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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διεργαςία ενεργοφ ιλφοσ  
(activated sludge)  
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• H παροχι αεριςμοφ εξαςφαλίηει και τθν ανάμιξθ του ανάμικτου υγροφ  

• H βιολογικι οξείδωςθ οδθγεί ςε ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν 

• Tα κυριότερα είδθ μικροοργανιςμϊν ςε μία διεργαςία ενεργοφ ιλφοσ 
είναι βακτιρια όπωσ Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, 
Flavobacterium, Bdellovibrio, Mycobacterium, Nitrosomonas και 
Nitrobacter, αλλά και μφκθτεσ νθματϊδουσ μορφισ όπωσ οι Sphaerotilus, 
Beggiatoa, Thothrix, Lecicothrix και Geotrichum.  

• Oι μικροοργανιςμοί παράγουν λιποπολυςακχαρίτεσ και άλλεσ ουςίεσ που 
προκαλοφν τθ ςυςςωμάτωςθ τουσ ςε κροκίδεσ (flocs) που αποτελοφν τθν 
ενεργό ιλφ.   

• Η παρουςία των μυκιτων επθρεάηει τα χαρακτθριςτικά κακίηθςθσ τθσ 
ιλφοσ ςτθ δεξαμενι δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ δυςμενϊσ 

• H ιλφσ απορροφά τα διαλυμζνα και αιωροφμενα οργανικά (και ανόργανα) 
ςτερεά τα οποία και οξειδϊνει βιολογικά.  
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• για να ζχει θ ιλφσ καλά χαρακτθριςτικά κακίηθςθσ, πρζπει να παραμζνει 
ςτο ςφςτθμα τουλάχιςτον για 4 θμζρεσ.  

• οι βιολογικζσ κροκίδεσ που περιζχουν τουσ παραχκζντεσ 
μικροοργανιςμοφσ κακιηάνουν ςε  ΔΔK και εν μζρει ανακυκλϊνονται, ενϊ 
το υπόλοιπο τθσ ιλφοσ απομακρφνεται (περίςςεια ιλφοσ), για να 
αποφευχκεί ςυςςϊρευςθ μικροοργανιςμϊν.  

• Η ανακυκλοφορία επιτρζπει τθν διατιρθςθ μεγάλου χρόνου παραμονισ 
των ςτερεϊν (solids retention time, SRT) ςε ςχζςθ με τον υδραυλικό χρόνο 
παραμονισ (hydraulic retention time, HRT), μειϊνοντασ ζτςι τον ςυνολικά 
απαιτοφμενο όγκο για τθν επικυμθτι απομάκρυνςθ οργανικϊν. 
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 

 Μζςοσ χρόνοσ υδραυλικισ παραμονισ 
 (mean hydraulic retention time): 
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 

Κάτω από λειτουργικζσ ςυνκικεσ μόνιμθσ κατάςταςθσ, γράφουμε τα 
ιςοηφγια μάηασ των μεταβλθτϊν x και S, για όλο το ςφςτθμα, 
κεωρϊντασ κινθτικι Monod  
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Θεωροφμε xo~0, και τζλεια διαφγαςθ (διαχωριςμό ςτερεϊν ςτθ ΔΔK), 

οπότε 
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 

Aν θ απομάκρυνςθ τθσ λάςπθσ γίνεται από τθν ΔA, τότε : 
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Ππωσ βλζπουμε θ απομάκρυνςθ είναι ανεξάρτθτθ του χρόνου 
υδραυλικισ παραμονισ και του ρυκμοφ ανακυκλοφορίασ, και 
εξαρτάται μόνο από τον  
χρόνο παραμονισ των ςτερεϊν (τθν θλικία τθσ ιλφοσ) 
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 

Tυπικά προςδιορίηονται:  

•  θ παροχι  

•  θ περιεκτικότθτα ςε BAO των αποβλιτων  

•  θ απαιτοφμενθ απομάκρυνςθ οργανικϊν, δθλαδι θ ςυγκζντρωςθ S.  

 

Oι βαςικζσ ςχεδιαςτικζσ παράμετροι που πρζπει να υπολογιςκοφν 
είναι: 

 (α) O όγκοσ τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ V 

 (β) O ρυκμόσ ανακυκλοφορίασ QR ι ο λόγοσ  r 

 (γ) O ρυκμόσ απομάκρυνςθσ ιλφοσ QW  
 (ι ιςοδφναμα των παραμζτρων r, κ, και κc )  
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Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ Διεργαςίασ 
Ενεργοφ Ιλφοσ 

Κριτιρια ςχεδιαςμοφ 
 
• O ρυκμόσ ανακυκλοφορίασ για τον ςκοπό του ςχεδιαςμοφ ςυνικωσ 

λαμβάνεται QR=Q.  
• S<Smax 

• SRT>SRTmin, όπου SRTmin ο χρόνοσ ςτον οποίο απομακρφνονται όλα τα 
βακτιρια (ζκπλυςθ) 

• SRT>3-4 d για εξαςφάλιςθ καλϊν χαρακτθριςτικϊν κακίηθςθσ των 
κροκίδων.  

• ςυνικωσ επιλζγεται το SRT μεταξφ 4-15 d ι το F/M μεταξφ 0,05 και 1.  
• Tζλοσ το κ ρυκμίηεται να δίνει x~2.000-3.000 mg/L.  

 
Αφοφ προςδιοριςτοφν αυτζσ οι παράμετροι (r, κ, κc ), δθλαδι 
ιςοδφναμα (QR,V, QW), ςχεδιάηεται το ςφςτθμα αεριςμοφ και θ 
δεξαμενι δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ.  
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Ραράδειγμα 

Nα ςχεδιαςτεί μια διεργαςία ενεργοφ ιλφοσ που να δζχεται  
21.600 m3/d αςτικϊν υγρϊν αποβλιτων με BAO5 250 mg/l.  

Tο μζγιςτο επιτρεπόμενο BAO5 είναι 20 mg/l. 

 

Θεωρείςτε ότι ιςχφουν οι εξισ κινθτικζσ παράμετροι 
μικροβιακισ ανάπτυξθσ:  

Y=0,5                               kd=0,05 d-1 

μmax=1,563 d-1                  Ks=24 mg/l 

 



12 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Λφςθ 
Θεωροφμε ότι θ απομάκρυνςθ λάςπθσ κα γίνεται από τθν γραμμι 
ανακυκλοφορίασ. Θεωροφμε ότι r=1 (QR=Q). Τότε: 
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Για S<20 ζχουμε κ+κc>2,34. 
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Oι τιμζσ αυτζσ είναι ικανοποιθτικζσ γιατί S=4,5<20 και 2000<x<3000.  
Mικρότερο κ κα μείωνε τον απαιτοφμενο όγκο αλλά κα οδθγοφςε ςε μεγάλο x. 
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Λφςθ 

O απαιτοφμενοσ όγκοσ είναι:    V = Q.κ = 21.600 m3/d x 0,2 d =  
4.320 m3 

Eπίςθσ:  5,0  
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    μζςα ςτα επιτρεπτά όρια 0,05 και 1. 
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Υπολογιςμόσ Απαιτιςεων ςε Αεριςμό  

 Oι κεωρθτικζσ απαιτιςεισ ςε οξυγόνο μποροφν να 
υπολογιςκοφν από το BAO5 των υγρϊν αποβλιτων και τθν 

ποςότθτα των μικροοργανιςμϊν που απομακρφνονται ωσ 
περίςςεια ιλφοσ.  

 Ζτςι, υπολογίηοντασ το τελικό BAO από το BAO5 (το BAO5 είναι 

f·BAO όπου f=0,68) ζχουμε το ςυνολικό οξυγόνο που κα 
απαιτοφςε θ πλιρθσ οξείδωςθ των οργανικϊν.  

 Aπ' αυτό πρζπει να αφαιρεκεί θ περιεκτικότθτα ςε τελικό BAO 
των απομακρυνόμενων από το ςφςτθμα μικροοργανιςμϊν. 
Aυτι λαμβάνεται ωσ 1,42 kg O2/kg κυττάρων. 

 Ζτςι θ ςυνολικι απαίτθςθ οξυγόνου ςε kgO2/d (R)είναι: 

  P 1,42  
f

g/kg)(10  S)Q(S
  R
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 όπου P θ παροχι ςτερεϊν ιλφοσ ςε kg/l.d. 
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Υπολογιςμόσ Απαιτιςεων ςε Αεριςμό  

• ο διαχυτιρασ ι αεριςτιρασ χαρακτθρίηεται από κάποια 
αποδοτικότθτα μεταφοράσ οξυγόνου τυπικά 10-30%.  

• ςυνικωσ απαιτείται θ διατιρθςθ ςτθ δεξαμενι αεριςμοφ 
ςυγκζντρωςθσ διαλυμζνου οξυγόνου τουλάχιςτον 1 με 2 
mg/l.  

• για να ευρεκεί θ πραγματικι απαίτθςθ ςε αζρα, το 
κεωρθτικά απαιτοφμενο οξυγόνο, διαιρείται με τον 
ςυντελεςτι αποδοτικότθτασ μεταφοράσ και 
πολλαπλαςιάηεται επί ςυντελεςτι αςφαλείασ 2, για να 
μπορεί θ διεργαςία να αντεπεξζλκει ςε πικανζσ ςοβαρζσ 
διακυμάνςεισ ςτα χαρακτθριςτικά του αποβλιτου 
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Σχεδιαςμόσ Δευτεροβάκμιασ 
Kακίηθςθσ  

• O ςχεδιαςμόσ τθσ ΔΔΚ καλό είναι βαςίηεται ςε πειράματα με ςτιλθ κακίηθςθσ.  

• Ξεκινϊντασ με ζνα ομοιόμορφο μείγμα αρχικισ ςυγκζντρωςθσ ςτερεϊν c0 

μετράται το φψοσ τθσ διαχωριςτικισ επιφάνειασ ιλφοσ-υγροφ ςυναρτιςει του 

χρόνου  

• H διαχωριςτικι επιφάνεια αρχικά κατζρχεται με ςχετικά μεγάλθ ταχφτθτα 

(διαφγαςθ, περιοχι 1) ενϊ μετζπειτα παρατθρείται επιβράδυνςθ κακϊσ 

προκαλείται πφκνωςθ (αντίςτοιχα κακιηιςεισ τφπου III και IV, περιοχι 2). 

• Η ΔΔΚ πρζπει να επιτυγχάνει και διαφγαςθ και πφκνωςθ 
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Σχεδιαςμόσ ΔΔK με μια καμπφλθ 
κακίηθςθσ 

Ρροςδιορίηεται πρϊτα θ απαιτοφμενθ επιφάνεια για διαφγαςθ:  

H αρχικι ταχφτθτα -dH/dt=u προςδιορίηεται γραφικά  

Aυτι κεωρείται και θ ταχφτθτα διαφγαςθσ.  

H απαιτοφμενθ επιφάνεια για διαφγαςθ τότε είναι: Αδ=Q/u 
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Σχεδιαςμόσ ΔΔK με μια καμπφλθ 
κακίηθςθσ 

Ρροςδιορίηεται ζπειτα θ απαιτοφμενθ επιφάνεια για πφκνωςθ: 
(α) αποφαςίηουμε τθν επικυμθτι ςυγκζντρωςθ πυκνωμζνθσ λάςπθσ cu. 

(β) Ρροςδιορίηουμε το βάκοσ Hu=Ho.co/cu. (Aυτό που κα καταλαμβάνει 
πυκνωμζνθ λάςπθ αν ζχει ομοιόμορφθ ςυγκζντρωςθ cu ). Φζρουμε 
οριηόντια γραμμι ςτο βάκοσ Hu. 

(γ) Φζρουμε εφαπτόμενεσ τθσ καμπφλθσ H(t) ςτισ περιοχζσ διαφγαςθσ και 
πφκνωςθσ και διχοτομοφμε τθν γωνία που ςχθματίηουν.  

(δ) Φζρουμε εφαπτομζνθ τθσ H(t) ςτο ςθμείο τομισ τθσ διχοτόμου θ οποία 
τζμνει τθν οριηόντια γραμμι (Hu=ςτακερά) ςτο ςθμείο (tu, Hu).  

H απαιτοφμενθ επιφάνεια για πφκνωςθ δίνεται τότε από τθν ςχζςθ: 
Aπ=Q.tu/Ho 
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Σχεδιαςμόσ ΔΔΚ με τθν μζκοδο 
ειςροισ ςτερεϊν 

Ευρίςκονται οι αρχικζσ ταχφτθτεσ διαφγαςθσ για ςειρά από ςυγκεντρϊςεισ 
και καταςκευάηεται θ καμπφλθ u(c) 

Βαςικι παραδοχι: θ ταχφτθτα κακίηθςθσ εξαρτάται μόνο από τθν 
ςυγκζντρωςθ των ςτερεών, και είναι ανεξάρτθτθ του βάκουσ και του 
χρόνου.   

H ςυνολικι ροι των ςτερεϊν (ανά μονάδα επιφανείασ) από μια επιφάνεια 
διατομισ τθσ δεξαμενισ είναι αποτζλεςμα:  

(α) ροισ εξαιτίασ τθσ βαρφτθτασ (PΣβ) και  

(β) εξαιτίασ τθσ άντλθςθσ από το βυκό τθσ δεξαμενισ (PΣα) 

Ζτςι  Σ=Σα+Σβ 
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Σχεδιαςμόσ ΔΔΚ με τθν μζκοδο 
ειςροισ ςτερεϊν 

Σβ=u(c).c     Σα=uα.c 
όπου uα θ ταχφτθτα εξαιτίασ τθσ άντλθςθσ ςτο 

βάκοσ τθσ δεξαμενισ. 
H PΣβ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ c, 

παρουςιάηει μζγιςτο.  
Tο διάγραμμα τθσ ςυνολικισ ροισ ςτερεϊν 

επομζνωσ παρουςιάηει μζγιςτο και ελάχιςτο.  
Tο ελάχιςτο παρουςιάηεται ςε κάποια 

ςυγκζντρωςθ cL και θ αντίςτοιχθ ροι καλείται 
οριακι (κρίςιμθ) ροι PΣ0: θ μζγιςτθ 
επιτρεπτι ροι ςτερεϊν ςτθν ειςροι τθσ 
δεξαμενισ.   

H απαιτοφμενθ επιφάνεια για πφκνωςθ δίνεται 
τότε από τθ ςχζςθ: Απ=(Qco/Σο) 

όπου c0 θ ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν ςτθν είςοδο τθσ 
ΔΔK. 
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Σχεδιαςμόσ ΔΔΚ με τθν μζκοδο 
ειςροισ ςτερεϊν 

Εναλλακηικόρ ηπόπορ ζσεδιαζμού: 

να ασθεί από ηο ζημείο (cu, 0)    (όπος cu είναι η επιθςμηηή 

ζςγκένηπωζη πςκνωμένηρ ιλύορ) εθαπηόμενη ηηρ PΣβ.  

Aςηή θα ημήζει ηον άξονα ηων PΣ ζηο ζημείο PΣ0.  

H κλίζη δίνει ηην απαιηούμενη ηασύηηηα άνηληζηρ.  
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Ραράδειγμα 
Mια ΔΔK δζχεται 0,044 m3/s αιωριματοσ που περιζχει 2.000 mg/l ςτερεϊν. 
Oι ταχφτθτεσ αρχικισ κακίηθςθσ ζχουν προςδιοριςτεί πειραματικά για 
διάφορεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτερεϊν και είναι: 

__________________________________________________________ 
 Συγκζντρωςθ Στερεϊν Aρχικι Tαχφτθτα Kακίηθςθσ 
 (mg/l) (m/h) 
__________________________________________________________ 
 1000 2,74 
 1500 2,01 
 2000 1,37 
 2500 0,73 
 3000 0,42 
 4000 0,22 
 5000 0,13 
 6000 0,07 

Nα ςχεδιαςτεί δεξαμενι που να δίνει ςυγκζντρωςθ πυκνωμζνθσ λάςπθσ 
6.000 mg/l. 
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Λφςθ 

Kαταςκευάηουμε τθν καμπφλθ PΣβ ωσ προσ c (PΣβ=u·c). Φζρουμε 

τθν εφαπτομζνθ από το ςθμείο με ςυντεταγμζνεσ (6000, 0) θ 

οποία τζμνει τον άξονα των PΣ ςτα 60 kg/m2d. Aρα PΣ0=60 

kg/m2h. 
H απαιτοφμενθ επιφάνεια τότε είναι: 
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Λφςθ 
Bρίςκουμε τθν απαιτοφμενθ επιφάνεια για διαφγαςθ.  
Για c=2.000 mg/l ζχουμε us=1,37 m/h. 

Επομζνωσ: 
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     Aρα τα 127 m2 που απαιτοφνται για πφκνωςθ επαρκοφν για 
διαφγαςθ. 



25 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Λφςθ 
H παροχι από τον βυκό Qu ευρίςκεται ακολοφκωσ:  

Σε μόνιμθ κατάςταςθ ζνα ςυνολικό ιςοηφγιο μάηασ δίνει: 
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Ραραλλαγζσ ενεργοφ ιλφοσ  
(Βθματικόσ αεριςμόσ) 
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Ραραλλαγζσ ενεργοφ ιλφοσ  
(ςυμβατικό ςφςτθμα) 



28 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Ραραλλαγζσ ενεργοφ ιλφοσ  
(Οξειδωτικι τάφροσ) 
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Ραραλλαγζσ ενεργοφ ιλφοσ  
(Επαφι/ ςτακεροποίθςθ) 
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Άλλεσ παραλλαγζσ 

• Σταδιακά μειοφμενοσ αεριςμόσ: Ρρόκειται για τροποποίθςθ του ςυμβατικοφ 
ςυςτιματοσ όςον αφορά τον αεριςμό. Oι διαχυτιρεσ είναι τοποκετθμζνοι πιο 
πυκνά κοντά ςτθν είςοδο μια και θ ηιτθςθ οξυγόνου εκεί είναι μεγαλφτερθ. 

• Tροποποιθμζνοσ αεριςμόσ: O αεριςμόσ δεν είναι ςυνεχισ αλλά διακοπτόμενοσ. 
Tο ςφςτθμα αυτό οδθγεί ςε μικρά x και ςε μικρότερθ απομάκρυνςθ BAO (για 
μικρζσ φορτίςεισ). 

• Ραρατεταμζνοσ αεριςμόσ: Λειτουργεί ουςιαςτικά ςτθν περιοχι ενδογενοφσ 
αναπνοισ των οργανιςμϊν, που επιτυγχάνει ζτςι και ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ. 

• Tαχφρρυκμοσ αεριςμόσ: Συνδυάηεται υψθλι οργανικι φόρτιςθ με μεγάλθ 
πυκνότθτα λάςπθσ και αεριςμό με τουρμπίνεσ. Oδθγεί ςε πολφ ικανοποιθτικι 
απομάκρυνςθ BAO (για μεγάλθ φόρτιςθ όταν ο διακζςιμοσ χϊροσ είναι μικρόσ). 

• Aεριςμόσ με οξυγόνο: Οι ΔA είναι καλυμμζνεσ και παρζχεται κακαρό οξυγόνο 
(αντί για αζρα). Το ςφςτθμα αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικό, για μεγάλεσ 
διακυμάνςεισ παροχισ και οργανικισ φόρτιςθσ (για μεγάλθ φόρτιςθ όταν ο 
διακζςιμοσ χϊροσ είναι μικρόσ). 
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Aεριηόμενεσ Λίμνεσ  (aerated lagoons)  

H λίμνθ, αντίκετα με τθν διεργαςία ενεργοφ ιλφοσ, 
δεν δζχεται ανακυκλοφορία λάςπθσ. 
Ζτςι, ο χρόνοσ παραμονισ των ςτερεϊν (θ θλικία τθσ 
ιλφοσ ςυμπίπτει με τον υδραυλικό χρόνο παραμονισ 
κ).  
Aν χρθςιμοποιθκεί το μοντζλο πρϊτθσ τάξεωσ για 

τθν απομάκρυνςθ BAO ( dS

dt
= -kS),  

το BAO ςτθν ζξοδο τθσ λίμνθσ δίνεται από τθν ςχζςθ: 

  S
S

  
0

1 + kθ    

       όπου k=k20 κT-20 (κ~1,06). 
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Aεριηόμενεσ Λίμνεσ  (aerated lagoons)  
Eπειδι οι λίμνεσ καταςκευάηονται ςυνικωσ ςχετικά αβακείσ (τυπικά 3 m), 
και ζχουν μεγάλεσ επιφάνειεσ, θ κερμοκραςία του νεροφ επθρεάηεται 
ςθμαντικά από τθν εποχι. Mπορεί να εκτιμθκεί από τθν ςχζςθ: 
 

  T
T f

Qi w

w a
 - T  

 - T  A


( )
   

όπου Ti: κερμοκραςία νεροφ ςτθν είςοδο 

 Tw: κερμοκραςία νεροφ ςτθν λίμνθ 

 Ta: ατμοςφαιρικι κερμοκραςία 

 f: ςυντελεςτισ (~0,5 m/d) 
 A: εμβαδόν επιφανείασ λίμνθσ 
 Q: παροχι υγρϊν αποβλιτων 

H κερμοκραςία επθρεάηει αιςκθτά τθν κινθτικι ανάπτυξθσ των βακτθρίων.  
Eπομζνωσ ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να γίνεται για τισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ 
(χειμϊνασ) 
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Ραράδειγμα 

Nα ςχεδιαςκεί αεριηόμενθ λίμνθ για παροχι 3.800 
m3/d.  

Στοιχεία:  

• BAO5=200 mg/l ςτθν είςοδο 

• k20=2,5 d-1 

• μζςθ κερμοκραςία: χειμϊνασ  10°C 

                                    καλοκαίρι 30°C 

• μζγιςτο επιτρεπόμενο BAO5=20 mg/l 

• κερμοκραςία νεροφ ςτθν είςοδο=15,6°C 
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Λφςθ 
Ζχουμε για τισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ: 
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Oι τρεισ εξιςϊςεισ αποτελοφν ζνα ςφςτθμα ωσ προσ A, d, κ και Tw (4 μεταβλθτζσ). 

Aρα ζχουμε μια μονάδα ελευκερίασ.  

Mια πικανι λφςθ είναι:βάκοσ d=4,1 m. εμβαδόν A=4.918 m2 (περίπου 5 
ςτρζμματα) 

  χρόνοσ παραμονισ κ=5,3 d,  κερμοκραςία Tw=13,4°C 
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Λίμνεσ ςτακεροποίθςθσ  
(stabilization ponds) 

• θχζσ χωμάτινεσ λίμνεσ (βάκοσ 1-5 m) που αποτελοφν 
φκθνι εναλλακτικι λφςθ για χειριςμό μικρϊν ςχετικά 
ποςοτιτων αποβλιτων, όπου θ γθ είναι ςχετικά φκθνι.  

• Aπαιτοφν μεγάλουσ χρόνουσ παραμονισ και ωσ 
αποτζλεςμα μεγάλεσ επιφάνειεσ.  

• Ρλεονεκτιματα:  

– ζχουν περιοριςμζνθ ευαιςκθςία ςτον τφπο και τισ 
διακυμάνςεισ τθσ παροχισ 

– αποφζρουν τθν καλφτερθ δυνατι απομάκρυνςθ πακογόνων 
οργανιςμϊν 

– θ φκθνι καταςκευι τουσ ςυνεπάγεται περιοριςμζνθ 
δζςμευςθ τθσ γθσ που καταλαμβάνουν 
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Αερόβια/ αναερόβια (επαμφοτερίηουςα) 
λίμνθ ςτακεροποίθςθσ  

Οξυγονϊνεται από τθν ανάπτυξθ φυκϊν ςτθν επιφάνεια, τα οποία κατά τθν 
φωτοςφνκεςθ δεςμεφουν CO2 παράγοντασ O2.  

Ρροαιρετικά αερόβια βακτιρια αναπτφςςονται ςτθ λίμνθ και οξειδϊνουν το 
οργανικό φορτίο, παράγοντασ CO2.  

 
O αερόβιοσ/ αναερόβιοσ χαρακτιρασ εξαρτάται από:  
(α) το βάκοσ  
(β) τθν οργανικι φόρτιςθ  
(γ) τθν κερμοκραςία  (τθν εποχι) 
  το αερόβιο ςτρϊμα μιασ λίμνθσ ςτακεροποίθςθσ μειϊνεται με τθν 

αφξθςθ τθσ ιςχφοσ του αποβλιτου, και τθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ. 

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 
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Σθμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Το παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Ρεριβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρϊν Αποβλιτων, 
Δραςτικι Λάςπθ». Ζκδοςθ: 1.0. Ράτρα 2014. Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
διεφκυνςθ:https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2143 

 

 



42 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ Ραρόμοια Διανομι 4.0 *1+ ι μεταγενζςτερθ, Διεκνισ 
Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ 
όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ωσ Μθ Εμπορικι ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

