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μετρήσεων και μας βοήθησε στην συγγραφή της πτυχιακής εργασία μας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (Membrane Bioreactors – MBR) αποτελούν

μια σχετικά σύγχρονη μέθοδο που εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια

στην  επεξεργασία  αστικών  και  βιομηχανικών  λυμάτων.  Συνδυάζουν  την

βιολογική  επεξεργασία  με  την  διήθηση  διαμέσου  μεμβρανών  για  τον

διαχωρισμό της τελικής εκροής από την αιωρούμενη βιομάζα.  Βασικό τους

πλεονέκτημα  είναι  πως  μπορούν  να  λειτουργήσουν  αποδοτικά  σε  πολύ

υψηλές συγκεντρώσεις λυμάτων, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από 5000-

20000  mg/l,  μειώνοντας  έτσι  τις  συνολικές  απαιτήσεις  των  δεξαμενών  σε

όγκο.  Από  την  άλλη  βασικό  μειονέκτημα  των  συστημάτων  αυτών  είναι  η

έμφραξη των μεμβρανών, που έχει επιπτώσεις τόσο σε λειτουργικό όσο και

σε οικονομικό επίπεδο. 

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία  εξετάστηκε η λειτουργία μιας πιλοτικής

μονάδας  βιολογικού  καθαρισμού  με  βιοαντιδραστήρα  μεμβρανών  στις

εγκατάστασης του εργαστηριακού χώρου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης , η οποία

επεξεργάζεται τα βιομηχανικά απόβλητα που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις

του βιολογικού της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης  χωρίς καμία προ-

επεξεργασία, πέραν από αυτή της εσχάρωσης. Το συγκεκριμένο απόβλητο

χαρακτηρίζεται  κυρίως από το  υψηλό οργανικό φορτίο  που περιέχει  (μέσο

COD=3000 mg/l) .Ο αντιδραστήρας βρισκόταν σε λειτουργία για περισσότερες
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από 170 μέρες  και  κατά  την  περίοδο αυτή εξετάστηκαν  τρεις  διαφορετικοί

χρόνοι παραμονής των στερεών (Solid Retention Times – SRTs = 30, 20 & 15

ημέρες). Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν α) την εξέταση

της επίδρασης του  SRT στην ποιότητα της εκροής  και β) την εξέταση της

επίδρασης του  υδραυλικού  χρόνου παραμονής (Hydraulic Retention Time-

HRT) στην ποιότητα εξόδου της εκροής, σε σταθερό SRT ίσο με 20 ημέρες. 

Οι  υψηλότερες  απομακρύνσεις  COD (99.2%)καθώς  επίσης  και  μικρές

συγκεντρώσεις  SMP παρατηρήθηκαν για SRT=20 ημέρες.  Επίσης σε αυτό

τον SRT περιορίζεται σημαντικά το φαινόμενο της έμφραξης. Η μείωση στον

υδραυλικό  χρόνο  παραμονής  είχε  αμελητέα  επίδραση  στην  απομάκρυνση

οργανικού υλικού .
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SUMMARY

Μembrane Bioreactors (MBR) consist a relatively modern method widely 

applied in recent years in urban and industrial wastewater. They combine 

biological treatment with filtration through membranes for the separation of the

final effluent from the suspended biomass. Their main advantage is that they 

can operate efficiently at very high concentrations of sewage, which can 

range from 5000-20000 mg / l, thus reducing the overall requirements of the 

tank volume. On the other hand main disadvantage of these systems is the 

clogging of the membranes, which affects both operational and financial 

terms. So on this project we examined the operation of a biological 

treatment’s pilot plant with membrane bioreactor at the premises of the ATEI 

Thessaloniki’s laboratory space, which treats industrial waste entering the 

facilities of the organic industrial zone of Thessaloniki without any pre-

treatment, beyond that of sloughing. This specific waste is mainly 

characterized by the high organic load containing (average COD = 3000 mg / 

l). The reactor was in operation for more than 170 days and during this period 

three different residence times of solids (SolidRetentionTimes - SRTs = 30 , 

20 and 15 days) were examined. The analyzes carried out, involved a) the 

examination of the influence of the SRT to the quality of the effluent, and b) 

the examination of the effect of the Hydraulic Retention
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 Time (HRT) to the output quality of the effluent at constant SRT equal to 20 

days. The highest removals COD (99.2%) as well as small concentrations 

SMP observed for SRT = 20 days. Also in this SRT is significantly limited the 

phenomenon of clogging. The decrease of hydraulic retention time had a 

negligible effect on the removal of organic material.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  τεχνολογία  των  βιοαντιδραστήρων  μεμβρανών  (Membrane Bioreactor –

MBR) αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή βιολογική μέθοδο επεξεργασίας αστικών

και  βιομηχανικών  υγρών  αποβλήτων,  η  οποία  ολοένα  και  εξελίσσεται  τα

τελευταία  20  χρόνια.  Στο  σύστημα  ΜΒR λαμβάνουν  χώρα  δύο  κύριες

διεργασίες: α) η βιολογική επεξεργασία και β) η διήθηση του ανάμικτου υγρού

διαμέσου μεμβρανών, με σκοπό τον διαχωρισμό του από την επεξεργασμένη

εκροή.  Τα  πλεονεκτήματα  της  παραπάνω  τεχνολογίας  σε  σχέση  με  τη

συμβατική διεργασία ενεργού ιλύος περιλαμβάνουν: δυνατότητα λειτουργίας

σε  υψηλούς  χρόνους  παραμονής  στερεών  και  επίτευξη  υψηλότερων

συγκεντρώσεων  αιωρούμενων  στερεών  ανάμικτου  υγρού,  μειωμένη

παραγωγή λάσπης, μικρές απαιτήσεις σε όγκο του βιολογικού αντιδραστήρα,

υψηλή  ποιότητα  εκροής  (Judd 2008).  Εφόσον  οι  MBR μπορούν  να

λειτουργήσουν  σε  υψηλούς  χρόνους  παραμονής  των  στερεών  (Sludge

Retention Times - SRTs), η διαδικασία της νιτροποίησης μπορεί να είναι πιο

αποτελεσματική  και  πλήρης,  εξαιτίας  του  χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης  των

νιτροποιητικών  βακτηρίων.  Οι  μεγάλοι  χρόνοι  παραμονής  στερεών  που

εφαρμόζονται  στα  συστήματα  MBR προλαμβάνουν  την  έκπλυση  των

νιτροποιητικών  βακτηρίων  και  άλλων  αργά  αναπτυσσόμενων

μικροοργανισμών από τον βιοαντιδραστήρα, με αποτέλεσμα την αύξηση της
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βιοποικιλότητας  της  ενεργού  ιλύος  (Μetcalf&Eddy 2003).  Ταυτόχρονη

νιτροποίηση και απονιτροποίηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί στα συστήματα

αυτά,  ως  αποτέλεσμα  των  διαβαθμίσεων  στις  συγκεντρώσεις  διαλυμένου

οξυγόνου  στα  μικροβιακά  συσσωματώματα  ή  στο  βιοφίλμ  (Paetkau&Cicek

2011,  Hocaoglu et.al.  2011).Ανοξικές μικροζώνες αναπτύσσονται  μέσα στα

συσσωματώματα/βιοφίλμ, ενώ αερόβιες συνθήκες επικρατούν στα εξωτερικά

επιφανειακά στρώματα (Pochana &Keller 1999). Επιπλέον η απομάκρυνση

οργανικού  υλικού  είναι  πολύ  υψηλή  σε  ένα  σύστημα  MBR και  έχουν

παρατηρηθεί υψηλές απομακρύνσεις χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (>90%)

(Wang et.al.  2012,  Shin et.al.  2005).Εξαιτίας  όλων  των  παραπάνω

πλεονεκτημάτων  τα  συστήματα  αυτά  έχουν  μελετηθεί  σε  ένα  πλήθος

εφαρμογών,  ανάμεσά  στις  οποίες  και  η  επεξεργασία  των  βιομηχανικών

αποβλήτων (Mutamim et.al. 2013, Acharya et.al. 2006, Rahman & Al-Malack

2006, Prado et.al. 2009, Dvořák et.al. 2013). 

Από την άλλη πλευρά η έμφραξη των μεμβρανών είναι  πιθανότατα το πιο

σημαντικό μειονέκτημα αυτής της τεχνολογίας με αρνητικές επιπτώσεις στη

λειτουργία  των  συστημάτων  MBR.  Το  αυξημένο  λειτουργικό  κόστος  που

οφείλεται  στις  υψηλές  απαιτήσεις  σε  αερισμό  (για  τον  περιορισμό  της

έμφραξης  των  μεμβρανών),  στην  απαιτούμενη  αντικατάσταση  των

μεμβρανών, καθώς και στο υψηλό κόστος τους αποτελεί σημαντικό εμπόδιο

στην ευρεία εφαρμογή τους (Le-Clech et.al. 2006, Drews 2010). Η έμφραξη
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των μεμβρανών είναι η αντίσταση που προκαλείται στη ροή του διηθήματος

ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης εναπόθεσης σωματιδίων στην επιφάνεια και

στο  εσωτερικό  της  μεμβράνης.  Πολλοί  ερευνητές  έχουν  συσχετίσει  την

έμφραξη  των  μεμβρανών  με  τη  συγκέντρωση  της  βιομάζας  και  τη

συγκέντρωση  των  εξωκυτταρικών  πολυμερών  ενώσεων  (Extracellular

Polymeric  Substances-EPS)  και  των  διαλυτών  μικροβιακών  προϊόντων

(Soluble  Microbial  Products–SMP)  του  ανάμικτου  υγρού  (Wangetal.  2012,

Mengetal. 2009, Rosenbergeretal. 2006, Ji&Zhou 2006). Πολλές προσπάθειες

έχουν γίνει για την συσχέτιση του χρόνου παραμονής των στερεών και της

συγκέντρωσης των SMP, αλλά έχουν αναφερθεί   αντιφατικά αποτελέσματα

σχετικά με την επίδραση του χρόνου παραμονής των στερεών στην έμφραξη

των μεμβρανών. Αρκετοί ερευνητές έχουν συνδέσει την αύξηση του SRT με

μείωση  των  EPS και  SMP,  διότι  η  βιομάζα  παραμένει  περισσότερο  στον

βιοαντιδραστήρα  παρατείνοντας  τη  διαδικασία  της  βιοαποδόμησης.  Σε

αντίθετη περίπτωση αναφέρουν πως η μείωση του SRT συνεπάγεται αύξηση

των  SMP  και  επομένως  και  επιδείνωση  της  έμφραξης  (Al-Halbouni  et.al.

2008,  Ahmed et.al.  2007a,  Liang  et.al.  2007,  Dong & Jiang  2009).  Άλλες

μελέτες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο (Huang et.al. 2011, Drews et.al. 2008).

Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα είναι εξαιτίας της πολυπλοκότητας της

βιολογικής επεξεργασίας,  των πολλών και  διαφορετικών ειδών μεμβρανών,

του  διαφορετικού  είδους  αποβλήτου,  των  διαφορετικών  λειτουργικών
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συνθηκών και των διαφορετικών αναλυτικών μεθόδων που ο κάθε ερευνητής

χρησιμοποιεί.  Επιπλέον  οι  περισσότερες  μελέτες  στη  βιβλιογραφία

χρησιμοποιούν συνθετικό απόβλητο με εύκολα βιοαποδομήσιμες ενώσεις ως

υπόστρωμα  και  εργαστηριακούς  βιοαντιδραστήρες  με  σταθερή  σύσταση

εισόδου.
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2.Στόχος   της εργασίας  

Κύριος  στόχος  αυτής  της  εργασίας  είναι  η  μελέτη  της  λειτουργίας  ενός

βιοαντιδραστήρα  με  μεμβράνες,  που  επεξεργάζεται  βιομηχανικό  απόβλητο

από τη βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Θεσσαλονίκης . Το απόβλητο αυτό

χαρακτηρίζεται  από  υψηλή αναλογία  χημικά  απαιτούμενου  οξυγόνου  προς

άζωτο και υψηλές διακυμάνσεις στη σύστασή του. 

Ο αντιδραστήρας βρισκόταν σε λειτουργία για περισσότερες από 170 μέρες

και  τροφοδοτούταν  απευθείας  με  το  απόβλητο  της  βιομηχανικής  περιοχής

Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία προ-επεξεργασία πέραν της απομάκρυνσης των

στερεών.  Κατά  την  περίοδο  αυτή  εξετάστηκαν  τρεις  διαφορετικοί  χρόνοι

παραμονής  των  στερεών  (SRT=30,20,και  15  ημέρες)  και  μελετήθηκε  η

επίδραση  του  SRT στην  ποιότητα  της  εκροής.  Επιπλέον  η  επίδραση  του

υδραυλικού  χρόνου  παραμονής  (Hydraulic Retention Time-  HRT)  στην

ποιότητα εξόδου της εκροής, μελετήθηκε σε σταθερό SRT ίσο με 20 ημέρες. 

Από  όσο  γνωρίζουμε  δεν  υπάρχει  προηγούμενη  αναφορά  μελέτης  της

λειτουργίας  ενός  πιλοτικού  MBR που  τροφοδοτείται  με  πραγματικό

βιομηχανικό απόβλητο με μεγάλη αναλογία άνθρακα προς άζωτο και υψηλές

διακυμάνσεις στη σύστασή του, χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία.
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3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

3.1 Συστήματα MBR - Αρχή λειτουργίας και διατάξεις

Ένα σύστημα MBR αποτελείται από δυο τμήματα: τον βιοαντιδραστήρα και το

τμήμα  των  μεμβρανών  διήθησης.  Ο  βιοαντιδραστήρας  περιλαμβάνει  μια

δεξαμενή  αερισμού,  ενώ  συνήθως  συμπληρώνεται  από  μια  δεξαμενή

απονιτροποίησης.  Από  το  τμήμα  αυτό  αντλείται  μικτό  υγρό  προς  τις

μεμβράνες διήθησης, ενώ από τις μεμβράνες απομακρύνεται το διήθημα που

αποτελεί  το  επεξεργασμένο  νερό,  ενώ  το  υπόλοιπο  επιστρέφει  στον

βιοαντιδραστήρα.  Η  αρχή  λειτουργίας  του  συστήματος  MBR περιλαμβάνει

τρία στάδια: 

1. Στους αντιδραστήρες πραγματοποιείται κανονικά η βιολογική επεξεργασία

των  λυμάτων  και  το  ανάμικτο  υγρό  διηθείται,  ώστε  να  διαχωριστεί  το

ανακτώμενο υγρό (διήθημα) από την ιλύ (συμπύκνωμα). 

2. Η διήθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους : 

α) Με εφαρμογή πίεσης στο ανάμικτο υγρό του αντιδραστήρα ή 

β) Με εφαρμογή χαμηλής πίεσης στο διήθημα, ώστε το διήθημα να περάσει

από την μεμβράνη, ενώ τα στερεά να συγκρατηθούν από αυτή. 

3. Κατακράτηση των σωματιδίων από τις μεμβράνες εξαιτίας του μεγαλύτερου

μεγέθους τους σε σχέση με τους πόρους της μεμβράνης.
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Στα συστήματα MBR υπάρχουν δυο βασικές διατάξεις :α) το εξωτερικό MBR

και β) το εμβαπτισμένο MBR (Σχήμα Α.1). Στο εξωτερικό MBR οι μεμβράνες

τοποθετούνται εκτός του αντιδραστήρα και χωρίς να έρχονται σε επαφή με

αυτόν.  Το  υγρό  τροφοδοτείται  υπό  πίεση  από  τον  βιοαντιδραστήρα  στη

μονάδα  των  μεμβρανών,  όπου  εκεί  πραγματοποιείται  η  διεργασία  της

διήθησης. Το προκύπτων διήθημα απομακρύνεται, ενώ παράλληλα γίνεται η

επανακυκλοφορία  του  συμπυκνώματος  μέσα  στον  αντιδραστήρα  κατά  το

μεγαλύτερο  ποσοστό,  με  εξαίρεση  ένα  μικρό  ποσοστό  που  αφαιρείται  ως

περίσσεια ιλύς. Η ροή του ρεύματος τροφοδοσίας εφαρμόζεται εφαπτομενικά

της επιφάνειας της μονάδας των μεμβρανών και είναι γνωστή ως σταυρωτή

ροή (cross-flowfiltration). Η σταυρωτή ροή πρέπει να έχει μεγάλη ταχύτητα (>

0,5-1 m/sec), έτσι ώστε να αναπτύσσεται τυρβώδης ροή στην επιφάνεια της

μεμβράνης  και  να  μειώνεται  η  συσσώρευση  σωματιδίων  και  συνεπώς  η

έμφραξη  των  μεμβρανών.  Ο  αερισμός  και  η  ανάδευση  της  βιομάζας

πραγματοποιούνται  από  τα  συστήματα  αερισμού  και  ανάδευσης  που

εφαρμόζονται και στα συστήματα ενεργού ιλύος. 
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Η  πιο  συνηθισμένη  διάταξη  MBR που  χρησιμοποιείται  στην  επεξεργασία

αστικών αποβλήτων είναι ο εμβαπτισμένος MBR. Η μονάδα των μεμβρανών

τοποθετείται  μέσα  στον  βιοαντιδραστήρα,  με  αποτέλεσμα  η  διήθηση  να

πραγματοποιείται  στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και οι βιολογικές

διεργασίες. 

Η  περίσσεια  ιλύος  αφαιρείται  κατευθείαν  από  την  δεξαμενή,  όπου  είναι

τοποθετημένες οι μεμβράνες.

Σχήμα A.1:Βασικές διατάξεις MBR :α) εμβαπτιζόμενο και β) εξωτερικό

MBR.
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3.2 Μορφές μονάδων μεμβρανών στα συστήματα MBR

Στα συστήματα MBR οι μονάδες μεμβρανών που χρησιμοποιούνται μπορούν

να έχουν μια από τις παρακάτω μορφές :α) Επίπεδες μεμβράνες (flatsheet) β)

Μεμβράνες κοιλών ινών (hollowfibre) και γ) Σωληνοειδείς μεμβράνες (tubular).

Σχήμα  A.2:Eπίπεδες,  σωληνοειδείς  και  κοιλών  ινών  μονάδες

μεμβρανών

Στους  παρακάτω  πίνακες  φαίνονται  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  των

μονάδων  μεμβρανών  στα  συστήματα  MBR  και  σύγκριση  κάποιων

χαρακτηριστικών τους για κάθε διεργασία (Metcalf&Eddy, 2003).
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Πίνακας A.1: Χαρακτηριστικά των μονάδων μεμβρανών στα συστήματα

MBR.

Πίνακας A.2: Χαρακτηριστικά των μεμβρανών  σε διάφορες  διεργασίες 
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3.3 Έμφραξη – Είδη και μηχανισμοί

Η αντίσταση που προκαλείται  στη ροή του ανάμικτου υγρού διαμέσου της

μεμβράνης από διάφορες μορφές σωματιδίων της βιομάζας (σε διαλυμένη ή

αιωρούμενη μορφή) που προσροφούνται στην επιφάνεια ή στους πόρους της

μεμβράνης είναι γνωστή με τον ευρύτερο όρο έμφραξη (fouling) (Judd 2008).

Η  έμφραξη  των  μεμβρανών  είναι  ίσως  το  σημαντικότερο  πρόβλημα  που

εμφανίζουν τα συστήματα MBR και επηρεάζει τόσο τη λειτουργία τους όσο και

το  κόστος  τους  (Zhangetal.  2006a).  Η  έμφραξη  αυξάνει  σημαντικά  το

λειτουργικό κόστος, εξαιτίας του συχνού καθαρισμού των μεμβρανών και των

αυξημένων απαιτήσεων σε αερισμό των μεμβρανών. 

Αποτέλεσμα  της  συνεχόμενης  εναπόθεσης  σωματιδίων στην επιφάνεια  και

στο εσωτερικό της μεμβράνης είναι ο σχηματισμός ενός στρώματος ‘κέικ’, το

οποίο αυξάνει βαθμιαία την αντίσταση στη ροή του διηθήματος. Αποτέλεσμα

αυτού  είναι  η  μείωση  της  παροχής  του  διηθήματος  για  δεδομένη  πτώση

πίεσης  ή  η  εφαρμογή  μεγαλύτερης  πίεσης  για  σταθερή  παροχή  του

διηθήματος. Τα σωματίδια τα οποία εναποτίθενται σταδιακά στην μεμβράνη

μπορεί  να  είναι  οργανικά  στερεά  (αιωρούμενα  στερεά,  κολλοειδή,

μακρομόρια), ανόργανα συστατικά (άλατα) και ιζήματα τα οποία περιέχονται

στο προς επεξεργασία απόβλητο. Υπάρχουν 2 είδη έμφραξης: η αναστρέψιμη

κατά την οποία τα σωματίδια τα οποία σχηματίζουν το στρώμα κέικ μπορούν

εύκολα να απομακρυνθούν από τη μεμβράνη με μια απλή διαδικασία φυσικού
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καθαρισμού και η μη αναστρέψιμη, η οποία μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με

χημικό καθαρισμό.

Υπάρχουν 3 μηχανισμοί έμφραξης: 

1. Η  στένωση  των  πόρων  της  μεμβράνης  που  οφείλεται  στην

προσρόφηση  ή/και  συσσώρευση  σωματιδίων  με  μέγεθος  αρκετά

μικρότερο  από  αυτό  των  πόρων  της  μεμβράνης.  Τα  μόρια  των

διαλυμένων  συστατικών  του  αποβλήτου  προσροφώνται  εξαιτίας

φυσικο-χημικών  αλληλεπιδράσεων  ανάμεσα  από  τους  πόρους,  με

αποτέλεσμα το κενό των πόρων να μειώνεται σημαντικά. 

2. Η απόφραξη των πόρων που συμβαίνει  όταν σωματίδια  που έχουν

περίπου ίδιο μέγεθος παγιδεύονται μέσα στους πόρους. Συνήθως οι

πόροι μικρότερου μεγέθους είναι πιο ευάλωτοι σε αυτό το μηχανισμό

έμφραξης γιατί υπάρχουν περισσότερα σωματίδια που είναι στο ίδιο ή

και μεγαλύτερο μέγεθος από αυτά. 

3. η  δημιουργία  ενός  ζελατινώδους  στρώματος  στην  επιφάνεια  της

μεμβράνης, γνωστό ως “cakelayer”ή συκέντρωση πόλωσης . Είναι ένα

φαινόμενο  παρόμοιο  με  την  έμφραξη,  όχι  όμως  ταυτόσημο.  Στη

συγκέντρωση πόλωσης η συσσώρευση των ουσιών παρατηρείται στην

επιφάνεια της μεμβράνης,  ενώ στην έμφραξη η κατακράτηση γίνεται

κυρίως στο εσωτερικό της μεμβράνης. 
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Η έμφραξη είναι κυρίως μια μη αναστρέψιμη διεργασία, ενώ η συγκέντρωση

πόλωσης  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  αναστρέψιμη  μέσο  υδροδυναμικών  και

μηχανικών διαταραχών όπως η αντίστροφη πλύση και η παύση της διήθησης.

Αυτό σημαίνει ότι με αποδοτικό καθαρισμό το πρόβλημα της συγκέντρωσης

πόλωσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, όμως η έμφραξη σε βάθος χρόνου είναι

αναπόφευκτη.

Σχήμα A.3: Μηχανισμοί υπεύθυνοι για την έμφραξη των μεμβρανών :α)

απόφραξη  πόρων  β)στένωση  πόρων  γ)ενδιάμεση  κατάσταση

δ)δημιουργία κέικ.

3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την έμφραξη

Οι  σημαντικότεροι  παράγοντες  οι  οποίοι  επηρεάζουν  την  έμφραξη  (Le-

Clechetal. 2006) φαίνονται στην σχήμα A.4 και είναι οι εξής: 

1.  Τα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  της  μονάδας  των  μεμβρανών

(διάταξη, μέγεθος πόρων, υλικό, υδροφοβικότητα). 

2.  Τα  χαρακτηριστικά  της  τροφοδοσίας  (είδος  αποβλήτου,

προεπεξεργασία,  υδραυλικός  χρόνος  παραμονής)  και  της  βιομάζας
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(συγκέντρωση  αιωρούμενων  στερεών  ανάμικτου  υγρού,  δομή  και

μέγεθος βιοκροκίδων, διαλυμένα συστατικά). 

3.  Οι  λειτουργικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στο  σύστημα  (διάταξη,

τύπος διήθησης, αερισμός, χρόνος παραμονής στερεών, καθαρισμός

μεμβρανών). 

Σχήμα A.4: Παράμετροι που επηρεάζουν την έμφραξη των μεμβρανών.

Τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών και οι ιδιότητες της βιομάζας επηρεάζουν

άμεσα την έμφραξη, ενώ τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου και οι λειτουργικές

συνθήκες έχουν έμμεση επιρροή στην έμφραξη, εξαιτίας της επίδρασής τους
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στα  χαρακτηριστικά  της  βιομάζας  (Zhangetal.  2006b).  Στις  επόμενες

υποενότητες  πραγματοποιείται  περιγραφή  της  επίδρασης  που  ασκούν  τα

περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά στην έμφραξη.

3.4.1 Χαρακτηριστικά της μεμβράνης

3.4.1.1 Μέγεθος πόρων και κατανομή

Η επίδραση του μεγέθους των πόρων και της κατανομής τους στην έμφραξη

των μεμβρανών σχετίζεται στενά με τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτούμενου

αποβλήτου και την κατανομή του μεγέθους των βιοκροκίδων (Le-Clechetal.

2006).  Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά

την επίδραση του μεγέθους των πόρων των μεμβρανών στην έμφραξη, γιατί η

αλληλεπίδραση μεμβράνης –βιομάζας είναι αυτή που προσδιορίζει το βαθμό

έμφραξης και όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης. Σύμφωνα με τους

Le-Clechetal.  2006  υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  το  μικρότερο  μέγεθος

πόρων είναι ιδανικότερο, γιατί  οι μεμβράνες με το μεγαλύτερο μέγεθος δεν

επιτρέπουν  τη  διέλευση  σε  περισσότερα  σωματίδια  της  βιομάζας,  με

αποτέλεσμα να ευνοείται  η δημιουργία στρώματος στερεών στην επιφάνεια

των μεμβρανών. Από την άλλη υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μεγαλύτερο

μέγεθος πόρων είναι ιδανικότερο, γιατί μειώνεται ο αριθμός των σωματιδίων

που εισέρχονται  στους  πόρους των μεμβρανών και  προκαλούν εσωτερική

έμφραξη αυτών. Επομένως η σύνθετη σύσταση της ιλύος δεν επιτρέπει την
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εξαγωγή μιας ξεκάθαρης σχέσης μεταξύ της έμφραξης και του μεγέθους των

πόρων της μεμβράνης.

3.4.1.2 Διάταξη της μονάδας μεμβρανών

Τα εμβαπτιζόμενα συστήματα έχουν επικρατήσει σε σχέση με τα εξωτερικά,

εξαιτίας  των  χαμηλότερων  ενεργειακών  τους  απαιτήσεων.  Επίσης  το

εμβαπτιζόμενο  σύστημα  παρουσιάζει  μικρότερη  έμφραξη,  λόγω  των

ιδιαίτερων υδροδυναμικών συνθηκών που επικρατούν στον βιοαντιδραστήρα.

Συγκεκριμένα  η  εφαρμογή  αερισμού  με  χοντρές  φυσαλίδες  ευνοεί  την

αποκόλληση σωματιδίων από την  επιφάνεια  της  μεμβράνης  (Le-Clechetal.

2006).  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  στα  εμβαπτιζόμενα  συστήματα  η

μονάδα των μεμβρανών μπορεί  να είναι  είτε  επίπεδη είτε  κοίλων ινών.  Οι

Gunder&Krauth 1999 συμπέραναν καλύτερη υδραυλική συμπεριφορά για τις

επίπεδες  μεμβράνες  σε  σχέση  με  αυτή  των κοίλων ινών.  Παρόλο  που το

κόστος  των  επίπεδων μεμβρανών είναι  20-25 % υψηλότερο  οι  μεμβράνες

κοίλων  ινών  από  την  άλλη  είναι  συνήθως  περισσότερο  ευάλωτες  στην

έμφραξη  και  απαιτούν  συχνότερο  καθαρισμό.  Αντίθετα  οι  Yuetal.  2008

κατέληξαν  στο  ακριβώς αντίθετο  αποτέλεσμα,  πως οι  επίπεδες  μεμβράνες

παρουσιάζουν  ελαφρά  υψηλότερη  έμφραξη.  Τα  αντικρουόμενα  αυτά

αποτελέσματα οφείλονται πιθανότατα στη διαφορετική φύση αποβλήτου που

χρησιμοποιήθηκε στις παραπάνω μελέτες.
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3.4.1.3 Υδροφοβικότητα

Η  τάση  προσρόφησης  των  πρωτεϊνών,  των  διαλυμένων  ουσιών  και  των

μικροοργανισμών  στις  υδρόφοβες  επιφάνειες  των  μεμβρανών  είναι

μεγαλύτερη από ότι στις υδρόφιλες επιφάνειες, με αποτέλεσμα η έμφραξη στις

υδρόφοβες  επιφάνειες  να  είναι  σημαντικά  μεγαλύτερη  (Zhangetal.  2006,

Yuetal. 2008). Για τον λόγο αυτό πολλές υδρόφοβες επιφάνειες υπόκεινται σε

διάφορες τεχνικές τροποποίησης, ώστε να αποκτήσουν υδρόφιλο χαρακτήρα.

Παρόλα αυτά η υδρόφιλη ή υδρόφοβη φύση παίζει  ρόλο μόνο στο αρχικό

στάδιο της έμφραξης και άρα η παράμετρος αυτή δενέχει σημαντική επίδραση

στην έμφραξη κατά τη μακροχρόνια λειτουργία ενός συστήματος MBR (Le-

Clechetal. 2006).

3.4.1.4 Υλικό μεμβρανών

Οι κεραμικές μεμβράνες παρουσιάζουν άριστη χημική, θερμική και υδραυλική

αντίσταση  και  έχουν  χρησιμοποιηθεί  επιτυχώς  σε  διάφορες  εφαρμογές

συστημάτων MBR, όπως στην επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό ρυπαντικό

φορτίο (Luonsiaetal.  2002) και  στην αναερόβια αποδόμηση (Fanetal.1996).

Δεν αποτελούν όμως προτιμητέα επιλογή για εφαρμογές στα συστήματα MBR

εξαιτίας του υψηλού τους κόστους και η μεγάλη πλειοψηφία των μεμβρανών

που χρησιμοποιούνται είναι οι πολυμερικές. Κάποια από τα πολυμερικά υλικά

που  χρησιμοποιούνται  είναι  :η  οξική  κυτταρίνη,  το  πολυαμίδιο,  η
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πολυσουλφόνη,  η  πολυαιθεροσουλφόνη,  το  πολυαιθυλένιο,  το

πολυπροπυλένιο, το φθορίδιο του πολυβινυλίου, η αναγενημένη κυτταρίνη και

το  πολυακρυλονιτρίλιο.  Επειδή  όμως  τα  περισσότερα  από  τα  παραπάνω

χαρακτηριστικά είναι υδρόφοβα απαιτείται κατάλληλη προεπεξεργασία, ώστε

η επιφάνειά τους να αποκτήσει υδρόφιλα χαρακτηριστικά.

3.4.2 Χαρακτηριστικά της βιομάζας

3.4.2.1 Συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού

Ενώ  από  πολλούς  θεωρείται  πως  η  συγκέντρωση  του  ανάμικτου  υγρού

(MLSS)  είναι  άμεσα  συσχετιζόμενη  με  την  έμφραξη  των  μεμβρανών,  η

επίδραση των MLSS στην έμφραξη είναι αμφιλεγόμενη και στη βιβλιογραφία

έχουν  αναφερθεί  αντικρουόμενα  αποτελέσματα.  Εάν  τα  υπόλοιπα

χαρακτηριστικά  της  βιομάζας  δεν  ληφθούν  υπόψη,  η  αύξηση  στη

συγκέντρωση  των  MLSS φαίνεται  να  έχει  κυρίως  αρνητική  επίδραση

(υψηλότερη  διαμεμβρανική  πίεση  ή  μείωση  της  διηθησιμότητας  )  στην

υδραυλική συμπεριφορά ενός συστήματος MBR (Chang&Kim 2005). Παρόλα

αυτά  κάποιοι  ερευνητές  έχουν  συμπεράνει  θετική  επίδραση στην  έμφραξη

(Defrance&Jaffrin 1999 ,  Brookesetal. 2006) και κάποιοι άλλοι αμελητέα (Le-

Clechetal. 2003, Hongetal. 2002). Η ύπαρξη ενός ορίου (30g/l) πάνω από το

οποίο η συγκέντρωση των MLSS έχει αρνητική επίδραση στην έμφραξη έχει

επίσης  αναφερθεί  (Lubbeckeetal.  1995).  Οι  Rosenbergeretal.  2005
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παρατήρησαν  πως μια  αύξηση  της  συγκέντρωσης  των  MLSS μειώνει  την

τάση  για  έμφραξη  για  μικρότερες  συγκεντρώσεις  από  6  g/l.Αντίθετα

μεγαλύτερη τάση για έμφραξη παρατηρείται καθώς η συγκέντρωση των MLSS

αυξάνεται  πάνω  από  15  g/l,  ενώ  καμία  επίδραση  δεν  σημειώνεται  για

συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 8 και 12 g/l. Άλλη μελέτη συμπέρανε

τη σημαντική επίδραση των MLSS για συγκεντρώσεις χαμηλότερες των 5 g/l

και  έδειξε  πως  τα  υδροδυναμικά  χαρακτηριστικά  περισσότερο  από  τη

συγκέντρωση  των  MLSS  επηρεάζουν  την  κρίσιμη  ροή  σε  υψηλές

συγκεντρώσεις  (WERF  2006).  Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  παραπάνω  η

συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού επηρεάζει την έμφραξη κυρίως σε πολύ

χαμηλές (<3500mg/l) ή σε πολύ υψηλές (>15000mg/l) συγκεντρώσεις. Επίσης

διαπιστώνεται πως δεν αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την έμφραξη εξαιτίας

της έλλειψης συστηματικής συσχέτισης.

3.4.2.3 Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου

Η συγκέντρωση  του  διαλυμένου  οξυγόνου  (DO)  σε  έναν  βιοαντιδραστήρα

ελέγχεται από την παροχή του αερισμού που εφαρμόζεται στα εμβαπτιζόμενα

συστήματα MBR και έχει τριπλό σκοπό : α) παρέχει οξυγόνο στη βιομάζα β)

διατηρεί  τη  βιομάζα  υπό  αιώρηση  και  γ)  μειώνει  την  έμφραξη

απομακρύνοντας σωματίδια πουσυσσωρεύονται  συνεχώς στη μεμβράνη.  Η

επίδραση της  συγκέντρωσης  του  διαλυμένου οξυγόνου  στην έμφραξη  έχει
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πολλές  συνιστώσες  και  περιλαμβάνει  αλλαγές  στη  δομή  του  βιοφίλμ  που

σχηματίζεται στην επιφάνεια της μεμβράνης, στις συγκεντρώσεις των EPS και

SMP,  καθώς  και  στη  δομή  των  συσσωματωμάτων  (Le-Clechetal.  2006).

Συνήθως υψηλότερες συγκεντρώσεις DO οδηγούν σε καλύτερη διηθησιμότητα

ιλύος  και  χαμηλότερους ρυθμούς έμφραξης  (Kangetal.  2003,  YoonKimetal.

2006).  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  το  βιοφίλμ  που  σχηματίζεται  σε  υψηλές

συγκεντρώσεις  DO αποτελείται  από  μεγαλύτερα  σωματίδια  με  μεγαλύτερο

πορώδες  σε  σχέση  με  το  βιοφίλμ  που  σχηματίζεται  σε  χαμηλές

συγκεντρώσεις DO. Το μικρότερο πορώδες του βιοφίλμ έχει ως αποτέλεσμα

την  αυξημένη  έμφραξη  των  μεμβρανών.  Επιπλέον  η  μεταβολή  της

συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου έχει μεγάλη επίδραση στη σύσταση

των EPS.  Η λειτουργία  ενός  MBR σε  υψηλές  συγκεντρώσεις  DO συντελεί

στην  χαμηλότερη  παραγωγή  EPS  με  αποτέλεσμα  το  χαμηλότερο  ρυθμό

έμφραξης (Drewsetal. 2006, Jinetal. 2006). 

3.4.3 Λειτουργικές συνθήκες

3.4.3.1 Χρόνος παραμονής των στερεών

O χρόνος παραμονής των στερεών (Solids Retention Time-SRT) ορίζεται ως

ο λόγος των στερεών του αντιδραστήρα προς τα στερεά που αφαιρούνται από

αυτόν. Η εξίσωση υπολογισμού του  SRT σε σύστημα  MBR, που θεωρείται

πως η εκροή δεν περιέχει καθόλου αιωρούμενα στερεά είναι η ακόλουθη: 
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SRT= V/W,

 όπου: 

V: ο ενεργός όγκος του αντιδραστήρα (l) 

W: η παροχή περίσσειας ιλύος (l/d) 

Ο  χρόνος  παραμονής  των  στερεών  είναι  πιθανότατα  η  πιο  σημαντική

λειτουργική  παράμετρος  που  επιδρά  στην  έμφραξη  των  μεμβρανών.  Η

μεταβολή  του  SRT επιδρά  σημαντικά  σε  ιδιότητες  της  βιομάζας,  όπως  η

συγκέντρωση  των  MLSS,  το  μέγεθος  των  βιοκροκίδων,  καθώς  και  η

συγκέντρωση των ΕPS και SMP. Οι πολύ χαμηλοί SRTs (<2 ημέρες) ευνοούν

την έμφραξη. Οι  Trusselletal.  2006 παρατήρησαν πως ο ρυθμός έμφραξης

αυξήθηκε σχεδόν 10 φορές όταν το SRT μειώθηκε από τις 10 στις 2 ημέρες.

Εφόσον όμως βασικό πλεονέκτημα των MBR είναι η λειτουργία σε μεγάλους

SRTs (>15  ημέρες)  οι  περισσότερες  έρευνες  έχουν  στραφεί  σε  τέτοιους

χρόνους, μεσκοπό την ελαχιστοποίηση της περίσσειας ιλύος. Από την άλλη οι

μελέτες που αναφέρουν λειτουργία συστήματος ΜBR σε άπειρο SRT (χωρίς

απόρριψη  ιλύος)  είναι  συνήθως  εργαστηριακής  κλίμακας,  χρησιμοποιούν

συνθετικό  απόβλητο  (ή  προεπεξεργασμένο  απόβλητο)  (Gao  etal.  2004,

Liuetal.  2005)  και  ως  εκ  τούτου  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  τη  συσσώρευση
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αδρανούς υλικού στον αντιδραστήρα. Η συνεχής συσσώρευση στον MBR μη

βιοδιασπώμενου υλικού, αναμφισβήτητα οδηγεί σε έμφραξη της μονάδας των

μεμβρανών. Επιπλέον σε πολύ υψηλούς SRT αυξάνεται το ιξώδες και έτσι

δυσχεραίνεται  ο  αερισμός της  βιομάζας.  Οι  Huangetal.  2011 λειτούργησαν

τρεις αναερόβιους MBR σε SRTs 30, 60, 100 ημέρες και συμπέραναν αύξηση

του ρυθμού έμφραξης σε μεγάλους SRTs, εξαιτίας αύξησης της παραγωγής

των  SMP.  Οι  Hanetal.  2005  αύξησαν  τον  SRT από 30  σε  100  μέρες  με

αποτέλεσμα η έμφραξη να διπλασιαστεί,  παρόλο που ταυτόχρονα αύξησαν

την παροχή αερισμού από 15 σε 25 l/min. Από την άλλη πλευρά οι  πολύ

υψηλοί χρόνοι παραμονής μειώνουν τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών,

καθώς  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  υποστρώματος  χρησιμοποιείται  για  τις

ανάγκες συντήρησης και άρα οδηγούν σε μείωση των EPS, πράγμα ευνοϊκό

για την έμφραξη.  Οι  VandenBroecketal.  2012 λειτούργησαν έναν πιλοτικής

κλίμακας MBR για περισσότερο από 2 χρόνια σε 3 διαφορετικούς SRTs (10,

30 και 50 ημέρες) και κατέληξαν πως η έμφραξη μειώνεται σε υψηλότερους

SRTs.  Οι  Ahmedetal.  2007b  λειτούργησαν  4  διαφορετικούς  MBR  σε  4

διαφορετικούς SRTs (20, 40, 60, 100 ημέρες) και κατέληξαν πως ο ρυθμός

αύξησης της διαμεμβρανικής πίεσης, άρα και κατά επέκταση της έμφραξης

ήταν  μεγαλύτερος  στους  μικρούς  SRTs.  Ο  προσδιορισμός  λοιπόν  ενός

βέλτιστου  SRT  είναι  δύσκολος,  εξαιτίας  των  διαφορετικών  συνθηκών  που

χαρακτηρίζουν τη λειτουργία εργαστηριακών και  πιλοτικών αντιδραστήρων,
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καθώς και της διαφορετικής φύσης αποβλήτου που χρησιμοποιείται στην κάθε

έρευνα.

3.4.3.2 Οργανική φόρτιση

Η  οργανική  φόρτιση  του  συστήματος  (F/M),  ορίζεται  ως  ο  λόγος  της

παρεχόμενης τροφής προς τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο

σύστημα. 

F/M= CODin *Q/ MLVSS*V Όπου :

F/M: λόγος τροφής προς μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο σύστημα

(gCOD/gVSSd) 

CODin: το COD του εισερχόμενου στον αντιδραστήρα αποβλήτου (mg/l) 

Q: η παροχή του αποβλήτου (l/d) 

MLVSS: τα πτητικά αιωρούμενα στερεά του ανάμικτου υγρού (mg/l) 

V: όγκος του αντιδραστήρα (l)

Η  λειτουργία  των  συστημάτων  MBR  συνήθως  χαρακτηρίζεται  από  πολύ

χαμηλές τιμές οργανικής φόρτισης (F/M<0,4), κάτι που συμβαίνει γιατί τα MBR

συνήθως  λειτουργούν  σε  υψηλές  συγκεντρώσεις  ανάμικτου  υγρού  στον

αντιδραστήρα (MLSS>4.000mg/l). Η επίδραση της οργανικής φόρτισης στην

έμφραξη  ταυτίζεται  με  την  επίδραση  που  έχει  ο  χρόνος  παραμονής  της

32



λάσπης (SRT) στην έμφραξη. Χαμηλός SRT σημαίνει αυξημένη τροφή προς

τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο σύστημα, δηλαδή αυξημένη

οργανική  φόρτιση,  ενώ  ένας  υψηλός  SRT  συνεπάγεται  χαμηλή  οργανική

φόρτιση.

3.4.3.3 Υδραυλικός χρόνος παραμονής

O υδραυλικός χρόνος παραμονής (Hydraulic Retention Time-HRT) αποτελεί

το χρόνο παραμονής των λυμάτων στον αντιδραστήρα και ορίζεται ως εξής: 

HRT= V/Q *24 Όπου: 

V: όγκος του αντιδραστήρα (l) 

Q: η παροχή αποβλήτου στον αντιδραστήρα (l/d)

Ο  HRT αποτελεί  μια  λειτουργική  παράμετρο  που  πρέπει  να  επιλέγεται

κατάλληλα,  ώστε  να  υπάρχει  μια  ισορροπία  μεταξύ  του  κόστους  και  της

αποδοτικότητας που επιτυγχάνει ένα σύστημα MBR. 

Η πλειοψηφία των ερευνητικών αναφορών καταλήγει στο συμπέρασμα πως η

μείωση του HRT οδηγεί σε αύξηση της έμφραξης των μεμβρανών. Οι Gaoetal.

2012 λειτούργησαν έναν εργαστηριακής κλίμακας  MBR τροφοδοτούμενο με

αστικό απόβλητο σε 4 διαφορετικά HRTs (8 h, 4h, 6h, 2,5 h) και συμπέραναν

αύξηση της αντίστασης στη διήθηση 3 φορές όταν ο HRT μειώθηκε από 8 h

στις 2,5 hκαιμεγαλύτερο ρυθμό έμφραξης στα μικρά HRTs. Οι Hongetal. 2012

λειτούργησαν έναν εργαστηριακό εμβαπτιζόμενο αντιδραστήρα κοιλών ινών
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σε  4  διαφορετικούς  HRTs  (4  h,  2  h,  1,3h,  1  h)  και  συμπέραναν  πως  ο

χαμηλότερος  HRT  οδήγησε  σε  μεγαλύτερο  ρυθμό  αύξησης  της

διαμεμβρανικής  πίεσης  και  συνεπώς  αύξηση  της  έμφραξης.  Οι  Chaeetal.

2006 λειτούργησαν έναν MBR πιλοτικής κλίμακας σε διαφορετικούς HRTs και

συμπέραναν πως όταν ο HRT μειώθηκε από τις 10 στις 4 h, παρατηρήθηκε

αύξηση  των  EPS  και  αύξηση  της  έμφραξης.  Οι  Vieroetal.  2007

χρησιμοποίησαν  έναν  εμβαπτιζόμενο  MBR  τροφοδοτούμενο  με  συνθετικό

απόβλητο  και  εξέτασαν  την  επίδραση  διαφορετικών  HRTs  (2-5h)  στην

αποδοτικότητα του αντιδραστήρα. Κατέληξαν πως η λειτουργία σε χαμηλούς

HRTs δεν έχει καμμία επίδραση στην απομάκρυνση οργανικού υλικού και στη

γενικότερη αποδοτικότητα του αντιδραστήρα. Όμως τα συνθετικά απόβλητα

περιέχουν εύκολα βιοαποδομήσιμες ενώσεις, με αποτέλεσμα ο HRT να μην

παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  αποδοτικότητα  του  συστήματος.  Όταν  το  ίδιο

σύστημα  MBR  χρησιμοποιηθεί  για  την  επεξεργασία  ενός  πιο  σύνθετου

αποβλήτου (π.χ. από διυλιστήριο πετρελαίου), ακόμη και μια μικρή αλλαγή

στον HRT επηρεάζει  την αποδοτικότητα του συστήματος (Viero&Sant’anna

2008).  Τέτοια  συστήματα  απαιτούν  συνήθως  υψηλούς  HRT,  ώστε  να

μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους
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3.5 Τρόποι αντιμετώπισης της έμφραξης

Με σκοπό την επιμήκυνση της ζωής των μεμβρανών, αλλά και την μείωση της

έμφραξής τους εφαρμόζεται η διαδικασία του καθαρισμού των μεμβρανών. Οι

πιο  συνηθισμένες  κατηγορίες  καθαρισμών  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν

είναι α) ο υδραυλικός καθαρισμός και β) ο χημικός καθαρισμός.

3.5.1 Υδραυλικός καθαρισμός

Ο υδραυλικός καθαρισμός περιλαμβάνει  μια σειρά από μεθόδους που δεν

καθαρίζουν  πλήρως  τις  μεμβράνες,  αλλά  παρατείνουν  την  διάρκεια

λειτουργίας  τους  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  χρόνου  ζωής  τους.  Oι

μέθοδοι αυτοί είναι οι παρακάτω: 

1. Η πλύση των μεμβρανών με αντιστροφή της ροής του διηθήματος

(backwashing)  που  πραγματοποιείται  μόνο  στις  διεργασίες

μικροδιήθησης και  υπερδιήθησης,  κυρίως για διατάξεις  κοίλων ινών,

σωληνοειδείς,  καθώς και  για  διατάξεις  στις  οποίες  χρησιμοποιούνται

κεραμικές  μεμβράνες.  Η  αντίστροφη  πλύση  στα  συστήματα  MBR

πραγματοποιείται  μέσα  στο  σύστημα  και  κατά  τη  διάρκεια  της

λειτουργίας των μεμβρανών με την παύση της διεργασίας της διήθησης

και με την αντιστροφή της πτώσης πίεσης. Το νερό κινείται προς την
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αντίθετη  κατεύθυνση  έτσι  ώστε  τα  συσσωρευμένα  σωματίδια  να

μεταφέρονται έξω από τη μονάδα τον μεμβρανών, είτε κατευθείαν στο

ανάμικτο  υγρό  (εμβυθιζόμενοMBR),  είτε  στο  εισερχόμενο  ρεύμα

(εξωτερικό  MBR). Αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για τον

καθαρισμό κυρίως της επιφάνειας της μεμβράνης και χρησιμοποιείται

κυρίως στα συστήματα MBR με μονάδες κοίλων ινών. 

2. Η  περιοδική  αποσυμπίεση  (relaxation)  του  συστήματος  των

μεμβρανών,  η  οποία  συντελείται  με  τη  παύση της  διαδικασίας  της

διήθησης  για  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα.  Δηλαδή  εφαρμόζεται

διακοπτόμενη  λειτουργία  διήθησης  στο  σύστημα.  Η  μέθοδος  αυτή

μειώνει  μόνο  την  επιφανειακή  έμφραξη,  με  την  επαναιώρηση  στο

ανάμικτο υγρό των σωματιδίων που είχαν επικαθίσει  στην επιφάνεια

της  μεμβράνης,  αλλά  δεν  συμβάλει  στη  μείωση  της  έμφραξης  στο

εσωτερικό της μεμβράνης. 

3. Η  στιγμιαία  αντιστροφή  της  ροής  αποτελεί  μια  πιο  πρόσφατη

παραλλαγή  του  κλασικού  συστήματος  πλύσης  κατά  την  οποία  η

αντίστροφη πλύση είναι στιγμιαία (διαρκεί λιγότερο από 1  sec), αλλά

πραγματοποιείται με μεγάλη συχνότητα (περίπου κάθε 10-30 sec) κατά

τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος .
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3.5.2 Χημικός καθαρισμός

Ο χημικός καθαρισμός αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού

των  μεμβρανών  στα  συστήματα  MBR.  Τα  χημικά  διαλύματα  που

χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι όξινα (υδροχλωρικό,

θειικό,  νιτρικό  οξύ),  αλκαλικά,  επιφανειοδραστικά  και  ενζυμικά.  Στις

περισσότερες  όμως περιπτώσεις  χρησιμοποιείται  το  υποχλωριώδες  νάτριο

για  οργανικές  ουσίες  έμφραξης  και  το  κιτρικό  οξύ  για  ανόργανες.  Το

υποχλωριώδες νάτριο έχει την ιδιότητα να υδρολύει τα οργανικά μόρια και με

αυτό  τον  τρόπο  να  αποκολλά  τα  σωματίδια  και  το  βιοφίλμ  που  είναι

προσκολλημένα  στην  μεμβράνη.  Υπάρχουν  δύο  είδη  χημικού  καθαρισμού

που εφαρμόζονται στα  MBR: α)  o περιοδικός καθαρισμός και β) ο εντατικός

καθαρισμόςΟ  περιοδικός  καθαρισμός  πραγματοποιείται  για  προληπτικούς

λόγους, ώστε να μην υπάρξει κάποια απότομη αύξηση της αντίστασης στη

ροή του διηθήματος και πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (σε

εβδομαδιαία  βάση).  Πραγματοποιείται  με  χορήγηση  αραιών  χημικών

διαλυμάτων στους σωλήνες  εξόδου του διηθήματος και  με  αντιστροφή της

ροής. Ο χρόνος επαφής των διαλυμάτων με τις μεμβράνες είναι μικρός (μέχρι

1 ώρα). 

Ο εντατικός καθαρισμός πραγματοποιείται πιο σπάνια με στόχο τη μείωση της

έμφραξης και την αποκατάσταση της ροής (ή της διαμεμβρανικής πίεσης) στα

αρχικά επίπεδα. Σε αυτού του είδους τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται  πιο

37



πυκνά διαλύματα που έρχονται σε επαφή με τις μεμβράνες για μεγαλύτερα

χρονικά  διαστήματα.  Ο  εντατικός  καθαρισμός  πολλές  φορές  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί  με  αφαίρεση  της  μονάδας  των  μεμβρανών  εκτός

αντιδραστήρα.
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4. Πειραματικό μέρος

4.1. Στόχος πειράματος

Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί η επεξεργασία υγρών

αποβλήτων  από  τη  βιομηχανική  περιοχή  Θεσσαλονίκης  με  πιλοτικό

βιοαντιδραστήρα  μεμβρανών  (MBR) και  να  διερευνηθεί  η  απόδοση  του

συστήματος για την απομάκρυνση των διαφορετικών ρύπων. 

4.2 Υλικά και αναλυτικοί μέθοδοι

4.3 Περιγραφή του συστήματος βιοαντιδραστήρα μεμβρανών

Το  πιλοτικό  σύστημα  του  MBR είναι  εμβαπτιζόμενης  διάταξης  και

κατασκευάστηκε από το μηχανολογικό τμήμα του Α.Τ.Ε.Ι  Θεσσαλονίκης για

την  εκπλήρωση  τις  πτυχιακής  εργασίας.  Εγκαταστάθηκε  στο  βιομηχανικό

εργαστήριο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και λειτούργησε σε συνεχή βάση έως

ότου να λήξει  το πειραματικό μέρος της πτυχιακής εργασίας Σχήμα Α.5. 

Η μονάδα αποτελείται  από 2 διαμερίσματα,  τα οποία επικοινωνούν μεταξύ

τους  :  α)  το  διαμέρισμα  στο  οποίο  γίνεται  η  νιτροποίηση  (προ-αερισμός)

τροφοδοσία  και β) το διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται η μονάδα μεμβρανών.

Οι διαστάσεις του πιλοτικού συστήματος είναι 30cm μήκος, 50cm πλάτος και

80cm ύψος. Αρχικά το απόβλητο εισέρχεται στην δεξαμενή προ-αερισμού (ή

νιτροποίησης), που αποτελεί  το αρχικό στάδιο επεξεργασίας και στο οποίο
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παρέχεται  αέρας  με  σκοπό  την  ανάμειξη  των  υγρών  αποβλήτων  και  την

οξείδωση των οργανικών και  αζωτούχων ενώσεων.  Ο αερισμός παρέχεται

μέσω ενός φυσητήρα αέρα που περιλαμβάνει  5  διαχυτήρες  δυναμικότητας

0.2-2  m3/h αέρα  ο  καθένας  και  οι  οποίοι  βρίσκονται  εγκατεστημένοι  στον

πυθμένα της  δεξαμενής.Οι  διαχυτήρες  αυτοί  εξασφαλίζουν τον  απαραίτητο

αερισμό λεπτών φυσαλίδων, ώστε να μεγιστοποιείται η διάχυση του οξυγόνου

στις

βιοκροκίδες.
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Σχήμα 5: Διάταξη της μονάδας MBR

Ο βιοαντιδραστήρας μεμβρανών αποτελεί και τη κύρια μονάδα της βιολογικής

διεργασίας.  Στο  διαμέρισμα  αυτό  βρίσκεται  εμβαπτιζόμενη  η  μονάδα

μεμβρανών, διαμέσου της οποίας γίνεται ο διαχωρισμός της επεξεργασμένης

εκροής  από  το  ανάμικτο  υγρό.  Ένα  δεύτερο  σύστημα  αερισμού  βρίσκεται

κάτω  από  τη  μονάδα  αυτή  και  το  οποίο  παρέχει  απευθείας  στη  μονάδα

χονδρόκοκκες  φυσαλίδες  με  σκοπό  τον  περιορισμό  της  έμφραξης  των

μεμβρανών.  Ο  αέρας  εξέρχεται  από  το  σύστημα  αερισμού  και  εισάγει

διατμητικές τάσεις στην επιφάνεια των μεμβρανών, ώστε να μεγιστοποιείται η

αποκόλληση των σωματιδίων και να μειώνεται η έμφραξη. Η πιλοτική μονάδα

ρυθμίζεται η λειτουργία της διήθησης και του αερισμού των μεμβρανών. Στο

σύστημα υπάρχουν δύο αντλίες τύπου δοσομετρικές,  από τις οποίες η μία

τροφοδοτεί  το  απόβλητο στον αντιδραστήρα και  η  άλλη αντλεί  το  διήθημα

διαμέσου της μονάδας των μεμβρανών. Οι αντλίες λειτουργούν παράλληλα με

αισθητήρες ηλεκτροδίων, που είναι τοποθετημένοι μέσα στον αντιδραστήρα,

ώστε να διακόπτεται η αντλία τροφοδοσίας του συστήματος όταν η στάθμη

φτάσει ένα ανώτατο όριο και να ξεκινά η λειτουργία της αντλίας διηθήματος
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και το αντίστροφο. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ο ηλεκρομηχανολογικός

εξοπλισμός, αλλά και οι μεμβράνες οι οποίες δεν πρέπει να εκτίθενται στην

ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Η διήθηση λαμβάνει χώρα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους των 10 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πραγματοποιείται 9 λεπτά διήθηση και 1 λεπτό

διακοπή της αντλίας διήθησης, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο το σύντομο

φράξιμο των μεμβρανών.

4.4 Χαρακτηριστικά της μονάδας μεμβρανών

Η μονάδα των μεμβρανών με την οποία επιτυγχάνεται  ο  διαχωρισμός της

εκροής  από  το  ανάμικτο  υγρό  έχει  κατασκευαστεί  στην  Ιαπωνία  από  την

Kubota και  είναι  εμβαπτιζόμενη  στο  ανάμικτο  υγρό  του  βιολογικού

αντιδραστήρα. Είναι επίπεδη και αποτελείται  από 1 μεμβράνες με συνολικό

ενεργό εμβαδόν ίσο με 0,5m2. Το υλικό κατασκευής της είναι το χλωριωμένο
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πολυαιθυλένιο και το ονoμαστικό μέγεθος των πόρων της είναι 0,4μm. Στον

παρακάτω  Πίνακα  3  συνοψίζονται  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  της

συγκεκριμένης μονάδας μεμβρανών.

Πίνακας 3:  Χαρακτηριστικά της  μονάδας μεμβρανών του συστήματος

MBR.
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4.5 Λειτουργία Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών
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Ο  MBR λειτούργησε για περισσότερες  από 170 ημέρες  στην εγκατάσταση

επεξεργασίας  λυμάτων  με  τροφοδοσία  ένα  μέρος  του  αποβλήτου  που

συγκεντρωνόταν  στο  βιολογικό,  χωρίς  καμία  προεπεξεργασία  πέραν  της

απομάκρυνσης των στερεών.  Η ενεργός ιλύς που χρησιμοποιήθηκε αρχικά

στον MBR ήταν από τη δεξαμενή αερισμού της εγκατάστασης, έχοντας αρχική

συγκέντρωση  αιωρούμενων  στερεών  3-4  g/L.  Τρεις  διαφορετικοί  χρόνοι

παραμονής  της  λάσπης  (SRT)  εφαρμόστηκαν  στο  σύστημα  i)  SRT=  30

ημέρες (1η - 56η ημέρα)ii) SRT=15 ημέρες (75η -109η ημέρα) και iii) SRT=20

ημέρες  (109η -178η ημέρα).  Η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς

τους χρόνους είναι  η  ποσότητα της  περίσσειας  ιλύος που αφαιρείται  κάθε

φορά από τον βιολογικό αντιδραστήρα. Η ενεργός ιλύς αφαιρείται μία φορά

την  εβδομάδα  από  τον  αντιδραστήρα  και  επομένως  οι  SRTs  είναι

εβδομαδιαίοι μέσοι όροι. 

4.6 Καθαρισμός μεμβρανών

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του MBR, οι μεμβράνες υφίστανται σταδιακή

έμφραξη από οργανικές και ανόργανες ουσίες. Η μέθοδος καθαρισμού που

χρησιμοποιήθηκε  στο  συγκεκριμένο  πιλοτικό  σύστημα  είναι  ο  χημικός

καθαρισμός με υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl). Η έκπλυση των μεμβρανών

(backwashing)  δεν  εφαρμόστηκε  στο  σύστημα,  αλλά  η  διακοπτόμενη

λειτουργία  διήθησης.  Κάθε  10  λεπτά  λειτουργίας  της  η  αντλίας  διήθησης
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σταματά για 1 λεπτό, για να ‘ξεκουραστούν’ οι μεμβράνες, αποτρέποντας έτσι

το σύντομο φράξιμό τους. 

Κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  συστήματος  πραγματοποιήθηκαν  δύο

φορές χημικοί καθαρισμοί κατά τις ημέρες 196 και 398 όταν η διαμεμβρανική

πίεση  είχε  φτάσει  σε  υψηλά  επίπεδα  (>40  ΚPa).  Η  διαδικασία  που

ακολουθήθηκε  είναι  η  εξής:  1)  Το  σύστημα  τίθεται  προσωρινά  εκτός

λειτουργίας.  2)  Εισάγεται  στη  μονάδα  μεμβρανών  διάλυμα  NaOCl (5%).

Δοχείο που περιέχει το διάλυμα τοποθετείται ψηλά και εισάγεται στη μονάδα

μεμβρανών  με  την  επίδραση  της  βαρύτητας.  3)  Το  διάλυμα  αφήνεται  να

δράσει  σε  επαφή  με  τις  μεμβράνες  για  2-3  ώρες.  Σαν  γενικός  κανόνας

απαιτούνται συνήθως 2 ώρες για τον καθαρισμό των οργανικών ενώσεων και

1 ώρα για τον καθαρισμό των ανόργανων.

4.7 Δειγματοληψίες –Αναλυτικές μέθοδοι

Τα  δείγματα  συλλέγονταν  1  φορά  την  εβδομάδα  από τα  εξής  σημεία  του

πιλοτικού συστήματος: α) την είσοδο β) το ανάμικτο υγρό που περιβάλλει τις

μεμβράνες και γ) την έξοδο του συστήματος. 

Οι  παράμετροι  που  προσδιορίστηκαν  στα  δείγματα  της  εισόδου  και  της

εξόδου είναι οι εξής: ολικά και πτητικά αιωρούμενα στερεά (Total and Volatile

Suspended solids-TSS and VSS),καθώς  και  χημικά  απαιτούμενο  οξυγόνο

(Chemical Oxygen Demand –COD).
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4.7.1 Προσδιορισμός Ολικών και Πτητικών Αιωρούμενων 
Στερεών

Ο  προσδιορισμός  των  ολικών  αιωρούμενων  στερεών  (ΜLSS)  και  των

πτητικών αιωρούμενων στερεών (MLVSS) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις

μεθόδους 2540 D και 2540 Ε των Standard methods (ΑPHA, 1998). 

1.  Αρχικά  τα  καθαρά  φίλτρα  (Sartorius,  μέγεθος  πόρων  1,2  μm)

τοποθετούνται  σε  πυριαντήριο  στους 550οC για 20 λεπτά  προκειμένου να

απομακρυνθεί η υγρασία και τυχόν πτητικές ενώσεις. 

2. Τα φίλτρα τοποθετούνται σε αφυγραντή για να επανέλθουν σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος  και  έπειτα  ζυγίζονται  ώστε  να  βρεθεί  η  μάζα  του  καθαρού

φίλτρου. 

3. Έπειτα συγκεκριμένος όγκος υγρών αποβλήτων (30 ml για είσοδο, 10-20

ml για δεξαμενή αερισμού και 200 ml για έξοδο) διηθείται κάθε φορά μέσω του

χωρίς υγρασία φίλτρου και 

4.  Τα  φίλτρα  ξηραίνονται  σε  φούρνο  για  2  περίπου  ώρες  στους  105ο  C,

τοποθετούνται  σε  αφυγραντή  για  να  επανέλθουν  σε  θερμοκρασία

περιβάλλοντος  και  στη  συνέχεια  ζυγίζονται.  Ο  υπολογισμός  της

συγκέντρωσης των στερεών γίνεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:
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MLSS = (A-B) / V 

Όπου:

Α :είναι η μάζα του φίλτρου μετά τη ξήρανση στο φούρνο των 103ο -105οC (g)

Β :είναι η μάζα του καθαρού φίλτρου (g) 

V :είναι ο όγκος του δείγματος (ml) 

Για τον υπολογισμό των πτητικών αιωρούμενων στερεών (MLVSS) τα ίδια

φίλτρα τοποθετούνται σε πυραντήριο για 20 λεπτά στους 550±10οC και στη

συνέχεια  τοποθετούνται  πάλι  σε  αφυγραντή  και  μετά  ζυγίζονται.  Ο

υπολογισμός  της  συγκέντρωσης  των  πτητικών  στερεών  γίνεται  βάσει  της

σχέσης: 

MLVSS = (Β-Γ) / V

Όπου: 

Γ: Είναι η μάζα του φίλτρου μετά τους 550οC (g)

4.7.2 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)

Ο προσδιορισμός του πραγματοποιείται με έτοιμα αντιδραστήρια της Analab

με εύρος συγκεντρώσεων 0-150 mg/l για τα δείγματα της εξόδου και 0-1500
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mg/l για τα δείγματα της εισόδου. Η μέθοδος στην οποία στηρίζονται είναι η

μέθοδος  οξείδωσης  οργανικών  και  ανόργανων  ενώσεων  παρουσία

διχρωμικού καλίου (μέθοδος 5220 D των πρότυπων μεθόδων - Αpha,1998).

Όταν  αναφερόμαστε  στο  διαλυτό  COD η  μέτρηση  πραγματοποιείται  στο

διήθημα που συλλέγεται μετά από διήθηση με μεμβράνες μεγέθους πόρων

0,45 μm   
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5.Αποτελέσματα

5.1 Χαρακτηριστικά του βιομηχανικού αποβλήτου

Τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  του  βιομηχανικού  αποβλήτου  που

χρησιμοποιήθηκε ως τροφοδοσία στον πιλοτικό  MBR παρουσιάζονται  στον

Πίνακα A.4. Όπως είναι εμφανές από τον πίνακα το απόβλητο χαρακτηρίζεται

από υψηλές διακυμάνσεις όσον αφορά τις περισσότερες παραμέτρους που το

χαρακτηρίζουν.  Χαρακτηριστικό  είναι  για  παράδειγμα  πως  το  COD

παρουσιάζει  μια ελάχιστη τιμή ίση με 730  mg/l και μια μέγιστη τιμή ίση με

7600  mg/l με  μια μέση συγκέντρωση 2440±1288  mg/l.Πρέπει  επιπλέον να

σημειωθεί  πως  στο  συγκεκριμένο  βιομηχανικό  πάρκο  λειτουργούν  κυρίως

βιομηχανίες τροφίμων και όχι βαριές βιομηχανίες, επομένως το απόβλητο δεν

χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, χλωριωμένων

ενώσεων και υδρογονανθράκων.

Πίνακας  4:  Οι  κυριότερες  παράμετροι  που  χαρακτηρίζουν  το

βιομηχανικό απόβλητο.

Παράμετρος
 (mg/l)

Αριθμός
Μετρήσεων

Μέση
Τιμή± τυπ.
απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

COD total 20 2440±1283 730 7600

COD dissolved 20 1796±1628 380 5400

TSS 18 936±634 390 3604

VSS 16 570±380 25,62 2205
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5.2 Αιωρούμενα και πτητικά αιωρούμενα στερεά ανάμικτου 
υγρού (ΜLSS-MLVSS)

Η  συγκέντρωση  των  ολικών  και  πτητικών  αιωρούμενων  στερεών  του

ανάμικτου  υγρού  στον  αντιδραστήρα  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  6,  για  3

διαφορετικούς χρόνους παραμονής των στερεών (SRTs) που εφαρμόστηκαν

στο σύστημα.  Όλα τα δείγματα βιομάζας  συλλέχθηκαν πριν την απόρριψη

ιλύος από το σύστημα. Μετά από ένα χρόνο προσαρμογής της ιλύος περίπου

3 φορές τον SRT της κάθε περιόδου, οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν

την έναρξη μιας μόνιμης κατάστασης. Η μέση τιμή συγκέντρωσης των MLSS

στη μόνιμη κατάσταση μειώθηκε από 18.3  g/l για  SRT=30d στα 9.2  g/l για

SRT=15d και  αυξήθηκε  στα  12.7  g/l για  SRT=20d (Πίνακας  5).  Είναι

επομένως εμφανής η μείωση της συγκέντρωσης της βιομάζας σε μικρότερους

SRTs.  Επιπλέον  από το  διάγραμμα  αυτό  φαίνονται  οι  πολύ  υψηλές  τιμές

MLSS που μπορούν να επιτευχθούν στα συστήματα  MBR σε σχέση με τα

κλασσικά συστήματα ενεργού ιλύος που συνήθως κυμαίνονται σε ένα εύρος

συγκεντρώσεων 1.5-3.5 g/l.
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Σχήμα 6: Συγκεντρώσεις MLSS και MLVSS στον MBR

Πίνακας  5:  Μέσες  συγκεντρώσεις  MLSS  και  MLVSS  στην  μόνιμη

κατάσταση για κάθε SRT.
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5.3 Ποιότητα εκροής MBR- Εξέταση της επίδρασης του 

χρόνου παραμονής των στερεών

5.3.1 Απομάκρυνση COD

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται το ολικό και διαλυτό COD του τροφοδοτούμενου

αποβλήτου και το  COD της εκροής κατά τη διάρκεια του πειράματος, ενώ η

απομάκρυνση του  COD παρουσιάζεται  στο Σχήμα 8. Παρατηρείται  πως το

COD της εκροής σπάνια ξεπερνά τα 50 mg/l (Σχήμα 7). Την 109η ημέρα του

πειράματος  παρατηρείται  αυξημένη  συγκέντρωση  οργανικού  υλικού  στην

έξοδο,  εξαιτίας  έντονης  κακοκαιρίας  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  κλαδιά  να

εισχωρήσουν στον αντιδραστήρα και να σκιστούν 4 από τις 25 μεμβράνες. Οι

μεμβράνες αυτές απομακρύνθηκαν και για τον υπόλοιπο καιρό το σύστημα

λειτουργούσε με τις υπόλοιπες 21.

Σχήμα  7: Ολικό και διαλυτό COD εισόδου και εξόδου
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Σχήμα 8: Απομάκρυνση COD που επιτυγχάνεται από το σύστημα.

Στον Πίνακα A.6 φαίνονται οι απομακρύνσεις του COD που επιτυγχάνονται σε

κάθε  SRT και  για  σταθερό  HRT ίσο  με  24  ώρες.  Επειδή  η  σύσταση  του

τροφοδοτούμενου  αποβλήτου  παρουσιάζει  μεγάλες  διακυμάνσεις,  δίνεται

επιπλέον η σύσταση του αποβλήτου κατά τη διάρκεια της κάθε περιόδου.
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Πίνακας  6:  Μέσες  συγκεντρώσεις  COD  εισόδου  και  εξόδου  και

ποσοστιαίες απομακρύνσεις.

Η απομάκρυνση του  COD κυμαίνεται  σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα

από το COD της εισόδου, όπως φαίνεται στην Σχήμα 8 και στον Πίνακα A.6.

Σχεδόν πλήρης απομάκρυνση του οργανικού υλικού (99.2%) παρατηρείται για

SRT ίσο με  20 ημέρες,  παρά τις  υψηλές τιμές στο  COD της τροφοδοσίας

εκείνη την περίοδο. Αλλά και στους υπόλοιπους SRTs η απομάκρυνση είναι

υψηλή (99.2% και 97.8% για SRT =20 και 30 ημέρες αντιστοίχως). 

Συμπεραίνεται λοιπόν πως ο ΜBR επιτύγχανε άριστης ποιότητας εκροή, όσον

αφορά την απομάκρυνση του οργανικού υλικού, που σπάνια ξεπερνούσε τα

50 mg/lCOD και πληρούσε πάντα τα όρια που θέτει η νομοθεσία (<125 mg/l

σύμφωνα  με  την  KYA 5673),  παρά  τις  πολύ  υψηλές  διακυμάνσεις  του

τροφοδοτούμενου αποβλήτου. Η υψηλή μείωση του οργανικού φορτίου που

επιτυγχάνεται  σε ένα σύστημα  MBR, οφείλεται  στην βιολογική επεξεργασία

που λαμβάνει  χώρα στον αντιδραστήρα,  αλλά σημαντικό ρόλο παίζει  και η
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κατακράτηση  των  κολλοειδών  και  αιωρούμενων  σωματιδίων  από  τις

μεμβράνες.

5.3.4 Απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών

Στο Σχήμα 9 φαίνεται η διακύμανση των TSS και VSS εισόδου, καθώς και των

TSS εξόδου. Η κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών από τη μεμβράνη

είναι πλήρης. Η συγκέντρωση των  TSS εξόδου είναι πάντοτε κάτω από το

όριο  ανίχνευσης,  εκτός  της  109  ημέρας,  που  συνέβη  το  σκίσιμο  των

μεμβρανών.  Η  επίτευξη  εκροής  με  πολύ  χαμηλή  συγκέντρωση  οργανικού

υλικού είναι αποτέλεσμα και της κατακράτησης σωματιδιακού υλικού από τη

μεμβράνη.

Σχήμα 9: Συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών εισόδου και εξόδου.
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5.7 Έμφραξη μεμβρανών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

πιλοτικού συστήματος

Κατά  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του  πιλοτικού  συστήματος  η  έμφραξη  στις

μεμβράνες ελεγχόταν μέσω της μέτρησης της διαμεμβρανικής πίεσης (Trans

membrane Pressure-  TMP).  Στην  εικόνα  7  παρουσιάζεται  η  αύξηση  της

διαμεμβρανικής πίεσης με τον χρόνο στους τρεις διαφορετικούς  SRTs που

εφαρμόστηκαν.  Αρχικά  για  SRT ίσο  με  30  ημέρες,  ένας  μικρός  ρυθμός

αύξησης της διαμεμβρανικής πιέσεως (0.07  KPa/ημέρα) παρατηρείται  μέχρι

την  28η  ημέρα  λειτουργίας  του  αντιδραστήρα,  ακολουθούμενος  από  έναν

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (0.28  KPa/ημέρα) μετά την 28η ημέρα, έχοντας

ως αποτέλεσμα έναν συνολικό ρυθμό αύξησης ίσο με 0.175 KPa/ημέρα κατά

τη διάρκεια λειτουργίας του αντιδραστήρα σε αυτό τον  SRT και για σταθερό

HRT. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται  όταν ο  SRT μειώνεται  στις  15

ημέρες  .  Ο  χημικός  καθαρισμός  των  μεμβρανών  πραγματοποιήθηκε  δύο

φορές  κατά  τη  διάρκεια  του  πειράματος  κατά  τις  ημέρες  56  και  113,

χρησιμοποιώντας  αραιό  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  (5%  κ.ο).  Την

περίοδο  που  ο  SRT ρυθμίστηκε  στις  20  ημέρες  και  μετά  τον  δεύτερο

καθαρισμό  των  μεμβρανών,  μια  παρατεταμένη  και  σχεδόν  σταθερή

διαμεμβρανική πίεση (0.011 KPa/ημέρα ) παρατηρείται μέχρι την 166η ημέρα,

μετά την οποία αυξήθηκε απότομα (0.57 KPa /ημέρα). Αυτή η έντονη αύξηση
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της  διαμεμβρανικής  πιέσεως  οφείλεται  πιθανότατα  στη  μείωση  του

υδραυλικού  χρόνου παραμονής,  η  οποία οδήγησε σε μεγαλύτερη  ροή του

διηθήματος και μεγαλύτερο ρυθμό έμφραξης. Αντιθέτως, ο μικρότερος  SRT

(15  ημέρες)  οδήγησε  σε  πιο  γρήγορη  αύξηση  (0.22  KPa/day)  της

διαμεμβρανικής πιέσεως συνολικά, παρά τις μικρότερες συγκεντρώσεις SMP

που παρατηρήθηκαν εκείνη την περίοδο. Από τα παραπάνω είναι εμφανές

πως η συσσώρευση των SMP στον αντιδραστήρα στα διαφορετικά SRTs δεν

σχετίζονται  καλά  με  τη  δυναμική  της  διαμεμβρανικής  πιέσεως,  κυρίως  σε

χαμηλό SRT. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί η έμφραξη των μεμβρανών δεν

επηρεάζεται  μόνο  από  την  παραγωγή  των  SMP,  αλλά  από  άλλους

παράγοντες όπως είναι  τα χαρακτηριστικά του ανάμικτου υγρού (παρουσία

νηματοειδών μικροοργανισμών, σύσταση αποβλήτου,  ιξώδες,  συγκέντρωση

αιωρούμενων στερεών) αλλά και  οι  λειτουργικές συνθήκες που επικρατούν

στον αντιδραστήρα (SRT, HRT ,DO).
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Σχήμα 7: Η διαμεμβρανική πίεση στον αντιδραστήρα.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.   Μια  άριστη  ποιότητα  εκροής  επιτεύχθηκε  σε  όλους  τους  χρόνους

παραμονής  της  λάσπης  παρά  τις  υψηλές  διακυμάνσεις  στη  σύσταση  του

τροφοδοτούμενου αποβλήτου. 

2.  Υψηλότερη απομάκρυνση COD παρατηρήθηκε σε SRT ίσο με 20 ημέρες,

παρά  τις  υψηλές  συγκεντρώσεις  οργανικού  υλικού  στο  τροφοδοτούμενο

απόβλητο εκείνη την περίοδο. 

3.   Η  αλλαγή  στον  υδραυλικό  χρόνο  παραμονής  δεν  είχε  επίδραση  στην

απομάκρυνση COD. 
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