downing (1964) και 

Wild (1971) κατέληξαν ότι οι ρυθµοί νιτροποίησης δεν επηρεάζονται από 

συγκεντρώσεις ∆Ο πάνω από 1.0 mg/L. Επίσης ο Wuhrman (1963) βρήκε ότι οι 

ρυθµοί νιτροποίησης δεν επηρεάζονται από αλλαγές σε συγκεντρώσεις ∆Ο 4.0 έως 

7.0 mg/L, αλλά ότι ο ρυθµός σε 1.0 mg/L ήταν 90% του ρυθµού σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις ∆Ο. Τέλος οι Nagel και Haworth (1969) ανέφεραν ότι οι ρυθµοί 

νιτροποίησης διπλασιάζονταν καθώς η συγκέντρωση αυξανόταν από 1.0 σε 3.0 mg/L.
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Έχει αναφερθεί ότι οι νιτροποιητικοί οργανισµοί δεν επηρεάζονται από 

υψηλές συγκεντρώσεις ∆Ο. Οι Okun (1949), Haug και McCarty (1971) ανέφεραν ότι 

δεν παρουσιάστηκαν παρεµποδίσεις σε 33 και 60 mg/L, αντιστοίχως. Οι Charley et al 

(1980) µελέτησαν επίδραση υψηλής συγκέντρωσης ∆Ο σε 30 0C και την βρήκαν 

βραχυχρόνια κατά τις τέσσερις πρώτες µέρες, αλλά από την πέµπτη µέρα ο ρυθµός 

νιτροποίησης δεν παρουσίασε καµία επίδραση από την υψηλότερη συγκέντρωση ∆Ο. 

Οι διακυµάνσεις στις επιδράσεις ∆Ο έχουν εξηγηθεί µε εκτίµηση θεµελιωδών 

µηχανισµών µεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου στην κροκίδα δραστικής λάσπης 

και έχουν µοντελοποιηθεί µε χρήση θεµελιωδών θεωρήσεων και πειραµατικών 

δεδοµένων. 

 Οι βασικές αρχές αυτών των µοντέλων είναι: 

1. Τα νιτροποιητικά βακτήρια κατανέµονται σε όλη την κροκίδα δραστικής λάσπης 

µαζί µε ετερότροφα βακτήρια 

2. Η συγκέντρωση ∆Ο στην κροκίδα είναι χαµηλότερη από την συγκέντρωση του 

∆Ο του κυρίως υγρού και µεταβάλλεται µε το βάθος της κροκίδας ως συνάρτηση 

του επιπέδου ∆Ο και της αναπνοής. Έτσι ο παρατηρούµενος ρυθµός µπορεί να 

µεταβάλλεται λόγω αλλαγών στην φόρτιση του βιοχηµικά απαιτούµενου 

οξυγόνου (ΒΑΟ) ακόµα και αν η µετρούµενη συγκέντρωση ∆Ο στο κυρίως υγρό 

παραµένει σταθερή. 

Όταν συµβαίνει νιτροποίηση µε σηµαντική µείωση ΒΑΟ σε υψηλότερες 

οργανικές φορτίσεις, η συγκέντρωση ∆Ο µειώνεται ταχύτερα µε το βάθος της 

κροκίδας και ο παρατηρούµενος ρυθµός νιτροποίησης είναι µικρότερος. Αυτή η 

µείωση του ρυθµού είναι µεγαλύτερη καθώς αυξάνει το µέγεθος της κροκίδας, αφού 

µεγαλύτερο κλάσµα νιτροποιητικών βρίσκεται σε ζώνες ανεπαρκούς ∆Ο στην 

κροκίδα. Ως αντιστάθµισµα απαιτείται υψηλότερος Χρόνος Συγκράτησης Στερεών 

(SRT) λειτουργίας για παροχή περισσότερων νιτροποιητικών. Οι Stenstrom και Song 

δηλώνουν ότι για να διασφαλιστεί η νιτροποίηση σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις ∆Ο 

λειτουργίας και µεγαλύτερες αντιστάσεις µεταφοράς µάζας απαιτείται υψηλότερος 

SRT. 

Τέλος υποστηρίζουν ότι η περιοριστική συγκέντρωση ∆Ο για νιτροποίηση σε 

δραστική λάσπη µπορεί να είναι από 0.5 έως 2.5 mg/L, αναλόγως µε τις φορτίσεις της 

µονάδας και τα χαρακτηριστικά των κροκίδων.
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Επίδραση παρεµποδιστών και τοξικότητας 

 
Η διεργασία της νιτροποίησης µπορεί να παρεµποδιστεί από µία µεγάλη 

γκάµα οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν είναι η 

παρουσία άλλων µικροοργανισµών, η συγκέντρωση της παρεµποδίζουσας ουσίας, ο 

τρόπος και η διάρκεια της έκθεσης στην ουσία αυτή και η ενδεχόµενη παρουσία και 

άλλων τέτοιων ουσιών. 

Οι ουσίες αυτές δρουν είτε παρεµβαίνοντας στον µεταβολισµό του κυττάρου 

είτε διακόπτοντας την αλληλουχία των βασικών αντιδράσεων οξείδωσης. Ο πρώτος 

τρόπος παρέµβασης δεν γίνεται απαραίτητα αντιληπτός σε πειράµατα µικρής 

διάρκειας. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εργασίας των 

Tomlinson et al. (1966), σχετικά µε τις οργανικές ενώσεις που προκαλούν 

παρεµπόδιση της οξείδωσης της αµµωνίας κατά 75%. Από την εξέταση αυτών των 

αποτελεσµάτων προκύπτει (Grady and Lim, 1980) ότι οι περισσότερο 

παρεµποδιστικές ουσίες περιέχουν θείο και δρουν σαν ενώσεις που σχηµατίζουν 

σύµπλοκα µετάλλων. Οι νιτροποιητές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε παρόµοιες ουσίες 

διότι πολλά από τα ένζυµα τους απαιτούν την παρουσία µετάλλων για να 

ενεργοποιηθούν. 

Σε µια άλλη εργασία των Hockenbury και Grady (1977) από 52 ενώσεις που 

µελετήθηκαν, 20 βρέθηκαν να παρεµποδίζουν την οξείδωση της αµµωνίας και µόνο 3 

την οξείδωση των νιτρωδών. 

Από τις ανόργανες ενώσεις που παρεµποδίζουν την νιτροποίηση, η πιο 

σηµαντική κατηγορία είναι αυτή των βαρέων µετάλλων µε επιπτώσεις που 

κυµαίνονται σηµαντικά ανάλογα µε το αν πρόκειται για καθαρές καλλιέργειες ή για 

καλλιέργειες δραστικής λάσπης. Μια αντιθέτως χρήσιµη και ενδιαφέρουσα σε 

συνδυασµό µε την προαναφερόµενη δράση των οργανικών ενώσεων που περιέχουν 

θείο, ιδιότητα των βαρέων µετάλλων, είναι η ικανότητα του χαλκού και του 

υδραργύρου να σχηµατίζουν σύνθετες ενώσεις µε την οργανική ύλη και να 

αδρανοποιούν µε τον τρόπο αυτό παρεµποδιστικές ουσίες. 

Τέλος θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αντίθετα µε την επικρατούσα άποψη 

περί ευαισθησίας των νιτροποιητών και της διεργασίας της νιτροποίησης οι Henze et 

al. (1995) θεωρούν ότι οι νιτροποιητές δεν είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε τοξικές 

ουσίες από άλλα βακτήρια σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
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Πίνακας 2 Οργανικές ενώσεις που παρεµποδίζουν την διεργασία της 

νιτροποίησης 

 

 

 

Ουσία 

 

 

Μοριακός 

Τύπος 

 

 

Μ.Β 

 

Συγκέντρωση απαραίτητη για    

     την παρεµπόδιση της 

οξείδωσης της ΝΗ3 κατά 75% 

   mg/L molarity 

Thiourea (NH2)2CS 76 0.076 10-6 

Thioacetamide CH3CSNH2 75 0.53 7.10-6 

Phenol C6H5OH 94 5.6 6.10-6 

o-cresol CH3C6H4OH 107 12.8 1.2.10-4 

m-cresol CH3C6H4OH 107 11.4 1.06.10-4 

p-cresol CH3C6H4OH 107 16.5 1.53.10-4 

Aniline C6H5NH2 93 7.7 8.3.10-6 

Allyl alcohol C3H5OH 58 19.5 3.4.10-4 

Allyl chloride C3H5Cl 76.5 180 2.4.10-3 

Diallyl ether (C3H5)O 98 100 10-3 

Sodium 

cyanide 

NaCN 

 

27 0.65 2.4.10-6 

Skatole C9H9N 131 7.0 5.3.10-6 

Strychine 

Hydrichloride 

C21H24O2N2Cl. 

2H2O 

407 175 4.3.10-4 

Potassium 

thiocyanate 

KCNS 97 300 3.1.10-3 

Hydrazine NH2NH2 32 58 1.8.10-3 

Sodium azide NaN3 65 23 3.6.10-4 

Ethanol C2H5OH 46 2.4 5.0.10-3 

Acetone CH3COCH3 58 2 3.5.10-3 

Chloroform CHCl3 119.5 18 1.5.10-4 

Trimethylamin N(CH3)3 59 118 2.0.10-3 

Streptomycin C21H29N7O18 581.6 400 6.9.10-4 
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Sodium 

dimethyldithio

carbamate 

 

(CH3)2NCS2Na

 

143 

 

13.6 

 

9.5.10-6 

Sodium 

dimethyldithio

carbamate 

 

CH3NCS2Na 

 

129 

 

0.9 

 

7.0.10-6 

Benzothiazole 

disulphide 

C14H8N2S4 

 

332 38 1.2.10-4 

Mercapto 

benzothiazole 

C6H4SC(SH)N 167 3 1.8.10-6 

Methyl 

isothiocyanate 

CH3NCS 73 0.8 1.1.10-5 

Dithioxamide NH2(CS)2NH2 120 1.1 9.2.10-6 

Allyl 

isothiocyanate 

CH2CHCH2N

CS 

99 1.9 1.9.10-5 

Thio 

semicarbazide 

N2H3CSNH2 91 0.18 2.0.10-6 

Methyl 

thiuronium 

sulphate 

[NH2C(NH)SC

H3]2H2SO4 

 

278 

 

6.5 

 

2.3.10-6 

Sodium 

cyclopentamet

hylenedithioca

rbamate 

 

C5H9NHCS2 

Na .2H2O 

 

 

219 

 

 

23 

 

10.5.10-6 

Tetramethyl 

thiuram 

disulphide 

(CH3)2NCSSS

CSN(CH3)2 

 

 

240 

 

30 

 

1.2.10-4 

Tetramethyl 

thiuram 

monosulphide 

(CH3)2NCSS 

CSN(CH3)2 

 

 

208 

 

16 

 

7.510-6 

Carbon 

disulphide 

CS2 76 35 0.4610-4 
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Κινητική Νιτροποίησης. 

 
Η περιγραφή οξείδωσης του αµµωνιακού και του νιτρώδους αζώτου 

προκύπτει εξετάζοντας την κινητική ανάπτυξη των Nitrosomonas και Nitrobacter. Η 

ανάπτυξη των Nitrosomonas περιορίζεται από την συγκέντρωση του αµµωνιακού 

αζώτου και αυτή των Nitrobacter από την συγκέντρωση του νιτρώδους αζώτου. 

Ο Monod πρότεινε µια εξίσωση που χρησιµοποιείται για την βιολογική 

ανάπτυξη και των δύο µικροοργανισµών. 

                 µn = [µn,max
. N]/(Kn + N)                         (7) 

µn = Ειδικός ρυθµός ανάπτυξης νιτροποιητικών 

        (gr κυττάρων που παράγονται/ gr κυττάρων την ηµέρα) 

µn,max = Μέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης νιτροποιητικών 

Kn = Σταθερά ηµικορεσµού (συγκέντρωση υποστρώµατος (mg/L) 

        που αντιστοιχεί σε ρυθµό ίσο µε το µισό του µέγιστου) 

Ν =  Συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου (mg/L) 

 

Ο µέγιστος ρυθµός ανάπτυξης των Nitrobacter είναι σηµαντικά µεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο για τα Nitrosomonas. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι οι 

τιµές του Κn και για τους δύο µικροοργανισµούς είναι µικρότερες από 1 mg/L σε 

θερµοκρασίες κάτω των 20 0C, εξασφαλίζει την απουσία των νιτρωδών σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Για τους παραπάνω λόγους, ο ρυθµός ανάπτυξης των νιτροποιητικών 

µπορεί να µοντελοποιηθεί µε βάση την εξίσωση (7) χρησιµοποιώντας σαν 

περιοριστικό βήµα την µετατροπή του αµµωνιακού σε νιτρώδες και την ενεργότητα 

των Nitrosomonas. Παρόλ� αυτα συσσώρευση νιτρωδών βλέπουµε κατά την 

εκκίνηση των νιτροποιητικών συστηµάτων µέχρι την αύξηση των Nitrobacter.  
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Επίδραση Θερµοκρασίας στον ρυθµό νιτροποίησης και στις κινητικές 
σταθερές. 

 
H βέλτιστη θερµοκρασία για την πραγµατοποίηση της διεργασίας της 

νιτροποίησης είναι 25-30 0C, ενώ δεν παρατηρείται καµία δραστηριότητα κάτω από 

50C και πάνω από 40 0C.  

Οι Downing and Hopwood (1964) και Knowles (1965) µελέτησαν την 

επίδραση της θερµοκρασίας στον ρυθµό της νιτροποίησης και την εξάρτηση από 

αυτή του µέγιστου ρυθµού ανάπτυξης (µn,max) και της σταθεράς ηµικορεσµού (Κn). Οι 

εξισώσεις που υπολογίστηκαν σε διάφορες συνθήκες τόσο για τα Nitrosomonas όσο 

και για τα Nitrobacter παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες 3 και 4. 

 

Πίνακας 3. Οι εξισώσεις των µn,max και Κn για τα Nitrosomonas (όπου Τ είναι 

η θερµοκρασία) 

 

Σε γλυκό νερό και καθαρή καλλιέργεια µn,max = 0.47e0.098(T-15) (day-1) 

 Κn = 100.051T-1.158 (mg/L) 

Σε δραστική λάσπη µn,max = 0.18e0.116(T-15) (day-1) 

 

Πίνακας 4. Οι εξισώσεις των µn,max και Κn για τα Nitrobacter (όπου Τ είναι η 

θερµοκρασία) 

 

µn,max = 0.79e0.69(T-15) (day-1) 
Σε γλυκό νερό

 
Κn = 100.063T-1.149 (mg/L) 

 

 

Εν συνεχεία µετά από µελέτες πολλών ερευνητών βρέθηκαν οι τιµές των 

µn,max, Κn και Υ παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες 5 και 6 τόσο για τα 

Nitrosomonas όσο και για τα Nitrobacter. 
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Πίνακας 5. Τιµές των µn,max, Κn και Υ για τα Nitrosomonas 

 

µn,max Κn Υ Αναφορά

 0.37 mg/L  (250C)  Melamed 

 0.2-1.7 mg/L  Knowles et al. 

 1.25-5.59 mg/L  Stratton and 

McCarty  

 10 mg/L (300C)  Painter 

0.5055 d-1 0.16 mg/L 0.15mgVSS/mgNH4- N Yantarasri 

0.46-2.2 d-1 0.06-5.6 mg/L  Barnes and Bliss 

0.525 d-1 0.5 mg/L  Saxton and Brune 

71 d-1 (200C)   Loehr 

17 d-1 (250C)   Melamed 

0.039 hr-1   Keen and Prosser 

0.017 hr-1   Keen and Prosser 

1.5 d-1   Bakti 

  0.265mgbiom/ mgNH4- N McCarty 

1.08 d-1 0.063 mg/L 0.05mg biom/mg N Poduska and 

Andrews 

1.2 d-1 0.6 mg/L 0.05mg biom/mg N Harleman 

0.24 d-1   Williamson and 

McCarty 
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Πίνακας 6. Τιµές των µn,max, Κn και Υ για τα Nitrobacter 

 

µn,max Κn Υ Αναφορά

 0.25 mg/L (250C)  Melamed 

 0.18-0.25 mg/L  Knowles et al. 

 1.25-5.59 mg/L  Stratton and 

McCarty 

 5mg/L (250C), 

8.4mg/L (320C) 

 Painter 

0.2046 d-1 0.027 mg/L  Yantarasri 

0.28-1.44 d-1 0.06-8.4 mg/L  Barnes and Bliss 

6.41 d-1   Bakti 

  0.077 

mg biom/mgNO2-N

McCarty 

1.44 d-1 0.16 mg/L  0.02 mg biom/mgN Poduska and 

Andrews 

1.80 d-1 1.70 mg/L 0.02 mg biom/mgN Harleman 

 

Από τις τιµές των παραπάνω πινάκων παρατηρούµε ότι οι αποκλίσεις των 

διαφόρων πειραµατικών τιµών είναι αρκετά µεγάλες, γεγονός που φανερώνει ότι 

αυτές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ένταση 

ανάµιξης του υγρού, το pH, το µέγεθος των κροκίδων της λάσπης, τα επίπεδα του 

διαλυµένου οξυγόνου κ.α. 

Οι µεγαλύτερες τιµές για το µn,max προέκυψαν από καθαρές καλλιέργειες που 

αναπτύχθηκαν µε νερό του ποταµού Τάµεση, αντί για µίγµα δραστικής λάσπης. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί σε πιο διασπαρµένη ανάπτυξη και σχηµατισµό µικρών 

κροκίδων. Ωστόσο, οι µέγιστοι ρυθµοί ανάπτυξης µε τιµές από 0.3-0.5 d-1 στους 200C 

φαίνεται να είναι οι πιο κατάλληλοι. 

Τέλος ο συντελεστής ηµικορεσµού για την νιτροποίηση είναι γενικά 

χαµηλότερος σε σχέση µε τις τιµές που παρουσιάζονται για τους ετερότροφους 

µικροοργανισµούς και οι τιµές για τους συντελεστές απόδοσης (Υ) των Nitrosomonas 

είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των Nitrobacter. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      333   
ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΝΝΝΙΙΙΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   

 
 

Γενικά-Ιστορική αναδροµή 
 

 

Απονιτροποίηση καλείται η βιολογική διεργασία της αναγωγής του νιτρικού 

και νιτρώδους αζώτου προς αέριο άζωτο (Ν2), το οποίο έχει µικρή διαλυτότητα στο 

νερό και διαφεύγει στην ατµόσφαιρα. 

Το ενδιαφέρον για τις αντιδράσεις µετατροπής του νιτρικού αζώτου άρχισε 

στα µέσα του 1800 για να εξηγήσει την απώλεια του αζώτου από το λιπασµένο 

έδαφος. Το 1876 ο Meusel υποστήριξε ότι κάποια βακτήρια είναι υπεύθυνα για την 

κατανάλωση του αζώτου στο έδαφος ή στο νερό. Το 1882 οι Gayon και Dupetit 

εισήγαγαν τον όρο απονιτροποίηση για να περιγράψουν την παραγωγή αερίου κατά 

την αναερόβια δράση βακτηρίων που χρησιµοποιούν νιτρικό άζωτο από 

αποχετεύσεις. Επίσης µετά από πολλές έρευνες διαπιστώθηκε η παραγωγή οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟ, Ν2Ο) κατά την αναγωγή του νιτρικού και του νιτρώδους αζώτου 

προς αέριο άζωτο. 

Τα βακτήρια (αυτότροφα ή ετερότροφα) τα οποία είναι ικανά να 

πραγµατοποιήσουν απονιτροποίηση κάτω από ανοξικές συνθήκες είναι πολλά. 

Μερικά από αυτά είναι τα εξής: Bacillus, Pseudomonas, Achromobacter, Aerobacter, 

Alcaligens, Flavobacterium, Thiobacillus denitrificans, Thiosphaera pantotropha, 

Moraxella κ.α. Τα πλέον διαδεδοµένα είναι  Pseudomonas και Alcaligens τα οποία 

απαντώνται συχνά στο χώµα , στο νερό και τα υγρά απόβλητα (Payne, 1973 και 

Tiedje, 1988).  

Τα περισσότερα ετερότροφα βακτήρια χρησιµοποιούν είτε οξυγόνο είτε 

νιτρικό άζωτο ως τελικό αποδέκτη των ηλεκτρονίων και µερικά µπορούν να 

διεξάγουν ζύµωση µε απουσία οξυγόνου και νιτρικού αζώτου. Τα αυτότροφα 

χρησιµοποιούν διοξείδιο του άνθρακα ή δικαρβονικά ως πηγή άνθρακα αντί για 

οργανικό άνθρακα. Επίσης έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω: 

 

 

��Το γένος Pseudomonas (Φωτ.3) είναι από τα πιο κοινά και διαδεδοµένα 

απονιτροποιητικά βακτήρια. Ορισµένα ξεκινούν την απονιτροποίηση από το 
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νιτρώδες άζωτο. Άλλα συσσωρεύουν υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) ως τελικό 

προϊόν. Επίσης χρησιµοποιούν µεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων όπως 

µεθανόλη, οργανικά οξέα, υδατάνθρακες, αλκοόλες βενζοϊκά και άλλες 

αρωµατικές ενώσεις. 

��Το γένος Bacillus περιλαµβάνει είδη που ανάγουν νιτρικό άζωτο και µονοξείδιο 

του αζώτου (ΝΟ) αλλά δεν ανάγουν νιτρώδες και υποξείδιο του αζώτου. 

��Το είδος Thiobacillus denitrificans µπορεί να οξειδώσει θείο, θειώδη και 

θειοθειϊκά µε νιτρικό άζωτο ως τελικό αποδέκτη ηλεκτρονίων και θειϊκά ως 

παραπροϊόν. Ορισµένα ανάγουν µόνο νιτρικό ή νιτρώδες άζωτο όταν περέχονται 

θειώδη, ενώ αέριο άζωτο παράγεται όταν θειοθειϊκά προσφέρονται ως δότες 

ηλεκτρονίων. 

��Ορισµένα είδη του γένους Flavobacterium δεν µπορούν να ανάγουν νιτρικό 

άζωτο αλλά νιτρώδες άζωτο και υποξείδιο του αζώτου σε αέριο άζωτο και 

χρησιµοποιούν µόνο απλούς υδατάνθρακες ως πηγή άνθρακα 

��Το γένος Moraxella είναι το µοναδικό που χρησιµοποιεί µόνο αρωµατικές 

ενώσεις ως πηγή άνθρακα Έχει παρατηρηθεί (Williams and Evans, 1975) ότι 

αρχικά ανάγονται οι διπλοί δεσµοί του αρωµατικού δακτυλίου και ακόλουθη η 

αποδόµηση του κυκλικού, µη αρωµατικού δακτυλίου. Η διάσπαση του δακτυλίου 

γίνεται µε ενζυµική υδρόλυση παρά µε οξείδωση.   

��O Thiosphaera pantotropha είναι ο µοναδικός ετερότροφος οργανισµός 

(Robertson et al. 1988) που µπορεί ταυτόχρονα να νιτροποιεί και να 

απονιτροποιεί σε αερόβιες συνθήκες χρησιµοποιώντας οξικό ως πηγή άνθρακα. 

Βέβαια έχει βρεθεί ότι ο ρυθµός νιτροποίησης του Thiosphaera pantotropha είναι 

το 1/10 του αντίστοιχου ρυθµού των αυτότροφων βακτηρίων. 
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Φωτογραφία 3.  Φωτογραφίες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο όπου διακρίνεται η 

µορφολογική δοµή του απονιτροποιητικού βακτηρίου Pseudomonas denitrificans 
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∆ιεργασία της απονιτροποίησης. 

 
Ο Payne (1973) πρότεινε την ακόλουθη γενική σειρά αντιδράσεων για να 

περιγράψουµε την διεργασία της απονιτροποίησης: 

 

 

Η παραγωγή των αερίων ΝΟ και Ν2Ο συνεισφέρει σηµαντικά στην 

καταστροφή του όζοντος στην στρατόσφαιρα. 

Σε βιολογικά συστήµατα τα απονιτροποιητικά βακτήρια πραγµατοποιούν την 

αναγωγή του νιτρικού αζώτου µέσω δύο µεταβολικών δρόµων. Ο πρώτος είναι η 

διεργασία της αφοµοίωσης όπου το νιτρικό άζωτο µέσω του νιτρώδους µετατρέπεται 

σε αµµωνία η οποία χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη νέων κυττάρων. Εάν το 

αµµωνιακό άζωτο υπάρχει στα λύµατα τότε δεν απαιτείται αυτή η διεργασία αλλά 

πραγµατοποιείται ο δεύτερος δρόµος κατά τον οποίο τα απονιτροποιητικά βακτήρια 

ανάγουν το νιτρικό και το νιτρώδες άζωτο µέσω ενός µηχανισµού που καλείται 

καταβολισµός των νιτρικών (nitrate dissimilation). Μέσω του µηχανισµού αυτού τα 

νιτρικά και τα νιτρώδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τελικοί αποδέκτες 

ηλεκτρονίων, αντί του οξυγόνου, στην διεργασία της αναπνοής των µικροοργανισµών 

κάτω από ανοξικές συνθήκες. Οι ηµιαντιδράσεις που περιγράφουν την παραπάνω 

διεργασία είναι οι εξής: 

 

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι 1mg νιτρικού αζώτου ισοδυναµεί 

µε 2.86 mg Οξυγόνου και 1mg νιτρώδους αζώτου ισοδυναµεί µε 1.71 mg Οξυγόνου. 

Με θερµοδυναµικά δεδοµένα προκύπτει ότι η ενεργειακή απόδοση του 

αερόβιου µεταβολισµού του οργανικού άνθρακα είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την 

απόδοση της ανοξικής απονιτροποίησης. 

NO3
- NO2

- NO(g) N2O(g) N2(g)                        ( 1)

O2 + 4H+ + 4e- 2H2O                                        (2)

NO3
- + 6H+ + 5e- 1/2 N2 + 3H2O                         (3)

NO2
- + 4H+ + 3e- 1/2 N2 + 2H2O                          (4)
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Από µελέτες που πραγµατοποίησε ο Delwiche (1970) προέκυψε ότι η 

οξείδωση της γλυκόζης µε παρουσία οξυγόνου αποδίδει 686 Kcal/mole γλυκόζης, 

ενώ σε ανοξικές συνθήκες µε παρουσία νιτρικών αποδίδει 570 Kcal/mole γλυκόζης. 

Για τον λόγο αυτό, η απονιτροποίηση πρέπει να γίνεται σε ανοξικό 

περιβάλλον έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρήση των νιτρικών και των νιτρωδών σαν 

τελικοί αποδέκτες των ηλεκτρονίων. 

Επίσης η βέλτιστη τιµή της θερµοκρασίας για την πραγµατοποίηση της 

απονιτροποίησης είναι 25 0C, ενώ η απονιτροποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 

θερµοκρασίες µε εύρος 2-60 0C. 

 

 

Επίδραση pH και αλκαλικότητας. 

 
Σε αντίθεση µε την νιτροποίηση στην διεργασία της απονιτροποίησης έχουµε 

παραγωγή αλκαλικότητας και το pH αυξάνεται. 

Οι Dawson και Murphy (1972) σε καλλιέργειες χωρίς περίοδο εγκλιµατισµού 

παρατήρησαν ότι για τιµές pH µεταξύ 7.0 και 7.5 έχουµε τον υψηλότερο ρυθµό 

απονιτροποίησης, ενώ το 50% του ρυθµού επιτυγχάνεται σε pH µεταξύ 6.0 και 8.0. 

Άλλοι ερευνητές, όπως οι Nomnik (1956), Wiljer and Delwiche (1954) και Bremner 

and Shaw (1958), ότι δεν υπάρχει καµία επίδραση του pH στον ρυθµό της 

απονιτροποίησης για τιµές 7.0-8.0, ενώ ο ρυθµός µειώνεται γραµµικά για τιµές του 

pH µεταξύ 8.0-9.5 και µεταξύ 4.0-7.0. 

Γενικά έχει βρεθεί ότι η απονιτροποίηση παρεµποδίζεται σε όξινο περιβάλλον 

και συγκεκριµένα για τιµές pH κάτω από 5.0 δεν γίνεται απονιτροποίηση.  

Η απονιτροποίηση αντισταθµίζει µερικά την αλκαλικότητα που χάνεται από 

την νιτροποίηση. Πειραµατικά παράγονται 2.89 mg αλκαλικότητας (ως CaCO3) ανά 

mg νιτρώδους ή νιτρικού αζώτου που µετατρέπεται σε αέριο άζωτο, ενώ η θεωρητική 

τιµή είναι 3.57 mg. Η απόκλιση αυτή από την θεωρητική τιµή οφείλεται στις 

απλουστευµένες βιολογικές εξισώσεις µετατροπής και δεν λαµβάνονται υπόψη 

παράγοντες που επηρεάζουν την αλκαλικότητα. 
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Επίδραση διαλυµένου οξυγόνου. 

 
Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι η διεργασία της απονιτροποίησης ήταν 

αποκλειστικά µια ανοξική πορεία επειδή τα απονιτροποιητικά βακτήρια, ως 

προαιρετικοί αερόβιοι µικροοργανισµοί, προτιµούν την χρήση του διαλυµένου 

οξυγόνου ακόµα και χαµηλές συγκεντρώσεις, παρεµποδίζοντας έτσι την χρήση των 

νιτρικών και των νιτρωδών σαν τελικών αποδεκτών ηλεκτρονίων.  

Η επίδραση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στην 

απονιτροποίηση σε συστήµατα δραστικής λάσπης περιπλέκεται από το γεγονός ότι η 

συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου που µετράται δεν είναι η πραγµατική τιµή 

της συγκέντρωσης αυτής στην κροκίδα της λάσπης. Το ποσοστό της βιοµάζας στην 

κροκίδα, που εκτίθεται σε µηδενικό ∆Ο ή ανοξικές συνθήκες, εξαρτάται από την 

συγκέντρωση του ∆Ο στο υγρό περιβάλλον, το µέγεθος της κροκίδας, και τις 

φορτίσεις οργανικών και αµµωνιακού αζώτου. 

Οι Rittmann and Langeland (1985) συγκεντρώνοντας αναφορές πολλών 

ερευνητών αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε απονιτροποίηση κάτω από φαινοµενικά 

αερόβιες συνθήκες. Για παράδειγµα πραγµατοποιήθηκε απονιτροποίηση για 

συγκεντρώσεις ∆Ο 0.3-0.8 mg/L σε οξειδωτική τάφρο, 0.5 mg/L σε διεργασία 

δραστικής λάσπης και 0.3-1.5 mg/L σε διεργασία δραστικής λάσπης ηµιδιαλείποντος 

έργου. 

Τόσο η έναρξη όσο και ο ρυθµός της απονιτροποίησης επηρεάζεται από την 

συγκέντρωση του ∆Ο.  Έχει βρεθεί ότι για συγκέντρωση ∆Ο πάνω από 0.2 mg/L 

παρεµποδίζεται η απονιτροποίηση τόσο για καλλιέργεια Pseudomonas (Skerman and 

McRae, 1975 και Terai and Mori, 1975) όσο και για δραστική λάσπη που 

χρησιµοποιείται για την επεξεργασία αστικού λύµατος (Dawson and Murphy, 1972). 

Ο ρυθµός της απονιτροποίησης για συγκέντρωση 0.2 mg/L ∆Ο ήταν περίπου 

το µισό του αντίστοιχου για µηδενική συγκέντρωση ∆Ο και το 10% όταν η 

συγκέντρωση ήταν 2.0 mg/L (Wheatland et al, 1959). 

Παρακάτω δίνεται µία έκφραση πολλαπλής κινητικής Monod η οποία 

ενσωµατώνεται στο µοντέλο IAWPRC (1986) και περιγράφει την επίδραση της 

συγκέντρωσης του ∆Ο στο ρυθµό της απονιτροποίησης. 
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Rx,n = µm
 . (FDN). (XH).{[S/(KS+S)]}. {[Ko/(Ko+O)]}. {[NO/(NOS+NO)]}                 (5) 

 

Όπου: 

Rx,n: ρυθµός ανάπτυξης απονιτροποιητικών οργανισµών (mg/L.d) 

µm:   µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης για ετερότροφους οργανισµούς (g/g.d) 

FDN: κλάσµα ετερότροφων οργανισµών που χρησιµοποιούν νιτρικά για δέκτη 

        Ηλεκτρονίων (g/g) 

XH:  συγκέντρωση ετερότροφων οργανισµών (mg/L) 

S:    συγκέντρωση εύκολα αποδοµήσιµου υποστρώµατος (mg/L) 

ΚS:  συντελεστής ηµικορεσµού αποδοµήσιµου υποστρώµατος (mg/L) 

Ko:  συντελεστής παρεµπόδισης ∆Ο  (mg/L) 

Ο:    συγκέντρωση ∆Ο (mg/L) 

ΝΟ:  συγκέντρωση ΝΟ3-Ν (mg/L) 

ΝΟS: συντελεστής ηµικορεσµού για αναγωγή νιτρικού αζώτου (mg/L) 

Στο µοντέλο αυτό ο Batchelor (1982) χρησιµοποίησε συντελεστή 

παρεµπόδισης ∆Ο  0.1 mg/L. 

Σε πολλά συστήµατα αφαίρεσης αζώτου εναλλάσεται η έκθεση της δραστικής 

λάσπης σε ανοξικές και αερόβιες συνθήκες. Έτσι µια σηµαντική παράµετρος 

σχεδιασµού και λειτουργίας αυτών των συστηµάτων είναι ο απαιτούµενος χρόνος για 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενζύµου αναγωγάση των νιτρικών στο τέλος 

της αναπνευστικής αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων. Ελάχιστες είναι οι 

πληροφορίες που διατίθενται για την λειτουργία του ενζύµου στα συστήµατα 

επεξεργασίας αποβλήτων δραστικής λάσπης. 

Επίσης έχουν αναφερθεί και ορισµένες περιπτώσεις απονιτροποίησης 

παρουσία οξυγόνου. Κάποιες από αυτές θεωρήθηκαν ανακριβείς, είτε λόγω 

ανεπάρκειας συστηµάτων ελέγχου και ρύθµισης των συγκεντρώσεων του διαλυµένου 

οξυγόνου, είτε λόγω ανακρίβειας στις µετρήσεις του ∆Ο (Meiklejohn 1940, Collins 

1955, Watahiki et al. 1983, Nakajima 1984). 

Ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και επιβεβαιωθεί η 

ικανότητα ορισµένων βακτηρίων για απονιτροποίηση (µε µειωµένο ρυθµό) στην 

παρουσία ∆Ο (Krul and Veeningen 1977, Meiberg et al. 1980, Robertson and Kuenen 

1984, Hochstein et al. 1984, Lloyd et al. 1987).  
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Απαίτηση οργανικού άνθρακα. 

 
Τα απονιτροποιητικά βακτήρια, ως ετερότροφοι µικροοργανισµοί, 

χρειάζονται οργανικό άνθρακα ο οποίος απαιτείται για την κυτταρική σύνθεση και 

για την παραγωγή ηλεκτρονίων για την αναγωγή του νιτρώδους και του νιτρικού 

αζώτου. 

Προκειµένου να επιτευχθεί χαµηλό κόστος στην λειτουργία της µονάδας 

επεξεργασίας των λυµάτων χρησιµοποιείται ως πηγή άνθρακα το οργανικό φορτίο 

που ήδη περιέχεται στα λύµατα. Εάν το οργανικό φορτίο είναι χαµηλής 

περιεκτικότητας στο στάδιο της απονιτροποίησης τότε απαιτείται η εξωτερική 

προσθήκη οργανικού άνθρακα. 

Αρκετές πηγές άνθρακα έχουν προταθεί και µελετηθεί (Christensen and 

Harremoes 1978, Werner and Kaiser 1991). Τέτοιες είναι καθαρές χηµικές ενώσεις 

(µεθανόλη, οξικό οξύ, κιτρικό οξύ κ.α), ακατέργαστα αστικά λύµατα, απόβλητα από 

βιοµηχανίες τροφίµων (µελάσα, απόβλητα ζυθοποιίας), µεθάνιο (Thallaso et al. 1997) 

και λάσπη από σταθµούς βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων. Επίσης 

χρησιµοποιούνται και εναλλακτικές πηγές άνθρακα όπως η πρωτοβάθµια λάσπη 

µονάδας επεξεργασίας λυµάτων, φθηνά υλικά όπως παλιές εφηµερίδες (Volokita et 

al. 1996). Λιγότερο µελετηµένες πηγές είναι η γλυκόζη, τα αµινοξέα, η γλυκερόλη 

κ.α. Στην παρούσα εργασία ως πηγή οργανικού άνθρακα χρησιµοποιήθηκε η γλυκόζη 

(C6H12O6) και το ένυδρο οξικό νάτριο (CH3COONa.3H2O) 

Τέλος απονιτροποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εκτός από το οργανικό 

φορτίο των ίδιων των λυµάτων ή την εξωτερικά προστιθέµενη πηγή άνθρακα, µε τον 

άνθρακα που είναι αποθηκευµένος στα κύτταρα ή µε τον άνθρακα που 

απελευθερώνεται κατά την λύση των κυττάρων. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      444   
ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΜΜΜΑΑΑΚΚΚΡΡΡΥΥΥΝΝΝΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΖΖΖΩΩΩΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   

 
 

Τα συστήµατα αποµάκρυνσης αζώτου περιλαµβάνουν τόσο συστήµατα 

ανάπτυξης σε αιώρηση όσο και συστήµατα προσκολληµένης βιοµάζας (ετερογενή 

συστήµατα).  

Τα ετερογενή περιλαµβάνουν σύστηµα στερεάς και ρευστοποιηµένης κλίνης 

και περιστρεφόµενους βιοδίσκους. Οι αντιδραστήρες αυτού του τύπου 

καταλαµβάνουν πολύ λίγο χώρο και µπορούν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά 

αποµάκρυνσης του αζώτου. Η λειτουργία τους όµως παρουσιάζει δυσκολίες στην 

ρύθµιση, λόγω µεταβολής του πορώδους του πληρωτικού υλικού πάνω στο οποίο 

γίνεται η ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Αυξηµένος αριθµός ανεξάρτητων 

µονάδων και κατά συνέπεια αυξηµένο πάγιο κόστος κατασκευής απαιτείται σε 

περιπτώσεις συνδυασµένης νιτροποίησης και απονιτροποίησης. Τα συνδυασµένα 

αυτά συστήµατα έχουν παράλληλα και αυξηµένο λειτουργικό κόστος λόγω της 

προσθήκης εξωτερικής πηγής άνθρακα για την διεργασία της απονιτροποίησης. 

Τα τελευταία χρόνια, οι πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες για την βιολογική 

αποµάκρυνση του αζώτου από τα υγρά απόβλητα βασίζονται στην διεργασία της 

δραστικής λάσπης (activated sludge). Η τάση αυτή είναι το αποτέλεσµα των 

µηχανικών-σχεδιαστών για καλύτερο έλεγχο της εξωτερικής πηγής άνθρακα για την 

διεργασία της απονιτροποίησης, για προφανείς λόγους µείωσης του κόστους. 

Τα συστήµατα απονιτροποίησης σε αιώρηµα (ανάλογα µε την 

χρησιµοποιούµενη πηγή άνθρακα) διακρίνονται στα εξής: 

 

1. Συστήµατα χωριστών αντιδραστήρων δραστικής λάσπης. 

 

Οι διεργασίες της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης γίνονται σε 

διαφορετικές δεξαµενές καθίζησης η κάθε µία. Ένα µεγάλο µέρος του οργανικού 

φορτίου αποµακρύνεται παράλληλα µε την νιτροποίηση. Γι� αυτό τον λόγο µπορεί να 

απαιτηθεί προσθήκη εξωτερικής πηγής άνθρακα για να λειτουργήσει ικανοποιητικά η 

απονιτροποίηση. 
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Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτού µπορούµε να πούµε ότι είναι η 

σταθερή λειτουργία, το υψηλό ποσοστό αποµάκρυνσης αζώτου και η δυνατότητα 

ανεξάρτητης βελτιστοποίησης της κάθε διεργασίας.  

Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει είναι το υψηλό πάγιο κόστος, λόγω της 

χρήσης ανεξάρτητων δεξαµενών και το κόστος λειτουργίας λόγω της προσθήκης 

εξωτερικής πηγής άνθρακα. 

 

2. Συστήµατα συνδυασµένης αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου και αζώτου 

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν το οργανικό φορτίο που περιέχεται στα 

ακατέργαστα ή µερικώς επεξεργασµένα λύµατα, το προσροφηµένο από τα κύτταρα 

οργανικό φορτίο και την οργανική ύλη που απελευθερώνεται µε τον θάνατο των 

βακτηρίων. Η διάταξη των αντιδραστήρων των συστηµάτων αυτών περιλαµβάνει µια 

δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης από όπου η λάσπη που έχει καθιζάνει 

ανακυκλοφορείται συνεχώς στην είσοδο του συστήµατος επεξεργασίας. Επίσης 

απαιτείται ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού, το οποίο είναι πλούσιο σε νιτρικά 

και νιτρώδη, από την δεξαµενή νιτροποίησης στην δεξαµενή απονιτροποίησης. 

Τα συστήµατα αυτά έχουν αυξηµένη απαίτηση ελέγχου, κυρίως για το 

διαλυµένο οξυγόνο, και είναι δύσκολη η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους σε 

σχέση µε τα προηγούµενα. 

Τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων αυτών είναι το χαµηλό πάγιο και 

λειτουργικό κόστος (λόγω του µικρού αριθµού και µεγέθους των δεξαµενών και του 

µειωµένου αριθµού απαιτούµενων αεριστήρων), βελτιωµένες ιδιότητες καθίζησης και 

µειωµένες απαιτήσεις σε αλκαλικότητα και αερισµό. Επίσης στα συστήµατα αυτά δεν 

απαιτείται προσθήκη εξωτερικής πηγής άνθρακα.  

Τα απονιτροποιητικά συστήµατα της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν 

διατάξεις του τύπου προαπονιτροποίησης  και µεταπονιτροποίησης. Οι τελευταίες δεν 

αποτελούν τίποτα άλλο από την βελτίωση των συστηµάτων χωριστών 

αντιδραστήρων, όπου έχει αφαιρεθεί η δεξαµενή καθίζησης της νιτροποίησης και η 

λάσπη που έχει καθιζάνει ανακυκλοφορείται στην είσοδο του αερόβιου 

αντιδραστήρα. Επειδή όµως, η δεξαµενή καθίζησης της νιτροποίησης προηγείται της 

δεξαµενής της απονιτροποίησης τα µειονεκτήµατα των συστηµάτων των χωριστών 

αντιδραστήρων ισχύουν και για τις διατάξεις της µεταπονιτροποίησης. 
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Τα τελευταία χρόνια µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια διάταξη 

νιτροποίησης/απονιτροποίησης τύπου διαλείποντος έργου µε περιοδική λειτουργία 

(SBR) (Irvine et al. 1983, 1985). 

Στην διάταξη αυτή η εναλλαγή αερόβιων και ανοξικών συνθηκών γίνεται 

χρονικά µέσα στον ίδιο αντιδραστήρα η λειτουργία του οποίου είναι περιοδική, µε 

κύκλο λειτουργίας που ποικίλει από 3 έως 24 ώρες. (Metcalf and Eddy, 1991). 

Κάθε κύκλος λειτουργίας περιλαµβάνει την τροφοδοσία του αντιδραστήρα µε 

το προς επεξεργασία απόβλητο σε ανοξικές συνθήκες, δύο ή περισσότερα 

εναλλασσόµενα αερόβια και ανοξικά στάδια , καθίζηση, απορροή του 

επεξεργασµένου υγρού και µία φάση αδράνειας.   

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του SBR, σε σύγκριση µε τις προηγούµενες 

διατάξεις, είναι ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή δεξαµενή καθίζησης καθώς και 

ανακυκλοφορία της λάσπης. Επίσης επειδή όλες οι διεργασίες λαµβάνουν χώρα στον 

ίδιο αντιδραστήρα δεν απαιτείται ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού. Έτσι η 

διάταξη του SBR είναι οικονοµικότερη τόσο από πλευράς πάγιου όσο και 

λειτουργικού κόστους. 

Σε επόµενο κεφάλαιο θα αναλύσουµε λεπτοµερέστερα την λειτουργία του 

αντιδραστήρα αυτού. 

Στον παρακάτω πίνακα 7 παρουσιάζεται µια σύγκριση για τα διάφορα 

συστήµατα για την αποµάκρυνση του αζώτου. 
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Πίνακας 7.   Σύγκριση εναλλακτικών συστηµάτων αποµάκρυνσης αζώτου 

 

Τύπος συστήµατος Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Οξείδωση άνθρακα και 

νιτροποίηση/απονιτροποίηση 

σε ξεχωριστές µονάδες 

  

Ανάπτυξη σε αιώρηση µε 

χρήση CH3OH µετά την 

νιτροποίηση 

Ταχεία απονιτροποίηση. 

Μικρές εγκαταστάσεις. 

Ευστάθεια λειτουργίας.  

Υψηλό ποσοστό 

αφαίρεσης αζώτου. 

Βελτιστοποίηση κάθε 

διεργασίας χωριστά. 

Ενσωµάτωση σταδίου 

οξείδωσης περίσσειας 

CH3OH. 

Απαίτηση προσθήκης 

CH3OH. 

Η Ευστάθεια λειτουργίας 

συνδέεται µε την 

λειτουργία δεξαµενής 

καθίζησης για 

ανακυκλοφορία λάσπης. 

Απαιτείται µεγάλος 

αριθµός µονάδων 

επεξεργασίας. 

 

Προσκολληµένη ανάπτυξη 

µε χρήση CH3OH µετά την 

νιτροποίηση 

Ταχεία απονιτροποίηση 

Μικρές εγκαταστάσεις. 

Ευστάθεια λειτουργίας.  

Υψηλό ποσοστό 

αφαίρεσης αζώτου. 

Βελτιστοποίηση κάθε 

διεργασίας χωριστά. 

Η Ευστάθεια λειτουργίας 

δεν συνδέεται µε την 

λειτουργία δεξαµενής 

καθίζησης για 

ανακυκλοφορία λάσπης 

γιατί οι οργανισµοί 

αναπτύσσονται στο µέσο 

πλήρωσης 

Απαίτηση προσθήκης 

CH3OH. 

Απαιτείται µεγάλος 

αριθµός µονάδων 

επεξεργασίας. 

Μη εύκολη ενσωµάτωση 

σταδίου οξείδωσης 

περίσσειας CH3OH. 
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Συνδυασµένη οξείδωση 

άνθρακα µε 

νιτροποίηση/απονιτροποίηση 

  

Ανάπτυξη σε αιώρηση σε 

αντιδραστήρα που 

χρησιµοποιεί ενδογενή C 

∆εν απαιτείται CH3OH. 

Μικρός αριθµ. µονάδων 

Χρήση µίας δεξαµενής 

Συµπεριλαµβάνεται 

διεργασία βιολογικής 

Αποµάκρυνσης Ρ 

Μέθοδος εφαρµόσιµη σε 

SBR 

Καλύτερος έλεγχος των 

νηµατοειδών 

οργανισµών στην 

διεργασία της δραστικής 

λάσπης. 

Αργή απονιτροποίηση 

Η Ευστάθεια λειτουργίας 

συνδέεται µε την 

λειτουργία δεξαµενής 

καθίζησης για 

ανακυκλοφορία λάσπης 

∆ύσκολη Βελτιστοποίηση 

κάθε διεργασίας χωριστά. 

Μεγάλου µεγέθους 

κατασκευές. 

Η αποµάκρυνση αζώτου 

είναι µικρότερη από τα 

συστήµατα µε προσθήκη 

CH3OH 

Ανάπτυξη σε αιώρηση σε 

αντιδραστήρα που 

χρησιµοποιεί απόβλητο ως 

πηγή άνθρακα. 

∆εν απαιτείται CH3OH. 

Μικρός αριθµ. µονάδων 

Χρήση µίας δεξαµενής 

Συµπεριλαµβάνεται 

διεργασία βιολογικής 

Αποµάκρυνσης Ρ 

Μέθοδος εφαρµόσιµη σε 

SBR 

Καλύτερος έλεγχος των 

νηµατοειδών 

οργανισµών στην 

διεργασία της δραστικής 

λάσπης. 

Αργή απονιτροποίηση 

Η Ευστάθεια λειτουργίας 

συνδέεται µε την 

λειτουργία δεξαµενής 

καθίζησης για 

ανακυκλοφορία λάσπης 

∆ύσκολη Βελτιστοποίηση 

κάθε διεργασίας χωριστά. 

Μεγάλου µεγέθους 

κατασκευές. 

Η αποµάκρυνση αζώτου 

είναι µικρότερη από τα 

συστήµατα µε προσθήκη 

CH3OH 
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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΛΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   (((SSSBBBRRR)))   
 
 

 

Οι αντιδραστήρες SBR έχουν εφαρµοσθεί στην επεξεργασία πολλών 

αποβλήτων, τόσο αστικών, όσο και βιοµηχανικών και η χρήση τους έχει στεφθεί µε 

επιτυχία. 

Οι πρώτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων αλλά και πολλές 

µεταγενέστερες σχεδιάστηκαν και λειτούργησαν σαν διαδικασίες φόρτισης και 

εκφόρτισης (fill and draw). ∆ιεργασίες όπως η αφαίρεση του BOD, η νιτροποίηση, 

διαχωρισµός στερεών και αποµάκρυνση επεξεργασµένου υγρού λάµβαναν χώρα σε 

ένα δοχείο µε περιοδική λειτουργία. Πολλές φορές παρουσιάζονταν προβλήµατα 

λειτουργικά λόγω της στόµωσης των διαχυτήρων όταν αυτή έκλειναν στην φάση 

καθίζησης και απορροής. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιήθηκε 

η διεργασία δραστικής λάσπης συνεχούς ροής, πραγµατοποιώντας διαχωρισµό του 

αερισµού και την οξείδωση του οργανικού φορτίου από τον διαχωρισµό των 

βιοκροκίδων και την διαύγαση του επεξεργασµένου υγρού. 

Πολλές εφαρµογές δεν είναι κατάλληλες για διεργασίες συνεχούς λειτουργίας 

λόγω των διακυµάνσεων στην ισχύ, τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου και την 

παροχή του. Επίσης µπορεί να είναι ακατάλληλες εξαιτίας και του µεγάλου κόστους 

λόγω του κλίµατος, της ποιότητας απορροής κ.α 

Αντίθετα πολλές τέτοιες εφαρµογές είναι κατάλληλες για αντιδραστήρες SBR 

µε σηµαντική εξοικονόµηση σε ενέργεια, πάγιο, λειτουργικό κόστος και κόστος 

συντήρησης. Τέτοιες εφαρµογές είναι και οι εξής: 

��Ρεύµατα βιοµηχανικών αποβλήτων µε κύριους ρυπαντές, υψηλό οργανικό φορτίο, 

και µεταβλητή παροχή 

��Εγκαταστάσεις µε απαιτήσεις αφαίρεσης αζώτου και φωσφόρου 

��Μικρές αστικές εγκαταστάσεις (<10MGD) 

��Εγκαταστάσεις µε κλίµατα χαµηλών θερµοκρασιών, όπου παρουσιάζονται 

προβλήµατα στην ποιότητα εκροής και στην λειτουργία των δεξαµενών 

καθίζησης. 
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Λειτουργία SBR. 
 

Τα βασικά στάδια λειτουργίας του SBR είναι η Πλήρωση, Αντίδραση, 

καθίζηση, απορροή, αδράνεια (Σχήµα 2) και πραγµατοποιούνται σε ένα µόνο δοχείο-

αντιδραστήρα. 

Σε µια συµβατική µονάδα το απόβλητο τροφοδοτείται και αποµακρύνεται 

συνεχόµενα, ενώ σε ένα SBR το απόβλητο τροφοδοτείται συνεχόµενα, σε 

προκαθορισµένο όµως χρόνο, και αποµακρύνεται περιοδικά. Άρα ο SBR παρέχει σε 

χρόνο ότι παρέχει σε χώρο µια εγκατάσταση συνεχούς λειτουργίας. 

Στην φάση πλήρωσης ο αντιδραστήρας τροφοδοτείται για ένα συγκεκριµένο 

χρόνο είτε υπό αερισµό (αερόβιες συνθήκες) είτε µόνο µε ανάµιξη του υγρού 

(ανοξικές συνθήκες). Στην δεύτερη περίπτωση αντιµετωπίζεται ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι µονάδες συνεχούς ροής αυτό είναι 

το φαινόµενο της διόγκωσης της λάσπης. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στον 

υπερπληθυσµό των νηµατοειδών βακτηρίων σε σχέση µε τα κροκιδοποιητικά 

βακτήρια. Η διόγκωση προκαλεί µείωση στην ταχύτητα καθίζησης  και της πύκνωσης 

της λάσπης µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας του επεξεργασµένου 

υγρού. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις υποστρώµατος τα νηµατοειδή επικρατούν των 

κροκιδοποιητικών. Έτσι σε έναν SBR χρησιµοποιούµε µικρούς χρόνους πλήρωσης 

για να αυξήσουµε απότοµα την συγκέντρωση του υποστρώµατος και έτσι να έχουµε 

το πλεονέκτηµα ανάπτυξης των κροκιδοποιητικών βακτηρίων. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η φάση Αντίδρασης όπου γίνονται όλες οι 

αναγκαίες αντιδράσεις για την επεξεργασία του αποβλήτου. Ανάλογα µε τον σκοπό 

όπως η αποµάκρυνση των οργανικών, αζώτου, φωσφόρου η συνδυασµός αυτών 

εφαρµόζουµε κατά περίπτωση αερόβιες, ανοξικές ή εναλλακτικές συνθήκες κατά την 

φάση αυτή. Νιτροποίηση µπορεί να επιτευχθεί µε αερόβιες συνθήκες, ενώ η 

απονιτροποίηση επιτυγχάνεται αυξάνοντας των χρόνο της φάσης καθίζησης ή 

έχοντας µόνο ανάδευση κάτω από ανοξικές συνθήκες για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής έχουµε την φάση Καθίζησης όπου ο 

αντιδραστήρας λειτουργεί σαν διαχωριστής χωρίς να έχουµε εσωτερική κίνηση ή 

εισροή ρευστού. Στην φάση αυτή η λάσπη πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
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��Να καθιζάνει γρήγορα (V>1m/hr) 

��Να είναι καλά συµπυκνωµένη έτσι ώστε να µην καταλαµβάνει µεγάλο όγκο. 

��Να µην επαναιωρείται (Παράλληλα το υπερκείµενο υγρό να είναι διαυγές) 

��Μετά την φάση καθίζησης ακολουθεί η φάση της Απορροής, όπου η βαλβίδα 

ανοίγει και ο µηχανισµός άντλησης του υγρού αποµακρύνει το επεξεργασµένο 

διαυγές υγρό. Στην φάση αυτή πρέπει να πληρούνται τα εξής: 

��Το υγρό πρέπει να αντλείται από τέτοιο σηµείο έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

αποµάκρυνση των επιπλεόντων σωµατιδίων. 

��Ένα διάφραγµα αφρού πρέπει να τοποθετείται γύρω από το σηµείο απορροής. 

��Η συσκευή άντλησης θα πρέπει να κινείται µε την επιφάνεια του υγρού. 

��Θα πρέπει να επιλεγεί ένα ελάχιστο βάθος υγρού. 

Το ελάχιστο βάθος υγρού είναι σηµαντικό διότι σε λανθασµένο σχεδιασµό 

αυτού µπορούµε να οδηγηθούµε σε απώλεια της λάσπης κατά την απορροή. Η 

σχεδιαστική παράµετρος που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή είναι ο λόγος του 

όγκου φόρτισης (Vf) προς τον λειτουργικό όγκο του αντιδραστήρα (VT). Ο τύπος που 

δίνει την µέγιστη τιµή του λόγου αυτού είναι ο εξής: 

                           Vf /VT = 1-f.XT
.(SVI/106)                                (1) 

 Όπου f = παράγοντας ασφάλειας κατα την απορροή  

           ΧΤ = συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού (mg/Lt) 

           SVI = δείκτης όγκου ιλύος (mL/g) 
 

Μόλις το υγρό φτάσει στο χαµηλότερο επίπεδο η βαλβίδα κλείνει και ο 

αντιδραστήρας περνά στη φάση της αδράνειας. 

Η χρησιµότητα της φάσης αδράνειας δεν είναι προφανής, αλλά δικαιολογείται 

από το γεγονός ότι τα συστήµατα SBR αποτελούνται συνήθως από τουλάχιστον δύο 

αντιδραστήρες οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα. Έτσι εάν ο ένας έχει ολοκληρώσει 

την φάση απορροής πριν ο άλλος ολοκληρώσει  την φάση πλήρωσης, απαιτείται για 

τον πρώτο µία φάση αδράνειας, φαινόµενο το οποίο είναι σύνηθες σε περιπτώσεις 

χαµηλής παροχής. Σε αντίθετες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η φάση αδράνειας. Σε 

συστήµατα SBR πολλαπλών δεξαµενών η διαδοχή εξετάζεται µε δύο τρόπους: είτε µε 

χρονική διαδοχή φάσεων ενός µόνο κύκλου, είτε µε διαδοχή των εναλλασσόµενων 

αντιδραστήρων. Αυτοί οι δύο τρόποι συνδέονται και ο αριθµός αντιδραστήρων (Ν) 

που απαιτούνται είναι ο λόγος του ολικού χρόνου του κύκλου (εξαιρώντας της φάσης 

αδράνειας) για ένα αντιδραστήρα (tc), προς τον χρόνο πλήρωσης (tf) δηλαδή Ν= tc /tf. 
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Σχήµα 2.  ∆ιάγραµµα φάσεων ενός αντιδραστήρα διαλείποντος έργου περιοδικής  
                 λειτουργίας (SBR) για βιολογική αποµάκρυνση αζώτου από υγρά 
λύµατα. 
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Σύγκριση µεταξύ SBR και αντιδραστήρα συνεχούς ροής. 
 

Στον πίνακα 8 που παρατίθεται παρακάτω συνοψίζονται οι συγκρίσεις µεταξύ 

των αντιδραστήρων SBR και συνεχούς ροής (CFS: Continuous Flow System). 

 

Πίνακας 8:  Συγκρίσεις µεταξύ SBR και CFS. 

 

Παράµετροι SBR CFS 

Αρχή Αλληλουχία χρόνων στο 

ίδιο δοχείο 

Αλληλουχία χρόνων σε 

διαφορετικά δοχεία. 

Εισροή Περιοδική Συνεχής 

Εκφόρτιση Περιοδική Συνεχής 

Οργανική φόρτιση Κυκλική Συνεχής 

Αερισµός ∆ιαλείπων Συνεχής 

 

Αναµεµιγµένο υγρό 

Πάντα στον αντιδραστήρα. 

Όχι ανακύκλωση 

Ανακύκλωση µέσω 

αντιδραστήρα και 

διαχωριστή 

 

∆ιαχωρισµός  

 

Ιδανικός 

Οχι ιδανικός. 

Βραχυκύκλωση και 

ρεύµατα πυκνότητας είναι 

συχνά. 

Εξισορρόπηση Εγγενής Καµία 

Ευελιξία Αξιοσηµείωτη Περιορισµένη 

 

 

Μέγεθος αντιδραστήρα 

Θα µπορούσε να είναι 

µεγαλύτερο του CFS 

επειδή πρέπει να παρέχεται 

χώρος για την κουβέρτα 

της λάσπης 

 

 

Γενικά µικρότερο του SBR 

  

∆ιεργασία 

Σχετικά εύκολη στο 

χειρισµό όπου γίνεται µε 

τεχνολογία υπολογιστών 

 

Το ίδιο µε SBR 

Εξοπλισµός  Λιγότερος µηχανικός 

οδηγεί σε ευκόλοτερο 

Σηµαντικά περισσότερος. 
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Ποιότητα εκροής Άριστη στις περισσότερες 

περιπτώσεις 

Άριστη στις περισσότερες 

περιπτώσεις 

Ευελιξία στην 

ανταπόκριση στις 

µεταβαλλόµενες 

απαιτήσεις εκροής 

(αφαίρεση C,N,P) 

 

Άριστη ευελιξία που 

επιτυγχάνεται µε µεταβολή 

των τρόπων λειτουργίας 

 

 

Περιορισµένη 

 

Από την σύγκριση αυτή προκύπτει η σαφή υπεροχή του συστήµατος 

αντιδραστήρα SBR έναντι του CFS, σχετικά µε τα προβλήµατα που αναφέρονται 

συνήθως στην βιβλιογραφία. Τέτοια προβλήµατα είναι τα εξής: 

Α) Ανεπαρκής συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών ανάµικτου υγρού (ΑΣΑΥ) 

CFS: Το πρόβληµα οφείλεται σε: στόµωση της ανακυκλοφορίας της λάσπης και  

         ακατάλληλο σχεδιασµό ή κατασκευή δεξαµενών καθίζησης. 

SBR: Η ΑΣΑΥ είναι ασυµβίβαστη µε το σύστηµα SBR λόγω απουσίας αντλιών  

          ανακυκλοφορίας και δεξαµενών καθίζησης. 

Β). Υδραυλικές υπερφορτίσεις 

CFS: Προκαλείται από αναταραχή στην δεξαµενή καθίζησης. 

SBR: Οι υδραυλικές υπερφορτίσεις εξισορροπούνται κατά την φάση  

          φόρτωσης και αποµονώνονται από την διεργασία διαύγασης. Τα συστήµατα  

          SBR µπορούν να χειριστούν απότοµες αυξήσεις της παροχής ως και τέσσερις  

          φορές πάνω από τον µέσο όρο και δίνουν ικανοποιητικές απορροές. 

Γ) ∆ιόγκωση λάσπης. 

CFS: Η διόγκωση λάσπης είναι συνηθισµένο φαινόµενο 

SBR: Η διόγκωση δεν αποτελεί πρόβληµα, γιατί το σύστηµα σχεδιάζεται επί τη βάσει 

          διογκωµένης λάσπης. Παρολ� αυτά µε χρήση κατάλληλης  λειτουργικής  

          στρατηγικής µπορεί επιλεκτικά να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µη διογκωµένης 

          λάσπης. 

∆) Φτωχός αερισµός ή ανάµιξη. 

CFS: Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται συχνά και οι συνέπειες είναι οι εξής: 

i) Ανεπαρκές ή υπερεπαρκές διαλυµένο οξυγόνο. 

ii) Ανικανότητα ανάµιξης ανέξαρτητα από τον αερισµό. 

SBR: Αναπτύσσεται ανάµικτο υγρό το οποίο έχει συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου 

          από 0-3 mg/L και πάνω. Εξαιτίας αυτής της συνεχούς αυξοµείωσης κατά την  
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          διάρκεια της µέρας η βιοµάζα παραµένει ανεπηρρέαστη από τις µεταβολές 

          του διαλυµένου οξυγόνου. Με χρήση εµβαπτισµένων αεριστήρων η ανάµιξη 

          είναι ανεξάρτητη του αερισµού. 

Ε) Επιπλέουσα λάσπη. 

CFS: Παρατηρείται συχνά διαφυγή επιπλέουσας λάσπης από την εκφόρτωση της δε- 

         ξαµενής καθίζησης.  

SBR: Τα επιπλέοντα στερεά δεν µπορούν να διαφύγουν µέσω µιας εµβαπτιζόµενης  

          αντλίας. Το σύστηµα µπορεί να επιτύχει ένα σηµαντικό βαθµό απονιτροποίη- 

          σης πριν την καθίζηση. Έτσι το παραγόµενο αέριο άζωτο, το οποίο µπορεί να 

          προκαλέσει επίπλευση λάσπης, µειώνεται. 

Ζ) Οσµές. 

CFS: Οι οσµές προκαλούνται από:  

i) Ανεπάρκεια διαλυµένου οξυγόνου 

ii) Συσσώρευση λάσπης στην δεξαµενή καθίζησης 

SBR: Η παραγωγή οσµών αποφεύγεται από την στιγµή που δεν υπάρχει δεξαµενή 

          καθίζησης για συσσώρευση λάσπης. 

Η) Στόµωση διαχυτήρων αέρος 

CFS: Στα συστήµατα αυτά το πρόβληµα αυτό είναι συνηθισµένο. 

SBR: Με χρήση εµβαπτισµένων αεριστήρων µε δυνατότητα αυτοκαθαρισµού περιο- 

         ρίζει το πρόβληµα. Επίσης µειώνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια. 

Θ) Ψύξη δεξαµενής καθίζησης. 

CFS: Επίσης το πρόβληµα αυτό είναι συνηθισµένο σε αυτά τα συστήµατα. 

SBR: Η χρήση εµβαπτισµένων αεριστήρων παρέχει θερµότητα, οδηγώντας σε  

        υψηλότερες  θερµοκρασίες ανάµικτου υγρού. Εξάλλου η κατασκευή δεξαµενών  

        µεγάλου βάθους αφήνει εκτεθιµένη σε ψύξη µικρότερη επιφάνεια. 

Ι) Ανεπάρκεια χειριστών. 

CFS: Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. 

SBR: Η έλλειψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης είναι αναπόφευκτη λόγω πολλών  

         παραγόντων. Απλοποιώντας και αυτοµατοποιώντας την διεργασία και περιορί- 

         ζοντας το µηχανικό εξοπλισµό, η λειτουργία του συστήµατος απαιτεί λιγότερο 

         χρόνο και ικανότητα.  

       Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα: 

• Ο SBR έχει εγγενή ικανότητα εξισορρόπησης ροής, ιδανική για τις µεγάλες 

ηµερήσιες διακυµάνσεις παροχής και BOD. 
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• Τα αιωρούµενα στερεά του ανάµικτου υγρού δεν µπορούν να ξεπλυθούν εξαιτίας 

υδραυλικής υπερφόρτωσης γιατί µπορούν να κρατηθούν µέσα στον αντιδραστήρα 

για όσο κριθεί απαραίτητο. 

•   ∆εν απαιτείται ανακυκλοφορία λάσπης γιατί η βιοµάζα διατηρείται µέσα στον 

αντιδραστήρα. 

• ∆εν απαιτείται ξεχωριστή δεξαµενή καθίζησης. Επίσης η καθίζηση γίνεται υπό 

συνθήκες πλήρους ηρεµίας αφού ο αντιδραστήρας δεν τροφοδοτείται µε 

απόβλητο. 

• Η ανάπτυξη νηµατοειδών βακτηρίων µπορεί εύκολα να ελεγχθεί εφαρµόζοντας 

ανοξική πλήρωση µε απουσία ανάδευσης. 

• Η ποιότητα εκροής είναι ικανοποιητική ενώ υπάρχει και η δυνατότητα το 

απόβλητο να διατηρηθεί στον αντιδραστήρα έως ότου η επεξεργασία του 

οδηγήσει στην επιθυµητή ποιότητα απορροής. 

• Έχει επισηµανθεί από τον Irvine (Irvine, 1985) ότι το περιεχόµενο του RNA των 

µικροοργανισµών είναι 3-4 φορές µεγαλύτερο από αυτό στα συµβατικά 

συστήµατα συνεχούς ροής. Εξαιτίας του ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των 

µικροοργανισµών εξαρτάται από το περιεχόµενο του RNA στα κύτταρα, η 

βιοµάζα είναι ικανή να επεξεργασθεί µεγαλύτερη ποσότητα υποστρώµατος, µε 

µεγαλύτερο ρυθµό από αυτό στα συµβατικά συστήµατα συνεχούς ροής. 

• Με την χρήση SBR επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χώρου, εξοπλισµού, κεφαλαίου, 

κόστους λειτουργίας και συντήρησης, µε περισσότερη ευελιξία στην λειτουργία 

και τον έλεγχο. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      666   
ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΘΘΘΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΛΛΛΑΑΑΙΙΙΣΣΣΙΙΙΟΟΟ   

 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει θεσπιστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο για την 

προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και από το Ελληνικό κράτος.  

 
Κοινοτική νοµοθεσία. 
 

Για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει 

µία οδηγία (91/271) η οποία αναφέρει τα εξής: Όλες οι πόλεις έπρεπε να έχουν δίκτυα 

αποχέτευσης αστικών λυµάτων έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2000 ή να έχουν 

αποκτήσει έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2001 (ανάλογα µε το µέγεθος της πόλης). 

Επίσης υποχρεώνει την δευτεροβάθµια επεξεργασία των αστικών λυµάτων. 

Επίσης σύµφωνα µε την παραπάνω οδηγία τα ανώτερα επιτρεπτά όρια  

(πίνακας 9) που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα αστικά απόβλητα κατά την εκβολής τους 

(ανάλογα µε τον όγκο τους και το ποσοστό του βιοαποικοδοµήσιµου φορτίου τους) 

είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 9. Ανώτερα επιτρεπτά όρια σύµφωνα µε την οδηγία 91/271 της Ε.Ε 

 

Χαρακτηριστικά Ανώτερα επιτρεπόµενα όρια 

COD 125 mgO2/L 

BOD5 25 mgO2/L 

Ολικά αιωρούµενα στερεά  (ΤSS) 25-60 mg/L 

Ολικό φωσφόρος (TP) 1-2 mg/L 

Ολικό άζωτο (TN) 10-15 mg/L 

 

 
Ελληνική νοµοθεσία. 
 

Στην χώρα µας µέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε νοµοθεσία για την ποιότητα 

των αποβλήτων για όλη την επικράτεια. Οι όροι που διέπουν την διάθεση των 

αστικών αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες προσδιορίζονται µε επιµέρους 
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υπουργικές, νοµαρχιακές αποφάσεις ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

περιοχής. Τα ανώτερα επιτρεπτά όρια που είχε επιβάλλει η ελληνική νοµοθεσία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 10. 

 

Πίνακας 10. Τα ανώτερα επιτρεπτά όρια σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

 

Χαρακτηριστικά Ανώτερα επιτρεπόµενα όρια 

COD 115 mgO2/L 

BOD5 30 mgO2/L 

pH 6.0-9.0 

NO2
--N 4.6 mg/L 

NO3
--N 80 mg/L 

NH4
+-N 16 mg/L 

PO4
--P 14 mg/L 

 

Όπως βλέπουµε µε την σύγκριση των δύο παραπάνω πινάκων η ελληνική 

νοµοθεσία είναι περισσότερο ανεκτική στα επιτρεπόµενα όρια για το άζωτο και τον 

φωσφόρο. Όµως µετά το 1997 και ιδιαίτερα µε την ΚΥΑ 5673/400/97 έχει 

εναρµονιστεί µε την κοινοτική οδηγία 91/271 της Ε.Ε. 

Στην Ελλάδα ,βέβαια, υπάρχει και ο βασικός �Θεσµικός Νόµος� για το 

περιβάλλον [1650/1986(ΦΕΚ Α�160)] που ιεραρχικά είναι ανώτερος από κανόνας 

δικαίου απο τα Προεδρικά διατάγµατα (Π∆), τις υπουργικές αποφάσεις (ΥΑ), τις 

εγκυκλίους και τις δηµοτικές διατάξεις. Ο συγκεκριµένος αυτός νόµος περιλαµβάνει 

ειδικό κεφάλαιο για την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση, θεσπίζοντας 

µέτρα για την προστασία των νερών (άρθρα 9-10).  Ο νόµος αυτός όµως είναι 

ανενεργός (Χλέπας Ν.Κ., Μέρτζιου Ε., 1996), γιατί απαιτεί για την εφαρµογή του 

περίπου 14 Π∆, 4 Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) και 50 ΥΑ που δεν έχουν 

εκδοθεί ακόµα. Τέλος ο νόµος αυτός προβλέπει και την ίδρυση Ενιαίου Φορέα 

Περιβάλλοντος (Ε.ΦΟ.Π), ο οποίος ακόµα αναµένεται. 

Στον παρακάτω πίνακα 11 αναφέρονται όλες οι σχετικές αποφάσεις για τα 

απόβλητα. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στην Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221 του 

1965, η οποία τροποποιήθηκε µε την Γ1/17831 του 1971. 
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Πίνακας 11.  Νοµοθεσία σχετική µε την επεξεργασία και διάθεση των αστικών 

αποβλήτων (Χλέπας Ν.Κ., Μέρτζιου Ε., 1996 και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 1999) 

 

Αρ. Νοµοθετήµατος ΦΕΚ Τίτλος 

ΚΥΑ Ε1β/221 

(Υγειονοµική ∆ιάταξη) 

138 Β/24.02.65 Περί διάθεσης λυµάτων 

και βιοµηχ. Αποβλήτων 

 

 

 

1413 (Απόφαση.ν.Σερρών) 

 

 

 

327 Β/16.02.81 

Περί καθορισµού χρήσεως 

των νερών του π. 

Στρυµόνα του χειµάρρου 

Αγ. Ιωάννη, της τάφρου 

Μπελίτσας και λοιπών 

αποδεκτών και ειδικών 

όρων διάθεσης λυµάτων ή 

υγρών βιοµηχανικών 

αποβλήτων σε αυτούς 

 

 

 

1472 (Απόφαση.ν.Σερρών) 

 

 

 

328 Β/08.06.81 

Περί καθορισµού χρήσεως 

των νερών των χειµάρρων 

Κρουσοβείτη, Εζόβης 

Μεγ. Ρεύµατος και 

Ζάµπας και ειδικών όρων 

διάθεσης λυµάτων ή 

υγρών βιοµηχανικών 

αποβλήτων σε αυτούς 

 

6550 (Κοινή Νοµαρχιακή 

απόφαση) 

 

580 Β/23/09/81 

Περί καθορισµού χρήσεως 

των νερών του π. Αγγίτη 

και των χειµάρρων 

τάφρων και διωρύγων που 

καταλήγουν σε αυτόν. 

 

Οικ. 41633 (απόφαση ν. 

Ηµαθίας) 

 

291 Β/10.05.84 

Περί των όρων διάθεσης 

λυµάτων και υγρών 

αποβλήτων σε φυσικούς 

αποδέκτες και ανώτατων 

επιτρεπτών ορίων. 
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Οικ.3610 (Απόφαση ν. 

Πέλλας) 

 

912 Β/31.12.84 

Περί των όρων διάθεσης 

λυµάτων και υγρών 

αποβλήτων σε φυσικούς 

αποδέκτες και ανώτατων 

επιτρεπτών ορίων. 

 

 

Οικ.5340 (Κοινή 

Νοµαρχιακή απόφαση) 

 

 

142 Β/18.03.85 

Ειδικοί όροι διάθεσης 

Λυµάτων και βιοµ. 

αποβλήτων και 

καθορισµός της ανώτερης 

τάξης χρήσης των νερών 

του π. Λουδία 

 

96400 (Απόφαση ν. 

Χαλκιδικής) 

 

573 Β/24.09.85 

Περί των όρων διάθεσης 

λυµάτων και υγρών 

αποβλήτων σε φυσικούς 

αποδέκτες του νοµού 

Χαλκιδικής. 

 

 

∆Υ /22374/91 (Απόφαση 

ν. Θεσσαλονίκης) 

 

 

82 Β 10.02.94 

Όροι διάθεσης των 

λυµάτων και υγρών 

βιοµηχανικών αποβλήτων 

σε φυσικούς αποδέκτες και 

καθορισµός της ανώτερης 

τάξης χρήσης των υδάτων 

τους στον. Θεσσαλονίκης. 

ΚΥΑ 5673/400 192 Β/14.03.97 Μέτρα και όροι για την 

επεξεργασία αστικών 

λυµάτων. 

 

 

5662 (Απόφαση ν.Πιερίας) 

 

 

464 Β/07.07.88 

Τροποποίηση διάθεσης 

των λυµάτων και υγρών 

βιοµηχανικών αποβλήτων 

σε φυσικούς αποδέκτες: α) 

Θαλάσσια περιοχή 

ν.Πιερίας, β)Αλιάκµονα 

ποταµό.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      777   
ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΜΜΜΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   

 
 
Πειραµατική διάταξη. 
 

Η συνδεσµολογία και τα βασικά µέρη του αντιδραστήρα SBR που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας 

φαίνεται στο σχήµα 3. Ο αντιδραστήρας SBR (Α) λειτουργικού όγκου 2 λίτρων είναι 

κατασκευασµένος από plexiglas σε σχήµα κυλίνδρου µε ύψος 44.5 cm και διάµετρο 

9.0 cm. 

  

Σχήµα 3:  Σχηµατική παράσταση της πειραµατικής διάταξης. 

 

A: Αντιδραστήρας, Β: Μαγνητικός αντιδραστήρας, Γ: Φιάλη τροφοδοσίας 

∆: Αντλία τροφοδοσίας, Ε: Θάλαµος αποστείρωσης (UV), Z: Φιάλη απορροής 

Η: Ρυθµιστής θερµοκρασίας, Θ: Μονάδα ελέγχου, Ι: Αντλία αερισµού. 
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Σε ύψος που αντιστοιχεί στο 1/3 του λειτουργικού όγκου (0.66) υπάρχει 

σωληνάκι εξόδου του επεξεργασµένου υγρού συνδεδεµένο µε ηλεκτροµαγνητική 

βαλβίδα που ελέγχει την απορροή. Λίγα εκατοστά πάνω από τον λειτουργικό όγκο 

του αντιδραστήρα υπάρχει σωληνάκι υπερχείλισης το οποίο συνδέεται µε την φιάλη 

απορροής. Επίσης λίγα εκατοστά κάτω από το 1/3 του λειτουργικού όγκου υπάρχει 

σωληνάκι από το οποίο λαµβάνονται τα δείγµατα. 

Το όλο σύστηµα είναι πάνω σε µαγνητικό αναδευτήρα (Β) ο οποίος 

εξασφαλίζει την ικανοποιητική ανάδευση του ρευστού µέσα στον αντιδραστήρα. 

 

Σύστηµα τροφοδοσίας (∆). 

Η διάταξη είναι εφοδιασµένη µε περισταλτική αντλία (SECO C-10) η οποία 

είναι ρυθµισµένη να γεµίζει τα 2/3 του αντιδραστήρα µε το απόβλητο µέσα σε 30min. 

Η αντλία είναι συνδεδεµένη µε την γυάλινη φιάλη (Γ) η οποία περιέχει το 

αποστειρωµένο συνθετικό απόβλητο. 

Μεταξύ της φιάλης τροφοδοσίας και του αντιδραστήρα υπάρχει χώρος 

αποστείρωσης UV (Ε) για αποφυγή µόλυνσης του αποστειρωµένου συνθετικού 

απόβλητου. 

 

Σύστηµα αποστείρωσης UV (Ε) 

Η διάταξη αποστείρωσης UV αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: i) µία 

λυχνία υδραργύρου χαµηλής πίεσης που εκπέµπει µονοχρωµατική ακτινοβολία (σε 

ποσοστό 85%) σε µήκος κύµατος 254nm που ανήκει στη βέλτιστη περιοχή για την 

θανάτωση µικροοργανισµών. Η λυχνία υδραργύρου έχει µήκος 0.75m και διάµετρο 

15mm,  ii) ένα χώρο επαφής που είναι ένα ειδικά διαµορφωµένο δοχείο µέσα στο 

οποίο υπάρχει σωλήνας χαλαζία παράλληλα τοποθετηµένος µε την λυχνία UV. Μέσα 

από τον σωλήνα περνάει το απόβλητο προς τον αντιδραστήρα.  

 

Αντλία αερισµού (Ι). 

Ο αερισµός του ανάµικτου υγρού γίνεται µέσω µιας αντλίας τύπου President 

EK-8000. H αντλία είναι συνδεδεµένη µε διαχυτήρα εµβαπτισµένο στο ανάµικτο 

υγρό, ο οποίος εξασφαλίζει αερισµό µε µικρές φυσαλίδες (fine pore aeration) για 

αποδοτικότερη µεταφορά του οξυγόνου. 
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Ρυθµιστής θερµοκρασίας (Η). 

Είναι σηµαντικό κατά την διάρκεια της αντίδρασης η θερµοκρασία του 

ανάµικτου υγρού να διατηρείται σταθερή. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε 

σύστηµα ψύξης-θέρµανσης. Το σύστηµα ψύξης αποτελείται από σωλήνα µέσα από 

τον οποίο κυκλοφορεί νερό δικτύου θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Το σύστηµα 

θέρµανσης αποτελείται από ένα ρυθµιστή θερµοκρασίας Shimaden SR 32, ένα 

θερµοστοιχείο Pt-100 και µια αντίσταση 50W. H θερµοκρασία στον αντιδραστήρα 

πρέπει να διατηρείται στους 250C και στην περίπτωση που αυτή ανέβει ή πέσει από 

του βαθµούς αυτούς τότε ο ρυθµιστής σταµατάει να δίνει ή δίνει αντίστοιχα ρεύµα 

στην αντίσταση. 

 

Μονάδα ελέγχου (Θ). 

Η µονάδα ελέγχου είναι από τα βασικότερα τµήµατα της όλης εγκατάστασης. 

Η µονάδα αυτή καθορίζει την χρονική διάρκεια των φάσεων λειτουργίας σε κάθε 

κύκλο του αντιδραστήρα. Όλα τα υπόλοιπα τµήµατα της διάταξης είναι συνδεδεµένα 

µε την µονάδα ελέγχου η οποία καθορίζει την λειτουργία τους. 

Η µονάδα ελέγχου αποτελείται από δύο ψηφιακούς χρονοδιακόπτες Legrand 

που ελέγχουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε πρίζες µε τις οποίες είναι 

συνδεδεµένα τα υπόλοιπα όργανα. Τα όργανα που είναι συνδεδεµένα µε τον πίνακα 

ελέγχου είναι τα εξής:  

1. Αντλία αερισµού 

2. Αντλία τροφοδοσίας 

3. Ρυθµιστής θερµοκρασίας 

4. Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες απορροής 

5. Αναδευτήρας 
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Πειραµατική διαδικασία. 
 

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος SBR χρησιµοποιήθηκε ως 

αρχική καλλιέργεια (µαγιά) λάσπη από τον βιολογικό σταθµό επεξεργασίας λυµάτων 

της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. 

Το συνθετικό απόβλητο το οποίο τροφοδοτούσε τον αντιδραστήρα και έπρεπε 

να επεξεργαστεί είχε την σύσταση που δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η σύσταση 

είναι τέτοια ώστε να έχουµε 60mg/L αµµωνιακού αζώτου και αρχικό COD=500mg/L 

(Π1). 

Επίσης πραγµατοποιήθηκε πείραµα στο οποίο το συνθετικό απόβλητο είχε 

διπλάσιες ποσότητες οξικού και γλυκόζης (COD=1000mg/L), ενώ όλες οι ποσότητες 

των υπόλοιπων ουσιών παρέµειναν σταθερές (Π2). 

Tέλος πραγµατοποιήθηκε πείραµα στο οποίο το συνθετικό απόβλητο είχε 

διπλάσιες ποσότητες οξικού και γλυκόζης (COD=1000mg/L) καθώς και διπλάσια 

ποσότητα σε αµµωνιακό άζωτο (120mg/L) (Π3). 

 

Πίνακας 12:  Σύσταση συνθετικού αποβλήτου 

 

Συστατικό Συγκέντρωση (g/L) 

CH3COONa.3H2O 0.531 

C6H12O6 0.236 

(NH4)2SO4 0.283 

MgSO4
.7H2O 0.2 

CaCl2
.2H2O 0.026 

NaHCO3 0.7 

K2HPO4 5.0 

KH2PO4 3.0 

ιχνοστοιχεία 0.5ml 

 

Η σύσταση του διαλύµατος των ιχνοστοιχείων που αναφέρεται δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα 13. 
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Πίνακας 13.  Σύσταση του διαλύµατος των ιχνοστοιχείων 

Συστατικό Συγκέντρωση (mg/L) 

CuSO4
.5H2O 0.79 

FeSO4
.7H2O 5.0 

NaMoO4
.2H2O 12.61 

NiCl2
.6H2O 4.05 

ZnSO4
.7H2O 4.40 

CaCl2
.6H2O 2.45 

KI 0.75 

H3BO3 0.30 

MnCl2
.4H2O 0.50 

EDTA 0.50 

 

Η επιλογή των παραπάνω συστατικών έγινε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πηγή άνθρακα: Ανάλογα µε την πηγή άνθρακα που χρησιµοποιούν οι 

µικροοργανισµοί χωρίζονται σε αυτότροφους (πηγή άνθρακα οι οργανικές 

ενώσεις) και σε αυτότροφους (πηγή άνθρακα το διοξείδιο του άνθρακα). Η 

ολοκληρωµένη αφαίρεση του αζώτου απαιτεί την ύπαρξη και των δύο 

µικροοργανισµών. Οι νιτροποιητικοί είναι αυτότροφοι και απονιτροποιητικοί 

είναι ετερότροφοι. Έτσι χρησιµοποιήθηκαν CH3COONa.3H2O και C6H12O6 ως 

πηγή άνθρακα για τους ετερότροφους και NaHCO3 για τους αυτότροφους. 

2. Θρεπτικά συστατικά: Το κυτταρόπλασµα των µικροοργανισµών περιέχει κυρίως 

άνθρακα (~50%) και αρκετά άλλα στοιχεία σε µικρότερες ποσότητες. Από τα 

στοιχεία αυτά το άζωτο και ο φωσφόρος αναφέρονται σαν µακροθρεπτικά επειδή 

χρειάζονται σε µεγαλύτερη ποσότητα για την σύνθεση της βιοµάζας. Έτσι στην 

τροφοδοσία χρησιµοποιήθηκαν  (NH4)2SO4 ως πηγή αζώτου, K2HPO4 και 

KH2PO4 ως πηγή φωσφόρου και ως ρυθµιστικό διάλυµα για ρύθµιση του pH 

µεταξύ 7.0-7.5 και ιχνοστοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

µικροοργανισµών. 

Ο τρόπος παρασκευής της τροφοδοσίας γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία.: 

Τα προαναφερθέντα συστατικά µε τις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις 

ζυγίζονται σε αναλυτικό ζυγό διαλυτοποιούνται µε απιονισµένο νερό µέσα σε φιάλες 

Duran του ενός και δύο λίτρων, έτσι ώστε ο συνολικός όγκος των διαλυµάτων να 
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είναι 10Lt. Στην συνέχεια οι φιάλες αποστειρώνονται σε πίεση 1atm για 30min µε την 

µέθοδο του βρασµού. Μετά το τέλος της αποστείρωσης οι φιάλες τοποθετούνται σε 

χώρο νηµατικής ροής (laminar flow hood), όπου διατηρούνται άσηπτες συνθήκες για 

την αποφυγή µολύνσεων από µικροοργανισµούς. Ταυτόχρονα µε την αποστείρωση 

των διαλυµάτων αποστειρώνεται και η γυάλινη φιάλη της τροφοδοσίας καθώς και του 

πώµατος και του φίλτρου αέρος που χρησιµοποιούνται. Η αποστείρωση των 

παραπάνω γίνεται µε την µέθοδο της υγρής θέρµανσης σε αυτόκαυστο (autoclave) σε 

θερµοκρασία 1210C για 30min. 

Καθώς ο στόχος της λειτουργίας του συστήµατος SBR ήταν η συνολική 

αποµάκρυνση του αζώτου από το συνθετικό απόβλητο, το οποίο περιέχεται στην 

τροφοδοσία µε την µορφή αµµωνίας, απαιτείται η ύπαρξη δύο σταδίων στην φάση 

της αντίδρασης: 

• Ένα αερόβιο για την νιτροποίηση της υπάρχουσας αµµωνίας.  

• Ένα ανοξικό για την απονιτροποίηση των παραγόµενων οξειδωµένων µορφών 

αζώτου (νιτρωδών και νιτρικών). 

Κατά την διάρκεια των κύκλων λειτουργίας του αντιδραστήρα λαµβάνονταν 

δείγµατα στο τέλος των επιµέρους φάσεων για την µέτρηση των εξής παραµέτρων: 

• Ολικά αιωρούµενα στερεά, TSS, (mg/L). 

• Πτητικά αιωρούµενα στερεά, VSS, (mg/L). 

• Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο διαλυτό, CODD, (mg O2/L). 

• Αµµωνία, (mg NH4
+-N /L). 

• Νιτρώδες άζωτο (mg NO2
- - N /L). 

• Νιτρικό άζωτο (mg NO3
- - N /L). 

• pH 

Οι παραπάνω παράµετροι υπολογίζονταν για κάθε φάση του αντιδραστήρα. 

Οι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των παραπάνω 

παραµέτρων είναι οι µέθοδοι που αναφέρονται στο Standards Methods for the 

Examination of water, 1995. Οι µέθοδοι αυτοί είναι οι εξής: 

• Μέτρηση ολικών αιωρούµενων στερεών (TSS) µε ξήρανση στους 105 οC 

(µέθοδος 2540D). 

• Μέτρηση πτητικών αιωρούµενων στερεών (VSS) µε πύρωση στους 550 οC 

(µέθοδος 2540Ε). 

• Μέτρηση χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου διαλυτού (CODD) µε 

φασµατοφωτοµετρική µέθοδο (5220D) 
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• Μέτρηση αµµωνίας µε την φασµατοφωτοµετρική µέθοδο της φαινόλης (4500- 

ΝΗ3 D) 

• Μέτρηση νιτρωδών µε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο (4500- ΝΟ2
- Β). 

• Μέτρηση νιτρικών µε ιοντικό χρωµατογράφο (DIONEX DX 300). 

• Μέτρηση pH µε ηλεκτροµετρική µέθοδο. 

Οι τυπικές αναλύσεις δεν περιελάµβαναν τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (οξικό και γλυκόζη) και την µέτρηση του 

διαλυµένου οξυγόνου. Αναλύσεις των δύο αυτών παραµέτρων έγιναν µόνο σε 

πειράµατα λεπτοµερούς µελέτης της συµπεριφοράς του αντιδραστήρα και 

πραγµατοποιήθηκαν όταν ο αντιδραστήρας είχε φτάσει σε µια µόνιµη περιοδική 

κατάσταση κατάσταση. Σε τέτοια πειράµατα κατά την διάρκεια ενός κύκλου 

λειτουργίας λαµβάνονταν συχνότερα δείγµατα (περίπου κάθε µία ώρα).  

Η µέτρηση του οξικού γινόταν µε ιοντικό χρωµατογράφο (DIONEX DX 300), 

του διαλυµένου οξυγόνου µε την βοήθεια ενός οξυγονόµετρου DO-meter HI 8543, 

Hanna Instruments SpA και της γλυκόζης µε µία ενζυµατική µέθοδο. 

 

Ολικά αιωρούµενα στερεά(TSS). 
 

Ολικά αιωρούµενα στερεά είναι το κλάσµα εκείνο των ολικών στερεών που 

συγκρατείται σε ένα φίλτρο. 

Μετά τη λήψη µιας ποσότητας δείγµατος από τον αντιδραστήρα παίρναµε από 

το οµογενοποιηµένο αυτό δείγµα, µία ποσότητα 10ml µε σιφώνι  και εν συνεχεία το 

φιλτράραµε σε προζυγισµένο φίλτρο της Pall ( Glass Fiber filter 47mm, 0.7µm). 

Μετά τη διήθηση των 10ml, το φίλτρο τοποθετούνταν στον φούρνο στους 

105οC για τουλάχιστον µία ώρα µέχρι σταθερού βάρους. Μετά την πάροδο του 

χρόνου αυτού το φίλτρο τοποθετούνταν σε ξηραντήρα (για µισή ώρα) για να 

επανέλθει σε θερµοκρασία  δωµατίου και κατόπιν ζυγίζονταν σε αναλυτικό ζυγό. Η 

αύξηση του βάρους του φίλτρου µας δίνει την ποσότητα των ολικών αιωρούµενων 

στερεών. 

Τα ολικά αιωρούµενα στερεά υπολογίζονται από την παρακάτω εξής σχέση: 

TSS (mg/L) = 1000(A-B)/V                    (1) 

όπου Α= βάρος φίλτρου + ξηρού υπολείµµατος 

         B= βάρος φίλτρου 

         V= όγκος δείγµατος σε ml. 
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Πριν την πραγµατοποίηση της παραπάνω διαδικασίας τα φίλτρα ξεπλένονταν 

µε απιονισµένο νερό και κατόπιν τοποθετούνταν στον φούρνο των 105 οC για µία 

ώρα και µετά στο πυραντήριο (550 οC) για περίπου µισή ώρα, γιατί µετά τον 

προσδιορισµό των ολικών στερεών ακολουθούσε ο προσδιορισµός των πτητικών 

αιωρούµενων στερεών. Μετά το πυραντήριο ψύχονταν σε ξηραντήρα και κατόπιν 

ζυγίζονταν στον αναλυτικό ζυγό. 

 

Πτητικά αιωρούµενα στερεά (VSS). 
 

Μετά την ζύγιση και τον υπολογισµό των TSS το φίλτρο µε το στερεό 

υπόλειµµα (πάνω σε αλουµινόχαρτο) τοποθετείται στο πυραντήριο για µισή ώρα. Εν 

συνεχεία το φίλτρο ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου σε ξηραντήρα και κατόπιν 

ζυγίζεται στον αναλυτικό ζυγό. Η ελάττωση του βάρους του φίλτρου µετά την 

πύρωση µας δίνει τα πτητικά αιωρούµενα στερεά. Η σχέση µε την οποία 

υπολογίζουµε τα πτητικά αιωρούµενα στερεά (VSS) είναι η εξής: 

VSS (mg/L) = 1000(A1-B1)/V                  (2) 

όπου Α1= βάρος υπολείµµατος+βάρος φίλτρου µε αλουµινόχαρτο πριν την ανάφλεξη 

         Β1= βάρος υπολείµµατος+βάρος φίλτρου µε αλουµινόχαρτο µετά την ανάφλεξη 

         V = όγκος δείγµατος σε ml. 

  

Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο διαλυτό (CODD). 

 
Κατά την µέθοδο αυτή πραγµατοποιείται οξείδωση του δείγµατος µε ισχυρό 

οξειδωτικό µέσο (Κ2Cr2O7) σε όξινο περιβάλλον (π. Η2SO4) και υψηλή θερµοκρασία 

(150oC) παρουσία καταλύτη (Ag2SO4). Μετά από χώνευση του δείγµατος σε ειδική 

συσκευή για δύο ώρες, γίνεται ο προσδιορισµός της περίσσειας των διχρωµικών 

ιόντων φασµατοφωτοµετρικά στα 600nm. 

Για την µέτρηση του διαλυτού COD τα δείγµατα τοποθετούνταν για περίπου 

20min στην φυγόκεντρο και κατόπιν διηθούνταν µε σύριγγα και φίλτρο µε διάµετρο 

πόρων 0.2µm. Στην συνέχεια σε σωλήνες Hach προσθέτονταν 2ml διηθηµένου 

δείγµατος, 1.2ml διαλύµατος Κ2Cr2O7 και 2.8ml καταλύτη (π. Η2SO4+ Ag2SO4). 

Κάθε φορά φτιάχνονταν και ένα τυφλό δείγµα στο οποίο προσθέταµε 2ml 

απιονισµένου νερού, 1.2ml διαλύµατος Κ2Cr2O7 και 2.8ml καταλύτη (π. Η2SO4+ 
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Ag2SO4). Οι σωλήνες κλείνονταν πολύ καλά και αναστρέφονταν αρκετές φορές για 

πλήρη ανάµιξη του µίγµατος. Στην συνέχεια οι σωλήνες τοποθετούνταν στην 

θερµαντική συσκευή (HACH) για χώνευση για δύο ώρες στους 150 οC. Μετά την 

πάροδο των δύο ωρών οι σωλήνες αφήνονται να κρυώσουν και µόλις έλθουν σε 

θερµοκρασία δωµατίου µετράται η απορρόφηση σε φασµατοφωτόµετρο (HACH 

DR/2000) στα 600nm. 

 

Παρασκευή αντιδραστηρίων: 

 

1. ∆ιάλυµα χώνευσης. Ζυγίζονται 10.5 gr Κ2Cr2O7 και ξηραίνονται στον φούρνο 

στους 105 οC για δύο ώρες. Μετά την ψύξη αυτού σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 

σε ξηραντήρα ζυγίζονται 10.216gr και αναµιγνύονται σε τριπλά απεσταγµένο 

νερό µε 167ml πυκνού Η2SO4 και 33.3 gr HgSO4. Αφού διαλυθούν το µίγµα 

αραιώνεται µε τριπλά απεσταγµένο νερό ως τα 1000ml σε ογκοµετρική φιάλη. 

2. ∆ιάλυµα καταλύτη. Προσθέτονται 55gr Ag2SO4 σε 1kgr πυκνού Η2SO4 

(περιεκτικότητας 95-97%). Το διάλυµα παραµένει σε ανάδευση µέχρι πλήρους 

διαλύσεως του Ag2SO4. 

3. Πρότυπο διάλυµα όξινου φθαλικού καλίου (ΚΗP: HOOCC6H4COOK).  

Ζυγίζονται 850mgr ΚΗP (αφού έχει ξηρανθεί στους 120 οC) και διαλύονται σε 

τριπλά απεσταγµένο νερό ως τα 1000ml. Το διάλυµα αυτό έχει ένα θεωρητικό 

COD=1000mg O2/L και είναι σταθερό για 3 µήνες αν διατηρείται στο ψυγείο. Οι 

καµπύλες βαθµονόµησης του COD φαίνονται παρακάτω. 

 

Γραφ. Παράσταση 1: 1η Καµπύλη βαθµονόµησης COD. 

 

Απορρόφηση  Συγκέντρωση (mg O2/L) 

0,014 50 

0,029 100 

0,060 200 

0,126 400 

0,194 600 

0,246 800 

0,283 900 
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Γραφ. Παράσταση 2:2η Καµπύλη βαθµονόµησης COD 

 

Απορρόφηση  Συγκέντρωση (mg O2/L) 
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Μέτρηση αµµωνίας µε τη µέθοδο της φαινόλης. 
 

Κατά την µέθοδο αυτή σχηµατίζεται ένα γαλαζοπράσινο διάλυµα  εξαιτίας 

της αντίδρασης της αµµωνίας του δείγµατος µε υποχλωριώδες νάτριο (ΝaOCl) και 

φαινόλη όπου καταλύεται από sodium nitroprusside (Na2[Fe(CN)5NO] . 2H2O). 

Βάζουµε 25 ml δείγµατος σε κωνική και κατόπιν προσθέτουµε 1ml sodium 

nitroprusside, 1 ml διάλυµα φαινόλης και 2.5 ml oxidizing solution. Καλύπτουµε την 

κωνική µε αλουµινόχαρτο και το αφήνουµε σε ελαφριά ανάδευση για τουλάχιστον 

1hr σε θερµοκρασία δωµατίου. Η ύπαρξη αµµωνίας γίνεται αντιληπτή και οπτικώς µε 

τον χρωµατισµό του διαλύµατος, το οποίο παραµένει σταθερό για 24 hr. Μετά την 

πάροδο της 1hr µετρούµε την απορρόφηση του διαλύµατος στα 640 nm. Από την 

απορρόφηση του δείγµατος αφαιρούµε αυτή του τυφλού, το οποίο παρασκευάζεται 

ακριβώς όπως και τα δείγµατα µε 25 ml απεσταγµένου νερού. 

 

Παρασκευή αντιδραστηρίων 

 

1. Phenol solution: Βάζουµε 11.1ml φαινόλης (>89%) σε ογκοµετρική φιάλη των 

100ml και κατόπιν συµπληρώνουµε µέχρι την χαραγή µε αιθυλική αλκοόλη 

95%v/v.  

2. Sodium nitroprusside (0.5%v/v): ∆ιαλύουµε 0.5gr sodium nitroprusside σε 100ml 

απεσταγµένο νερό.  

3. Alkaline citrate: Σε ογκοµετρική φιάλη των 1000ml  διαλύουµε 200gr trisodium 

citrate και 10gr ΝaOH µε απεσταγµένο νερό και µετά συµπληρώνουµε µέχρι την 

χαραγή µε απεσταγµένο νερό. 

4. Sodium hypochlorite: Εµπορικά διαθέσιµο. 

5. Oxidation solution: Αναµιγνύουµε 100ml alkaline citrate και 25ml sodium 

hypochlorite. Το διάλυµα αυτό πρέπει να ετοιµάζεται κάθε φορά που γίνεται 

µέτρηση αµµωνίας σε δείγµατα. 

 Η καµπύλη βαθµονόµησης της αµµωνίας φαίνεται παρακάτω: 
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Γραφ. Παράσταση 3:  Καµπύλη βαθµονόµησης ΝΗ3 

 

Απορρόφηση Συγκέντρωση 

0,050 0,1 

0,070 0,2 

0,092 0,3 

0,115 0,4 

0,134 0,5 

 

 

 

 

Μέτρηση νιτρωδών µε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο. 

 
Κατά την µέθοδο αυτή τα νιτρώδη µετατρέπονται σε ένα κόκκινου χρώµατος 

(σε διάφορες αποχρώσεις ανάλογα µε την συγκέντρωση των νιτρωδών) αζόχρωµα 

µετά από αντίδραση τους αρχικά µε σουλφανιλαµίδιο και στην συνέχεια µε NED 

dihydrochloride, σε pH 2.0-2.5.  

Χρησιµοποιούµε 2ml δείγµατος το οποίο το αραιώνουµε έως τα 50ml µε 

απεσταγµένο. Στην συνέχεια προσθέτουµε στο αραιωµένο δείγµα 2ml 

αντιδραστηρίου και τότε το διάλυµα χρωµατίζεται, µε την ύπαρξη των νιτρωδών 

κόκκινο. Αφήνουµε το διάλυµα για περίπου 20min και εν συνεχεία παίρνουµε την 

απορρόφηση του στα 543nm. 
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Αντιδραστήρια: 

Η3ΡΟ4 85%:    Εµπορικά διαθέσιµο 

Sulfanilamide: Εµπορικά διαθέσιµο,          NED dihydrochloride: Εµπορικά διαθέσιµο 

 

Παρασκευή color reagent: Σε ποτήρι ζέσεως βάζουµε 10ml Η3ΡΟ4 85%, 1gr 

sulfanilamide και 80ml απεσταγµένου νερού. Όταν το sulfanilamide διαλυθεί πλήρως 

προσθέτουµε 0.1gr NED dihydrochloride. Μετά την πλήρη διάλυση και του NED 

dihydrochloride αραιώνουµε το διάλυµα µέχρι τα 100ml µε απεσταγµένο νερό. 

Η καµπύλη βαθµονόµησης για την µέτρηση των νιτρωδών παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

Γραφ. Παράσταση 4:  Καµπύλη βαθµονόµησης Νιτρωδών (ΝΟ2
-). 

Απορρόφηση Συγκέντρωση (mg/L) 
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Μέτρηση νιτρικών και οξικού µε ιοντική χρωµατογραφία. 

 
Η ανάλυση του νιτρικού αζώτου και του οξικού γινόταν σε ιοντικό 

χρωµατογράφο DIONEX DX300, χρησιµοποιώντας ανιονική στήλη χρωµατογραφίας 

AS11 και ανιχνευτή αγωγιµότητας CDM-3. 

Για την ανάλυση των νιτρικών χρησιµοποιήθηκε µια βαθµωτή (gradient) 

µέθοδος µε µεταβολή της αναλογίας µίγµατος εκλουτών. Το µίγµα αποτελούνταν από 

νερό υψηλής καθαρότητας και NaOH (100mM). H αναλογία αυτών µε την έναρξη 

της ανάλυσης του δείγµατος ήταν 97:3 αντίστοιχα. Ο χρόνος ανάπτυξης του 

χρωµατογραφήµατος ήταν 11min και ο χρόνος συγκράτησης των νιτρικών ήταν στα 

5.3min.  

Η καµπύλη βαθµονόµησης των νιτρικών φαίνεται παρακάτω: 

 

Γραφ. Παράσταση 5:  Καµπύλη βαθµονόµησης Nιτρικών (NO3
-) 

 

Συγκέντρωση (ppm) Εµβαδόν κορυφής (Area) 
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Για την ανάλυση του οξικού χρησιµοποιήθηκε µια βαθµωτή (gradient) 

µέθοδος µε µεταβολή της αναλογίας µίγµατος εκλουτών. Το µίγµα αποτελούνταν από 

νερό υψηλής καθαρότητας, NaOH (100mM) και NaOH (5mM). Ο χρόνος ανάπτυξης 

του χρωµατογραφήµατος ήταν 10min και ο χρόνος συγκράτησης του οξικού ήταν στα 

1.5min.  

Η καµπύλη βαθµονόµησης του οξικού φαίνεται παρακάτω: 

 

Γραφ. Παράσταση 6:  Καµπύλη βαθµονόµησης οξικού. 

Συγκέντρωση Εµβαδόν κορυφής (Area) 

0,56 8078480 

1,12 11775670 

3 22435973 

5 35017547 

6 41954420 

10 63503273 

 

 

Μέτρηση διαλυµένου οξυγόνου. 

 
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το διαλυµένο οξυγόνο µετρήθηκε µε 

οξυγονόµετρο DO-meter HI 8543, Hanna Instruments SpA. Πριν την διαδικασία 

µέτρησης του οξυγόνου καλιµπράραµε το όργανο µηδενίζοντας το (έτσι όπως 
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περιγράφεται στο manual του οργάνου) σε διάλυµα Na2SO3 (διαλύσαµε 20gr Na2SO3 

σε 100ml απεσταγµένου νερού). 

Με την έναρξη της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα τοποθετήσαµε το 

ηλεκτρόδιο µέσα σε αυτόν και παίρναµε τις τιµές του διαλυµένου οξυγόνου σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα (~1min). Η διαδικασία µέτρησης του κράτησε καθ� όλη την 

διάρκεια του πειράµατος χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας του αντιδραστήρα.  

 

Μέτρηση γλυκόζης. 
 

Κατά την µέθοδο αυτή πραγµατοποιούµε ανάµιξη του προς ανάλυση 

δείγµατος µε ένα αντιδραστήριο της Sigma Diagnostics (Infinity Glucose Reagent) σε 

αναλογία 1:100 αντίστοιχα. 

Το αντιδραστήριο αυτό περιέχει τα εξής συστατικά στις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις: ATP (2.1mmol/L), NAD (Νικοτιναµιδο-Αδένινο-∆ινουκλεοτιδίου 

2.5mmol/L), HK (Hexokinase >1500U/L), G-6-PDH (glucose-6-phosphate 

dehydrogenase >3200U/L). Επίσης περιέχει buffer (pH = 7.5 at 25oC) και αζίδιο του 

νατρίου σαν συντηρητικό.  

Η σειρά των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: 

1. Η Εξοκινάση καταλύει την φωσφορυλίωση της γλυκόζης από το ΑΤΡ και 

παίρνουµε σαν προϊόντα ΑDP και G-6-P (glucose-6-phosphate).  

 

 

2.  To G-6-P οξειδώνεται σε 6-PG (6-phosphoglucanate)  µε την αναγωγή του NAD 

σε NADH παρουσία G-6-PDH. 

 

 

 

Μετά την ανάµιξη αφήνουµε το µίγµα για 3min και κατόπιν παίρνουµε την 

απορρόφηση του δείγµατος στα 340nm. Η ποσότητα του NADH είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης της γλυκόζης στο δείγµα. 

Η καµπύλη βαθµονόµησης για την µέτρηση της γλυκόζης είναι η εξής: 

 

 

 

                                ΗΚ 
Γλυκόζη + ATP                  G-6-P + ADP 

                           G-6-PDH      
G-6-P + NAD+                               6-PG + NADH + H+        
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Γραφ. Παράσταση 7:  Καµπύλη βαθµονόµησης γλυκόζης. 

Συγκέντρωση (gr/L) Απορρόφηση (340nm) 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ      888   
ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

   
   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο πειραµατικό µέρος πραγµατοποιήθηκε 

επεξεργασία σε τρεις διαφορετικούς τύπους συνθετικού απόβλητου (µέσης οργανικής 

ισχύος και συγκέντρωσης ΝΗ4
+-Ν, υψηλής οργανικής ισχύος και µέσης 

συγκέντρωσης ΝΗ4
+-Ν και υψηλής οργανικής ισχύος και υψηλής συγκέντρωσης 

ΝΗ4
+-Ν)  κατά την εκπόνηση της διατριβής αυτής. 

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας, όπου αποτέλεσε χρονικά  το µεγαλύτερο 

µέρος της εργασίας αυτής το συνθετικό απόβλητο είχε την σύσταση που 

παρουσιάζεται στον πίνακα 12.  

Η σύσταση του συνθετικού αποβλήτου και οι λειτουργικές συνθήκες στον 

αντιδραστήρα παρέµειναν σταθερές από τις 2/3/2001-30/5/2001. Συγκεκριµένα η 

συνολική διάρκεια του κύκλου λειτουργίας ήταν 12 ώρες, η αναλογία 

αερόβιας/ανοξικής φάσης ήταν 1:1 και οι επιµέρους φάσεις είχαν την εξής χρονική 

διάρκεια: 

��Ανοξική πλήρωση διάρκειας 30min. 

��Αερόβια αντίδραση διάρκειας 300min 

��Ανοξική αντίδραση διάρκειας 300min 

��Φάση καθίζησης διάρκειας 60min 

��Φάση απορροής/αδράνειας διάρκειας 30min 

Μετά το πέρας της παραπάνω χρονικής διάρκειας και αφού το σύστηµα είχε 

φτάσει σε µια µόνιµη περιοδική κατάσταση πραγµατοποιήθηκε ο χαρακτηρισµός του 

κύκλου λειτουργίας του αντιδραστήρα (30/5/2001). 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία του δεύτερου συνθετικού 

αποβλήτου, το οποίο περιείχε διπλάσιες ποσότητες οξικού και γλυκόζης. Με την 

καινούργια τροφοδοσία το σύστηµα παρέµεινε σε λειτουργία για 5 ηµέρες (χρονικό 

διάστηµα αρκετό έτσι ώστε το σύστηµα να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες). Μετά 

την πάροδο των 5 ηµερών πραγµατοποιήθηκε χαρακτηρισµός του κύκλου 

λειτουργίας του αντιδραστήρα. 

Τέλος πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία του τρίτου συνθετικού αποβλήτου, 

το οποίο περιείχε διπλάσιες ποσότητες οξικού και γλυκόζης καθώς και διπλάσια 

ποσότητα αµµωνίας (120mg/L). Με την καινούργια τροφοδοσία το σύστηµα 
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παρέµεινε σε λειτουργία για 11 ηµέρες και εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκε 

χαρακτηρισµός του κύκλου λειτουργίας του αντιδραστήρα. 

Κατά την διάρκεια των πειραµάτων παρουσιάστηκαν διάφορα τεχνικά 

προβλήµατα. Μία βλάβη στην αντλία τροφοδοσίας στις 30/2/01 είχε σαν συνέπεια 

την υπερχείλιση και την απώλεια του µεγαλύτερου µέρους της βιοµάζας. Για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού προστέθηκαν εκ νέου 160ml ενεργούς ιλύος. 

Η ποσότητα αυτή της ενεργούς ιλύος υπολογίστηκε έτσι ώστε τα αιωρούµενα στερεά 

στον αντιδραστήρα να ήταν στα ικανοποιητικά επίπεδα των 2-3 gr/L.  

 

Τροφοδοσία µε µέσης ισχύος συνθετικό απόβλητο (COD=500mg/L, 

NH3=60mg/L) 
 

Ο αντιδραστήρας κάτω από αυτές τις συνθήκες λειτούργησε κατά την περίοδο 

2/3/2001 έως 30/5/2001. Στα παρακάτω σχήµατα 1-7 φαίνεται η µεταβολή του 

αµµωνιακού, του νιτρώδους, του νιτρικού αζώτου καθώς και των ολικών 

αιωρούµενων στερεών (TSS), των πτητικών αιωρούµενων στερεών (VSS), η 

συγκέντρωση των οποίων αντιστοιχεί σε αυτή της βιοµάζας, του pH και του COD. 

Στο COD παρατηρήθηκαν µεταβολές από µέρα σε µέρα λόγω των µολύνσεων στην 

τροφοδοσία (Σχήµα 1). Το πρόβληµα αυτό ξεπεράστηκε µε την εισαγωγή της φιάλης 

της τροφοδοσίας σε ψυγείο.  

 

 

 
     �■�  αρχή αερόβιας 

     �●�  µέση αερόβιας                    

     �▲� αρχή ανοξικής 

     �▼� τέλος ανοξικής 

     �◆◆◆◆ �  απορροή 

 

 

 

Σχήµα 1: Μεταβολή του διαλυτού χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (CODD) κατά την 

µακροχρόνια λειτουργία του SBR 
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Σχήµα 2: Μεταβολή των ολικά αιωρούµενων στερεών (TSS) κατά την µακροχρόνια 

λειτουργία του SBR 
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Σχήµα 3: Μεταβολές των VSS κατά την µακροχρόνια λειτουργία του SBR. 
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Σχήµα 4: Μεταβολές του pH κατά την µακροχρόνια λειτουργία του SBR 
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Σχήµα 5: Μεταβολές στην συγκέντρωση της αµµωνίας κατά την µακροχρόνια 

λειτουργία του αντιδραστήρα 
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Σχήµα 6: Μεταβολές στην συγκέντρωση των νιτρωδών κατά την µακροχρόνια 

λειτουργία του αντιδραστήρα 
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Σχήµα 7: Μεταβολές στην συγκέντρωση των νιτρικών κατά την µακροχρόνια 

λειτουργία του αντιδραστήρα 
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Στις πρώτες περίπου 20 ηµέρες λειτουργίας του αντιδραστήρα παρατηρήθηκε 

µία βαθµιαία µείωση στην συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου (Σχήµα 5) και µία 

βαθµιαία αύξηση στην αντίστοιχη του νιτρώδους αζώτου (Σχήµα 6). Τις επόµενες 30 

ηµέρες η συγκέντρωση και των δύο µορφών αζώτου σταθεροποιήθηκε. Επίσης η 

συγκέντρωση του νιτρικού αζώτου παρέµενε σταθερή σε χαµηλά επίπεδα καθ� όλη 

αυτή την χρονική διάρκεια. Αυτή η συµπεριφορά εξηγείται από το γεγονός της 

ανάπτυξης σηµαντικής συγκέντρωσης νιτροδωποιητικών µικροοργανισµών 

(Nitrosomonas). Από την 57η ηµέρα παρατηρήθηκε µείωση στην συγκέντρωση του 

νιτρώδους αζώτου (Σχήµα 6) και ταυτόχρονη αύξηση του νιτρικού αζώτου (Σχήµα 7) 

κατά την αερόβια αντίδραση γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητική αύξηση της 

συγκέντρωσης των νιτρικοποιητικών µικροοργανισµών. Αυτό παρατηρείται και από 

την σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης των ολικών αιωρούµενων στερεών και 

πτητικών αιωρούµενων στερεών (Σχήµατα 2 και 3 αντίστοιχα). 

 Έτσι στο τέλος της αερόβιας φάσης παρατηρούµε πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις ΝΟ2
- καθώς και στην απορροή του συστήµατος. Το νιτρικό άζωτο 

φτάνει σε µέγιστες τιµές, αλλά παρατηρείται κατά την ανοξική φάση της λειτουργίας 

ότι το νιτρικό άζωτο δεν καταναλώνεται απο τους απονιτροποιητικούς 

µικροοργανισµούς µε αποτέλεσµα την ύπαρξη του στο τέλος της ανοξικής φάσης και 

της απορροής στα επίπεδα των συγκεντρώσεων στο τέλος της αερόβιας φάσης. Μία 

πρώτη εκτίµηση της κατάστασης αυτής ήταν ότι ο οργανικός άνθρακας 

(CH3COONa.3H2O και C6H12O6) που απαιτείται έτσι ώστε τα απονιτροποιητικά 

βακτήρια να τον χρησιµοποιήσουν για την ανάπτυξη τους και για την 

απονιτροποιητική τους ικανότητα δεν επαρκούσε. Η ποσότητα του οργανικού 

άνθρακα ήταν τέτοια που καταναλώνονταν στην συντήρηση των απονιτροποιητικών 

βακτηρίων (τόσο σε αερόβιες όσο και σε ανοξικές συνθήκες) και ιδιαίτερα σε 

οξείδωση του λόγω µεγάλης διάρκειας της φάσης αερισµού. Έτσι δεν αποθηκευόταν 

στα κύτταρα των απονιτροποιητικών βακτηρίων ικανοποιητική ποσότητα οργανικού 

άνθρακα για την χρησιµοποίηση του στην ανοξική φάση για απονιτροποίηση. Η 

εκτίµηση αυτή επιβεβαιώθηκε όταν κατά την 78η ηµέρα λειτουργίας του 

αντιδραστήρα προστέθηκε επιπλέον ποσότητα CH3COONa.3H2O στην αρχή της 

ανοξικής φάσης. Το αποτέλεσµα της ενέργειας αυτής ήταν η πλήρης κατανάλωση 

των νιτρικών (από 28 mg/L στο τέλος της αερόβιας, σε 0.1 mg/L στην απορροή).   
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Η στρατηγική αυτή της προσθήκης οργανικού άνθρακα στην αρχή της 

ανοξικής φάσης δεν συνίσταται λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους του 

συστήµατος 

Καθ� όλη την περίοδο λειτουργίας, η ιλύς επέδειξε καλά χαρακτηριστικά 

καθίζησης και πύκνωσης. Η καθίζηση της ιλύος ολοκληρωνόταν περίπου στα πρώτα 

20min της φάσης καθίζησης (συνολική διάρκεια της φάσης 60min), ενώ η κουβέρτα 

της ιλύος µετά την φάση καθίζησης καταλάµβανε πολύ µικρό όγκο του 

αντιδραστήρα. Παρόλ� αυτά το επεξεργασµένο υγρό περιείχε περίπου 0.6gr/L µία 

τιµή που ξεπερνά τα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 91/271)  

Στα παρακάτω σχήµατα 8-13 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα  από έναν 

τυπικό κύκλο λειτουργίας του αντιδραστήρα, την τελευταία µέρα της πειραµατικής 

περιόδου κάτω απο αυτές τις συνθήκες και αφού ο αντιδραστήρας έδειξε ότι είχε 

φτάσει σε µια µόνιµη περιοδική κατάσταση. 

Στο τέλος της φάσης πλήρωσης (η φάση πλήρωσης γίνεται κάτω από ανοξικές 

συνθήκες) το αµµωνιακό άζωτο βρίσκεται στην θεωρητικά προβλεπόµενη τιµή του. 

Η συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα αντιθέτως έχει µια µεγάλη διαφορά (µάλιστα 

η γλυκόζη (Σχήµα 10) καταναλώνεται πλήρως κατά την φάση πλήρωσης). Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο οργανικός άνθρακας χρησιµοποιείται για την 

απονιτροποίηση του υπολειπόµενου νιτρικού αζώτου από τον προηγούµενο κύκλο, 

καθώς και ενδεχοµένως σηµαντική ποσότητα προσροφάτε από τους ετερότροφους 

µικροοργανισµούς. 

Έτσι στην αρχή της αερόβιας φάσης δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου νιτρώδες 

και νιτρικό άζωτο. 

Κατά την διάρκεια της αερόβιας φάσης µειώνεται τόσο η συγκέντρωση του 

CH3COONa.3H2O (Σχήµα 10, καταναλώνεται πλήρως 1h µετά την έναρξη της 

αερόβιας), όσο και η συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου (Σχήµα 9 πλήρης 

κατανάλωση 3h µετά την έναρξη της αερόβιας) και ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση 

στις συγκεντρώσεις των νιτρωδών και νιτρικών (Σχήµα 9). Παρατηρείται ότι το 

νιτρώδες άζωτο, σαν ενδιάµεσο της νιτροποίησης έχει διαφορετικούς ρυθµούς 

παραγωγής και κατανάλωσης και παρουσιάζει µέγιστο στην καµπύλη συγκέντρωσης 

του. 

Στο τέλος της αερόβιας φάσης το αµµωνιακό και το νιτρώδες άζωτο έχουν 

πλήρως καταναλωθεί, ενώ το ολικό άζωτο βρίσκεται αποκλειστικά και µόνο µε την 

µορφή του νιτρικού αζώτου. Το οξυγόνο (Σχήµα 8) στην αρχή καταναλώνεται για την 
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οξείδωση του οργανικού άνθρακα και του αµµωνιακού αζώτου και φτάνει στις 

υψηλότερες τιµές προς το τέλος της αερόβιας φάσης, αφού πια έχει καταναλωθεί 

πλήρως το αµµωνιακό άζωτο.  
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ΣΣΣχχχήήήµµµααα    888   :::    ΜΜΜεεεττταααβββοοολλλήήή    σσστττηηηννν    σσσυυυγγγκκκέέέννντττρρρωωωσσσηηη    τττοοουυυ    δδδιιιαααλλλυυυµµµέέένννοοουυυ    οοοξξξυυυγγγόόόνννοοουυυ    (((DDD...OOO)))   
 

Μετά την ολοκλήρωση της αερόβιας φάσης ο αερισµός σταµατά, ενώ η 

ανάδευση συνεχίζεται και ο αντιδραστήρας εισέρχεται στην ανοξική φάση 

αντίδρασης. Η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου µειώνεται σταδιακά, λόγω 

κατανάλωσης του από την βιοµάζα. Κατά συνέπεια δεν πραγµατοποιείται 

απονιτροποίηση. Μάλιστα στην συγκεκριµένη περίπτωση παρατηρείται µικρή 

αύξηση των νιτρικών. Μετά την πλήρη εξάντληση του οξυγόνου παρατηρείται µία 

µικρή µείωση των νιτρικών από τα 25mg/L σε 19,1 mg/L, όπου η τιµή αυτή 

διατηρείται µέχρι το τέλος του κύκλου λειτουργίας στην απορροή, λόγω ακριβώς της 

έλλειψης οργανικού άνθρακα για την ολοκλήρωση της απονιτροποίησης. 

Έτσι το ολικό άζωτο βρίσκεται αποκλειστικά στην µορφή του νιτρικού 

αζώτου σε τιµή  19,08mg/L που αποτελεί τιµή η οποία ξεπερνά το όριο των 15mg/L 

που έχει καθοριστεί από την οδηγία 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σχήµα 9: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του αµµωνιακού(◆ ), νιτρώδους(▲), νιτρικού 

(■ ) και ολικού αζώτου( ● ) κατά την φάση χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας. 

Σχήµα 10: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του CH3COONa.3H2O(◆ ) και Γλυκόζης ( 
■ )κατά την φάση χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας   
   

Σχήµα 11: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του διαλυτού COD κατά την φάση 
χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας 
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Σχήµα 12: Μεταβολή του pH κατά την φάση χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας 
 

Σχήµα 13: Μεταβολή των ολικά αιωρούµενων στερεών (◆ TSS) και βιοµάζας (■VSS) 
κατά την φάση χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας 
 
 

Μετά την εξαγωγή των παραπάνω αποτελεσµάτων τροφοδοτήθηκε ο 

αντιδραστήρας µε συνθετικό απόβλητο το οποίο θα περιείχε την ίδια αρχική 

συγκέντρωση αµµωνίας αλλά θα διπλασιάζαµε την οργανική φόρτιση.  
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Τροφοδοσία µε υψηλής ισχύος συνθετικό απόβλητο και µέση συγκέντρωση 

αµµωνιακού αζώτου (COD=1000mg/L, NH3=60mg/L) 
 

Μετά τον χαρακτηρισµό του κύκλου λειτουργίας του αντιδραστήρα της 

πρώτης πειραµατικής διαδικασίας (30/5/2001) τροφοδοτήσαµε τον αντιδραστήρα µε 

απόβλητο που περιείχε διπλάσια ποσότητα οργανικού φορτίου (COD=1000mg/L), 

αλλά την ίδια ποσότητα σε αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ3=60mg/L). Το σύστηµα έµεινε σε 

λειτουργία µε την νέα τροφοδοσία για διάστηµα πέντε ηµερών. Το χρονικό διάστηµα 

αυτό είναι ικανοποιητικό έτσι ώστε να εγκλιµατιστεί στις νέες συνθήκες. Έτσι στις 

4/6/2001 πραγµατοποιήθηκε χαρακτηρισµός του κύκλου λειτουργίας του 

αντιδραστήρα µέσα από τον οποίο λάβαµε µία αντιπροσωπευτική γενική εικόνα της 

συµπεριφοράς του συστήµατος στις νέες συνθήκες. 

 Στα παρακάτω σχήµατα 14-19 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας. 

 

Σχήµα 14: Μεταβολή του διαλυµένου οξυγόνου (D.O) 
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Σχήµα 15: Μεταβολή των ολικά αιωρούµενων στερεών (◆ TSS) και βιοµάζας (■VSS) 

Σχήµα 16:  Μεταβολή του pH 

Σχήµα 17: Μεταβολή του διαλυτού χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (CODD) 
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Σχήµα 18: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του αµµωνιακού(◆ ), νιτρώδους(▲), νιτρικού 

(■ ) και ολικού αζώτου( ● )  

 

 

 

 

 

Σχήµα 19: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του CH3COONa.3H2O(◆ ) και Γλυκόζης ( ■ ) 
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα παρατηρήθηκε ότι το διαλυµένο οξυγόνο 

έχει πανοµοιότυπη συµπεριφορά µε την συµπεριφορά του οξυγόνου από τον 

χαρακτηρισµό του κύκλου της προηγούµενης πειραµατικής διαδικασίας. Αρχικά 

υπάρχει µια ελάχιστη ποσότητα διαλυµένου οξυγόνου την στιγµή που αρχίζει η φάση 

πλήρωσης. Έτσι παρατηρείται µία µικρή παραγωγή νιτρικών, τα οποία στην συνέχεια 

καταναλώνονται όταν το οξυγόνο µηδενιστεί στην φάση πλήρωσης. Κατόπιν όταν 

αρχίζει η αερόβια φάση το οξυγόνο φτάνει σε µία κατάσταση κορεσµού πολύ πιο 

γρήγορα σε σύγκριση µε την προηγούµενη πειραµατική διαδικασία. Το γεγονός αυτό 

εξηγείται µε το ότι ο οργανικός άνθρακας καταναλώνεται ταχύτερα. Όταν το 

σύστηµα περνά στην ανοξική φάση το οξυγόνο µειώνεται σταδιακά λόγω 

κατανάλωσης του από την βιοµάζα. 

Επίσης παρατηρείται µια µικρή αύξηση στην βιοµάζα κατά τις πρώτες 2 h της 

αερόβιας φάσης λόγω του διπλασιασµού του οργανικού φορτίου που είναι διαθέσιµο 

στους ετερότροφους µικροοργανισµούς για την κυτταρική τους ανάπτυξη.  

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο παρατηρούµε µια πολύ σύντοµη διεργασία 

νιτροποίησης, διότι η ποσότητα της αµµωνίας που περιέχεται στο απόβλητο 

αφοµοιώνεται από τα κύτταρα των µικροοργανισµών, κατά το µεγαλύτερο της 

ποσοστό, µε αποτέλεσµα να µην είναι επαρκής για την διεργασία αυτή. Τα 

παραγόµενα νιτρώδη και νιτρικά υπάρχουν σε µικρές συγκεντρώσεις. Τα νιτρώδη 

φτάνουν στην µέγιστη τιµή τους (1.07mg/L) µία ώρα µετά την έναρξη της αερόβιας 

φάσης. Αυτό οφείλεται βέβαια και στον διαφορετικό ρυθµό κατανάλωσης και 

παραγωγής τους, όντας ενδιάµεσο προϊόν της νιτροποίησης. Επίσης τα νιτρικά 

φτάνουν στην µέγιστη τιµή τους (5.2mg/L) στο τέλος της αερόβιας φάσης και 

καταναλώνονται πλήρως στην ανοξική φάση στην διεργασία της απονιτροποίησης, 

που πραγµατοποιείται από τον οργανικό άνθρακα που έχουν αποθηκεύσει τα  

απονιτροποιητικά βακτήρια στα κύτταρα τους. Η αµµωνία έχει καταναλωθεί πλήρως 

τρεις ώρες µετά την έναρξη της αερόβιας φάσης και έτσι το ολικό άζωτο από το 

σηµείο αυτό µέχρι το τέλος του κύκλου βρίσκεται µε την µορφή του νιτρικού αζώτου. 

Στην απορροή το ολικό άζωτο έχει την τιµή των 0.23mg/L από όπου το 56% περίπου 

είναι µε την µορφή των νιτρικών και το υπόλοιπο 44% µε την µορφή νιτρωδών. Η 

συγκέντρωση του ολικού αζώτου είναι πολύ µικρή και συµφωνεί µε τα όρια της 

οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τέλος να αναφέρουµε ότι το pH ήταν σταθερό στα επιθυµητά πλαίσια µεταξύ 

της περιοχής 7.2-7.5. Η ιλύς επέδειξε καλά χαρακτηριστικά καθίζησης και η 
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κουβέρτα της ιλύος καταλάµβανε µικρό όγκο µέσα στον αντιδραστήρα. Όµως το 

επεξεργασµένο υγρό που αποµακρυνόταν κατά την φάση της απορροής περιείχε 

0,61gr/L τιµή η οποία ξεπερνά το όριο που έχει καθοριστεί από την οδηγία 91/271 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά την εξαγωγή των παραπάνω αποτελεσµάτων τροφοδοτήθηκε ο 

αντιδραστήρας µε απόβλητο το οποίο θα περιείχε διπλάσιο οργανικό φορτίο όπως και 

στην προηγούµενη πειραµατική διαδικασία, αλλά τώρα θα προσθέταµε και διπλάσια 

ποσότητα αµµωνιακού αζώτου (120mg/L). 

 

Τροφοδοσία µε υψηλής ισχύος συνθετικό απόβλητο και υψηλή 

συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου (COD=1000mg/L, NH3=120mg/L) 

 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως ο τρίτος τύπος αποβλήτου µε το οποίο 

τροφοδοτήθηκε ο αντιδραστήρας είχε διπλάσιες ποσότητες CH3COONa.H2O και 

γλυκόζης, καθώς και διπλάσια ποσότητα αµµωνίας. 

Το σύστηµα έµεινε µε την νέα αυτή τροφοδοσία για χρονικό διάστηµα 11 

ηµερών για να εγκλιµατιστεί στις νέες συνθήκες τροφοδοσίας και στις 15/6/2001 

πραγµατοποιήθηκε ένας τυπικός χαρακτηρισµός του κύκλου λειτουργίας του 

συστήµατος. Στα παρακάτω σχήµατα 20-25 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού του κύκλου λειτουργίας του συστήµατος.  

 

Σχήµα 20: Μεταβολή του διαλυµένου οξυγόνου. 
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Σχήµα 21: Μεταβολή των ολικά αιωρούµενων στερεών (◆ TSS) και βιοµάζας (■VSS) 

Σχήµα 22: Μεταβολή του pH 

Σχήµα 23: Μεταβολές στην συγκέντρωση του διαλυτού COD 
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Σχήµα 24: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του αµµωνιακού(◆ ), νιτρώδους(▲), 
νιτρικού (■ ) και ολικού αζώτου( ● ) 
 

Σχήµα 25: Μεταβολή των συγκεντρώσεων του CH3COONa.3H2O(◆ ) και Γλυκόζης ( ■ ) 
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αφοµοιώνεται από του µικροοργανισµούς για την κυτταρική τους ανάπτυξη. Από το 

σχήµα 21 παρατηρείται και µία αύξηση της βιοµάζας του συστήµατος.  

Παρατηρήθηκε ότι κατά την φάση της αερόβιας αντίδρασης η αµµωνία 

(Σχήµα 24) καταναλώνονταν, µε ταυτόχρονη αύξηση τόσο του νιτρώδους (Σχήµα 

24), όσο και του νιτρικού αζώτου (Σχήµα 24).  

Τρεις ώρες µετά την έναρξη της αερόβιας φάσης αντίδρασης η συγκέντρωση 

του αµµωνιακού αζώτου είχε φτάσει στα 8.0 mg/L. Από το χρονικό αυτό σηµείο και 

µετά η συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου παρατηρήθηκε ότι αυξανόταν. Το 

γεγονός αυτό θα εξηγηθεί στην συνέχεια. Το νιτρώδες άζωτο µέσω της διεργασίας 

της νιτρωδοποίησης αυξανόταν και έφτασε στην µέγιστη τιµή του (9.71 ppm) 4 h 

µετά την έναρξη της αερόβιας φάσης αντίδρασης και ταυτόχρονα και το νιτρικό 

άζωτο µέσω της διεργασίας της νιτρικοποίησης αυξανόταν και έφτασε στην µέγιστη 

τιµή του (10.3 ppm) στο τέλος της αερόβιας φάσης. 

Κατόπιν µε την έναρξη της ανοξικής φάσης αντίδρασης παρατηρήθηκε 

µείωση τόσο της συγκέντρωσης των νιτρωδών, όσο και των νιτρικών λόγω της 

απονιτροποίησης από την δράση των ετερότροφων µικροοργανισµών µε συνέπεια 

στην απορροή οι συγκεντρώσεις τους να είναι 0.06 mg/L και 0.65 mg/L αντίστοιχα. 

Η απονιτροποίηση πραγµατοποιήθηκε λόγω του αρκετού γι΄αυτήν διαθέσιµου 

οργανικού άνθρακα που απαιτείται. Ο οργανικός αυτός άνθρακας προέρχεται 

ενδεχοµένως από δύο πηγές. Ή από την αποθήκευση του αρχικού οργανικού φορτίου 

στην τροφοδοσία στα κύτταρα των απονιτροποιητικών οργανισµών µε άλλες µορφές 

(π.χ γλυκογόνο), ή από τον αυξηµένο ρυθµό θανάτωσης των κυττάρων λόγω 

υδρόλυσης τους.  

Το δεύτερο φαινόµενο είναι πιο πιθανό λόγω τόσο της συγκέντρωσης του 

αµµωνιακού αζώτου στην οποία παρατηρείται αύξηση (Σχήµα 24) (όπως ειπώθηκε 

και παραπάνω) (συγκέντρωση στην απορροή 14.7 mg/L), όσο και της αύξησης της 

συγκέντρωσης του διαλυτού χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (Σχήµα 23). 

Οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών και νιτρικών είναι πολύ χαµηλές µε βάση τα 

όρια που έχουν τεθεί απο την οδηγία 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Tο ολικό άζωτο παρατηρήθηκε ότι στην απορροή του συστήµατος ήταν κατά 

95.4% µε την µορφή του αµµωνιακού αζώτου και η συγκέντρωση του είναι της τάξης 

των 15.4 mg/L.  Η συγκέντρωση αυτή είναι ελάχιστα υψηλότερη αυτής που έχει τεθεί 

σαν όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   999   
ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

 
 

Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα για την µελέτη της βιολογικής αποµάκρυνσης 

του αζώτου, από τρία είδη συνθετικών αποβλήτων που προσοµοιάζουν ένα αστικό 

απόβλητο. Χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας διαλείποντος έργου µε περιοδική 

λειτουργία.  

Στην επεξεργασία των τριών διαφορετικών τύπων συνθετικού αποβλήτου 

όλες οι λειτουργικές φάσεις του αντιδραστήρα (πλήρωση, αντίδραση, καθίζηση, 

απορροή, αδράνεια) παρέµειναν σταθερές και µε 30, 600, 60, 20, 10 min αντίστοιχα. 

Επίσης η φάση αντίδρασης αποτελούνταν από µία αερόβια και µία ανοξική φάση µε 

αναλογία 1:1. 

Τα τρία είδη των συνθετικών αποβλήτων που χρησιµοποιήθηκαν και τα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την επεξεργασία για την µελέτη αυτή είναι τα 

εξής: 

 

1. Συνθετικό απόβλητο µέσης οργανικής φόρτισης και µέση συγκέντρωση σε 

αµµωνιακό άζωτο (COD = 500 mg/L, NH4
+-N = 60 mg/L). 

 

Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου από ένα τέτοιου είδους απόβλητο 

υπολογίστηκε ότι πραγµατοποιείται σε ποσοστό 68.5%. Μάλιστα όπως 

επισηµαίνεται και στο Κεφάλαιο 8 το ολικό άζωτο στην απορροή (19.1 mg/L) 

βρίσκεται µε την µορφή του νιτρικού αζώτου σε συγκέντρωση 19. mg/L δηλ. σε 

ποσοστό ~ 100%. Μία τιµή που είναι µεγαλύτερη από τα όρια που έχουν τεθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα είναι φανερό ότι ο οργανικός άνθρακας 

που απαιτείται για την διεργασία της απονιτροποίησης στην ανοξική φάση 

εξαντλείται στην αερόβια φάση. Αυτό οφείλεται στο ότι το οργανικό φορτίο που 

περιέχεται στο απόβλητο είναι  εύκολα βιοαποδοµήσιµο και σε συνδυασµό µε τον 

παρατεταµένο αερισµό αποµακρύνεται πλήρως στην αερόβια φάση αντίδρασης. 

Έτσι στην αερόβια φάση η διεργασία της νιτροποίησης  λάµβανε χώρα λόγω 

των αυτότροφων νιτροποιητικών µικροοργανισµών, ενώ στην ανοξική φάση η 

διεργασία της απονιτροποίησης δεν ήταν απολύτως εφικτή λόγω της πλήρους 
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κατανάλωσης του οργανικού φορτίου του αποβλήτου. Η απονιτροποίηση που 

παρατηρήθηκε οφείλεται στην χρήση οργανικού άνθρακα που προέρχεται απο τις 

αποθηκευµένες µορφές οργανικού άνθρακα (π.χ γλυκογόνο) και από τον οργανικό 

άνθρακα που απελευθερώνεται από την λύση των κυττάρων.  

Θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι για ένα τέτοιου είδους απόβλητο θα 

έπρεπε η φάση της αερόβιας αντίδρασης να πραγµατοποιούνταν σε µικρότερο 

χρονικό διάστηµα από αυτό των πέντε ωρών.   

 

2. Συνθετικό απόβλητο υψηλής οργανικής φόρτισης και µέση συγκέντρωση σε 

αµµωνιακό άζωτο (COD = 1000 mg/L, NH4
+-N = 60 mg/L). 

 

Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου από ένα τέτοιου είδους απόβλητο 

υπολογίστηκε ότι πραγµατοποιείται σε ποσοστό 99.6%. Μάλιστα όπως 

επισηµαίνεται και στο Κεφάλαιο 8 το ολικό άζωτο στην απορροή (0.23 mg/L) 

βρίσκεται µε την µορφή του νιτρώδους αζώτου σε συγκέντρωση 0.13 mg/L δηλ. σε 

ποσοστό 56.5%. Μία τιµή που είναι σύµφωνη µε τα όρια που έχουν τεθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα είναι φανερό ότι τόσο η νιτροποιητική, 

όσο και η απονιτροποιητική διεργασία πραγµατοποιήθηκαν. 

Οι συγκεντρώσεις βέβαια των νιτρωδών και των νιτρικών στο τέλος της 

αερόβιας φάσης  δεν έφτασαν σε υψηλές τιµές όπως αναµενόταν (0.1 mg/L και 5.0 

mg/L αντίστοιχα), λόγω της αφοµοίωσης της αµµωνίας από τα κύτταρα των 

µικροοργανισµών.  

Το υψηλό οργανικό φορτίο χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του αριθµού 

των µικροοργανισµών, οι οποίοι λόγω της αποθήκευσης οργανικού άνθρακα στα 

κύτταρα τους πραγµατοποίησαν σε πολύ καλό ποσοστό την διεργασία της 

απονιτροποίησης. 

Έτσι για ένα τέτοιο είδος απόβλήτου η λειτουργική φάση της αντίδρασης του 

αντιδραστήρα τόσο χρονικά, αλλά και σε αναλογία αερόβιας/ανοξικής φάσης 

κρίνεται ιδανική. Αν και θα αρκούσε ο συνολικός χρόνος να ήταν µικρότερος. 
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3. Συνθετικό απόβλητο υψηλής οργανικής φόρτισης και υψηλή συγκέντρωση σε 

αµµωνιακό άζωτο (COD = 1000 mg/L, NH4
+-N = 120 mg/L). 

 

Η βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου από ένα τέτοιου είδους απόβλητο 

υπολογίστηκε ότι πραγµατοποιείται σε ποσοστό 86.5%. Μάλιστα όπως 

επισηµαίνεται και στο Κεφάλαιο 8 το ολικό άζωτο (15.4 mg/L) στην απορροή 

βρίσκεται µε την µορφή του αµµωνιακού αζώτου σε συγκέντρωση 14.7 mg/L δηλ. σε 

ποσοστό 95.5 %. 

Η τιµή του ολικού αζώτου βρίσκεται στα όρια που έχουν τεθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία η συγκέντρωση 

του αµµωνιακού αζώτου βρίσκεται στα όρια που έχουν τεθεί. 

Επίσης οι συγκεντρώσεις τόσο των νιτρωδών (0.06 mg/L) και νιτρικών (0.65 

mg/L). Τιµές που είναι πολύ χαµηλές µε βάση τα όρια που έχουν τεθεί από την 

Ελληνική νοµοθεσία.  

Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι έχουµε 

πλήρη την διαδικασία της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης. Η τελευταία 

µάλιστα βοηθάται εκτός από την επάρκεια του οργανικού άνθρακα που αποθηκεύεται 

στα κύτταρα των ετερότροφων µικροοργανισµών και από τον οργανικό άνθρακα που 

απελευθερώνεται από την λύση των κυττάρων των µικροοργανισµών. Η λύση των 

κυττάρων γίνεται σε τέτοιο ποσοστό που καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η αύξηση 

του αµµωνιακού αζώτου που παρατηρήθηκε οφείλεται σε αυτήν. 

Κλείνοντας µε ένα γενικό συµπέρασµα παρατηρήθηκε ότι χρησιµοποιώντας 

λειτουργία του αντιδραστήρα µε 12ωρο κύκλο και φάση αντίδρασης 10 ωρών µε 

αναλογία αερόβιας/ ανοξικής 1:1, καλύτερη επεξεργασία αποµάκρυνσης του αζώτου 

γίνεται σε απόβλητα µε υψηλή οργανική φόρτιση και µέσες τιµές σε συγκέντρωση 

αµµωνιακού αζώτου, αν και καλύτερη αξιοποίηση του αντιδραστήρα γίνεται για 

απόβλητα µε υψηλή φόρτιση και φόρτιση σε αµµωνία. 
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