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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Pre-engineered ΤΣΗΜΑΣΟ SBR  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ  

AQUAmax® Classic / Basic 

 

 

Η ΜΔΘΟΓΟ SBR  

 

Ζ κέζνδνο SBR (Sequential Batch Reactor) γηα ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

βαζίδεηαη ζε ελεξγό ηιύ (βηνκάδα). Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή ζρεδίαζε 

αληηδξαζηήξα ελεξγνύ ηιύνο είλαη όηη ζηνλ αληηδξαζηήξα δηαιείπνληνο έξγνπ ή 

ελαιιαζζόκελεο ιεηηνπξγίαο (SBR), νη θάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο δηαρσξίδνληαη ρξνληθά θαη 

όρη ρσξηθά θαζώο νη θάζεηο ηεο ηξνθνδνζίαο, ηνπ αεξηζκνύ, ηεο θαζίδεζεο θαη ηεο 

εθθέλσζεο, δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε. Έηζη, δελ απαηηνύληαη μερσξηζηέο δεμακελέο 

αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο αιιά νη δπν απηέο δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηα θνηλή 

δεμακελή. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ ρηιηάδεο κνλάδεο SBR ζε όιν ηνλ θόζκν.  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ AQUAmax® Classic / Basic 

Δγκαηάζηαζη και εθαπμογέρ  

Τν ζύζηεκα AQUAmax® Classic / Basic βαζίδεηαη ζηε κέζνδν SBR θαη θαηαζθεπάδεηαη 

από ηελ γεξκαληθή εηαηξία ATB GmbH. Τν AQUAmax® Classic / Basic είλαη ζρεδηαζκέλν 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηππηθώλ αζηηθώλ (νηθηαθώλ) ιπκάησλ θαη εμππεξεηεί παξνρέο 4 έσο 53 

θαηνίθσλ (Κ.Η.Π.). Ζ αληηζηνηρία κηαο κνλάδαο ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ (Η.Π.) ζεσξείηαη 

παξνρή Q: 150 lt / άηνκν–εκέξα θαη νξγαληθό θνξηίν BOD5: 60 gr / άηνκν–εκέξα. 

Τν AQUAmax® ιεηηνπξγεί βάζε ησλ αθόινπζσλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην DIN 4261 γηα 

κηθξέο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ αζηηθώλ ιπκάησλ: 

BOD5: 20 mg/lt, COD: 90 mg/lt, SS: 50 mg/lt, NH4N: 10 mg/lt (ικανό ηυχαίο 

ομογενοποιημένο δείγμα ζε ζεξκνθξαζία ιπκάησλ > 120 C) θαη  

BOD5: 15 mg/lt, COD: 75 mg/lt, SS: 50 mg/lt, NH4N: 10 mg/lt, Nνιηθό: 25 mg/lt (μέζη ηιμή 

ομογενοποιημένου 24ωρου δείγκαηνο). 
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Τν ζύζηεκα AQUAmax® κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε 

δεμακελή, πιαζηηθή ή από κπεηόλ, κε ηδηαίηεξα κηθξή απαίηεζε ρώξνπ. Ζ εγθαηάζηαζε 

είλαη ηειείσο απιή: ην κνληέιν AQUAmax® Basic ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζηηθό ηνηρίν ηεο 

δηζάιακεο δεμακελήο ελώ ην AQUAmax® Classic θξεκηέηαη από ηελ νξνθή ηεο δεμακελήο 

SBR ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εηδηθέο αιπζίδεο. Όια ηα βαζηθά εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην πιαίζην. Γηα ηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, ην 

AQUAmax® απιώο απνζπάηαη από ηε δεμακελή, κεηώλνληαο έηζη ην ρξόλν θαη θόζηνο ηνπ 

service. 

 

Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ 

Έλαο πιήξεο θύθινο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ρξόλν ηξνθνδνζίαο, ην ρξόλν αεξηζκνύ 

(βηναπνδόκεζεο), ην ρξόλν θαζίδεζεο θαη ην ρξόλν άληιεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ. Ζ δηάξθεηα θάζε θάζεο είλαη θαζνξηζκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί θαη από ηνλ ρεηξηζηή ηεο κνλάδαο. Ο ζπλήζεο ζπλνιηθόο ρξόλνο ελόο θύθινπ 

είλαη 8 ώξεο. 

Σηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα ιύκαηα δηνρεηεύνληαη ζε κηα δεμακελή θαζίδεζεο, όπνπ 

γίλεηαη ε αθαίξεζε κε βηναπνδνκήζηκσλ ζηεξεώλ θαη κηα πξόζθαηξε νκνγελνπνίεζε / 

εμηζνξξόπεζε. Αθνινπζεί ε θάζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαηά ηελ νπνία ηα ιύκαηα 

ηξνθνδνηνύληαη ζηνλ αληηδξαζηήξα SBR κέζσ κηαο βπζηζκέλεο ζσιήλαο πνπ ζπλδέεη ηα 

δπν δηακεξίζκαηα (ζηθνληζκόο). Φξεζηκνπνηώληαο ηελ αληιία πεξίζζεηαο ηιύνο 

δεκηνπξγείηαη ππνπίεζε θαη ζηε ζπλερεία θπζηθή ξνή ησλ ιπκάησλ, από ηε πςειόηεξε 

ζηάζκε ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο πξνο ηε δεμακελή αεξηζκνύ. Όηαλ νη ζηάζκεο ησλ δπν 

δεμακελώλ εμηζσζνύλ ή γεκίζεη ν SBR, ηειεηώλεη ε θάζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαη μεθηλά ε 

θάζε ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.   

Αξρηθά ιακβάλεη ρώξα απνληηξνπνίεζε (γηα κείσζε ληηξηθώλ) θαη αθνινπζεί ε θάζε ηεο 

αεξόβηαο επεμεξγαζίαο. Ο αεξηζκόο ιακβάλεη ρώξα δηαθνπηόκελα (ώζηε λα δηαηεξείηαη ην 

επηζπκεηό επίπεδν δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ) ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ή δύν εκβαπηηδόκελνπο 

επηθαλεηαθνύο αεξηζηήξεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο αεξηζκνύ, ε αληιία ηιύνο αληιεί 

πξνο ηε δεμακελή πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα κεηθηνύ πγξνύ (MLSS) 

απνκαθξύλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πεξίζζεηα βηνκάδα. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο βηνινγηθήο δηεξγαζίαο, αθνινπζεί ε θάζε ηεο θαζίδεζεο όπνπ ε 

ελεξγόο ηιύο θαηαθάζεηαη, αθήλνληαο ζηελ επηθάλεηα κηα δηαπγήο δώλε. Κεηά από 2 ώξεο 

θαζίδεζεο, ηα επεμεξγαζκέλα θαη δηεπγαζκέλα ιύκαηα αληινύληαη κε ηε βνήζεηα κηαο 

αληιίαο πξνο δηάζεζε (ή απνιύκαλζε εάλ απαηηεζεί) θαη ν θύθινο αξρίδεη μαλά. Τν 
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θαηώηαην όξην ζηάζκεο ηεο δεμακελήο αεξηζκνύ, ζην νπνίν ε αληιία ζηακαηάεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, θαζνξίδεηαη από έλαλ θινηεξνδηαθόπηε. 

 

Τα μονηέλα AQUAmax® Basic / Classic και οι ανηίζηοισερ δεξαμενέρ ηοςρ 

 

 

 

 

 

AQUAmax® a-Control (Ηλεκηπονική Μονάδα Δλέγσος) 
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Τν ζύζηεκα AQUAmax® Classic / Basic 

ειέγρεηαη από κηα πξνγξακκαηηδόκελε 

ειεθηξνληθή κνλάδα (PLC), ε νπνία 

ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ 

κεραληθώλ κεξώλ ζύκθσλα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Σε 

πεξίπησζε πξόζθαηξνπ πςεινύ θνξηίνπ, 

ή παξαηεηακέλεο κεησκέλεο 

\ρξήζεο, δελ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη 

ε ξύζκηζε απηή. Ζ κνλάδα PLC βξίζθεηαη 

κέζα ζε ζηεγαλό πίλαθα θαη κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί δίπια ζηε δεμακελή ή ζε 

θάπνην γεηηνληθό θηίξην γηα δηεπθόιπλζε 

ηνπ ρεηξηζηή. 

Ζ κνλάδα a-Control δηαζέηεη σξνκεηξεηή θαη datalogger γηα ηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δθόζνλ δελ εηζέιζνπλ ιύκαηα ζηε κνλάδα γηα πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ 6 σξώλ, ην 

AQUAmax® κπαίλεη απηόκαηα ζε καηάζηαζη εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ (energy 

saving mode). Ο ρξόλνο αεξηζκνύ κεηώλεηαη, κέρξη ην ζεκείν πνπ λα επαξθεί γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ αεξόβησλ ζπλζεθώλ πνπ απαηηνύλ νη κηθξννξγαληζκνί. Τν ζύζηεκα 

μαλαγπξλάεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο όηαλ νη ζπλζήθεο θνξηίνπ γίλνπλ 

θαλνληθέο. 

 

ημανηικόηεπα πλεονεκηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ AQUAmax® : 

 Ζ εγθαηάζηαζε έρεη κεγάιε ηθαλόηεηα εμηζνξξόπεζεο ηεο παξνρήο ιόγσ ηεο 

δεμακελήο εμηζνξξόπεζεο πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο κεζόδνπ SBR. Οη 

δηαθπκάλζεηο θαη νη έληνλεο αηρκέο ηνπ νξγαληθνύ ή πδξαπιηθνύ θνξηίνπ 

απνξξνθνύληαη πνιύ εύθνια θαη δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζην βαζκό θαζαξόηεηαο 

ηεο εθξνήο.  

 Ο αεξηζκόο γίλεηαη επηθαλεηαθά θαη ε ζπλνιηθή απαίηεζε ηεο ηζρύνο είλαη ζεκαληηθά 

ρακειόηεξε από ηνλ ππνβξύρην αεξηζκό θαζώο δελ θαηαλαιώλεηαη έξγν ζην λα 

ππεξληθεζεί ε πίεζε ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ. 

 Ζ θαζίδεζε ζε κηα δηάηαμε SBR γίλεηαη θάησ από ηηο βέιηηζηεο δπλαηέο ζπλζήθεο 

αθνύ νη ζεκαληηθόηεξνη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ ηεο δηεξγαζίαο θαζίδεζεο είλαη 
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ηδηαίηεξα επλντθέο: ε ηαρύηεηα ππεξρείιηζεο (overflow rate) είλαη νπζηαζηηθά κεδέλ 

(δελ ππάξρεη ππεξρείιηζε) ελώ ε επηθαλεηαθή θόξηηζε ζηεξεώλ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειή θαζώο ε επηθάλεηα ηεο δεμακελήο αεξηζκνύ (όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θαζίδεζε) είλαη πνιιαπιάζηα από ηελ απαηηνύκελε αθόκε θαη κε ηα πην ζπληεξεηηθά 

θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ. Τν γεγνλόο απηό εμαζθαιίδεη άξηζηε απνκάθξπλζε ζηεξεώλ.  

 Γελ απαηηνύληαη εθρεηιηζηέο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ αλαθπθινθνξία ηεο βηνκάδαο 

κεηαμύ ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο θαη αεξηζκνύ. Σε ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο, ην ηκήκα 

απηό παξνπζηάδεηαη σο ην πην πξνβιεκαηηθό ζηε ξύζκηζε ηνπ, από κε 

εμεηδηθεπκέλνπο ρείξηζηεο.  

 Γελ απαηηνύληαη ππνβξύρηνη δηαρπηέο (θαη δίθηπν ζσιελώζεσλ) νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ πνπ ζπρλά βνπιώλνπλ ή ζπάδνπλ. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ δεμακελώλ είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη νηθνλνκηθή αθνύ δελ 

απαηηείηαη θακία ζπγθεθξηκέλε κνξθνινγία ή θιίζε ππζκέλα ή ππεξρεηιηζηέο ή άιιε 

δηάηαμε κε πςειή θαηαζθεπαζηηθή δπζθνιία.  

 Θαηά θαλόλα ε εγθαηάζηαζε ηύπνπ SBR θαηαιακβάλεη ζεκαληηθά ρακειόηεξε 

έθηαζε (footprint) θαη απαηηεί ιηγόηεξε ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο από κηα 

εγθαηάζηαζε ηύπνπ CFSTR, αληίζηνηρεο δπλακηθόηεηαο. 

 Ζ ζηάζκε ζνξύβνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειή, θαζώο ν αεξηζηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ δεμακελή θαη εληόο λεξνύ. 

 

 

Δγκπίζειρ και πιζηοποιήζειρ 

 

Τν AQUAmax® έρεη δνθηκαζηεί κε απόιπηε επηηπρία βάζε ηνπ DIN 4261, ζην Ηλζηηηνύην 

Πεξηβαιινληηθήο Κεραληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Άαρελ (RWTH Aachen) θαη ηνπ Δπξσπατθνύ 

πξόηππνπ ΔΛ 12566 ζηε Βηέλλε. Θαιύπηεηαη από ηελ Δζληθή Τερληθή Έγθξηζε Λν Ε-55.3-53 

(ζηε Γεξκαλία) όπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί από ην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Τερληθήο ησλ 

Θαηαζθεπώλ ηνπ Βεξνιίλνπ (DIBt Berlin). Ζ ζπλεζηζκέλε ηηκή εθξνήο BOD5 πνπ πξνθύπηεη 

ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, θπκαίλεηαη κεηαμύ 3-8 mg/lt, (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα) ελώ ν 

κέζνο όξνο ησλ αησξνύκελσλ ζηεξεώλ SS είλαη θάησ από 10 mg/lt. Γηα ηελ πνηόηεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο πνπ επηηπγράλεη, ην AQUAmax® έρεη βξαβεπηεί κε ην Πξώην Βξαβείν 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απζηξίαο 2001. 
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Τιμέρ εκποήρ BOD5 ζε δοκιμή μακπάρ διαπκείαρ ηος AQUAmax® από ηο RWTH 

Aachen.

 
 


