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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

pre-engineered ΤΣΗΜΑΣΟ SBR  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

ΣΤΠΟΤ AQUAmax® Professional XLS 

 

 

Η ΜΔΘΟΓΟ SBR  

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

βαζίδεηαη ζε ελεξγό ηιύ (βηνκάδα). Η 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® Professional XL/XLS 

Τν ζύζηεκα AQUAmax® Professional XLS βαζίδεηαη ζηε κέζνδν SBR θαη θαηαζθεπάδεηαη 

από ηελ γεξκαληθή εηαηξία ATB GmbH. To AQUAmax® Professional XLS ζρεδηάζηεθε 

εηδηθά γηα κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη βηνκεραλίεο, θαηαζθελώζεηο, 

νηθηζκνύο θαη θνηλόηεηεο. Εθαξκόδεηαη άξηζηα ζε εγθαηαζηάζεηο γηα ηζνδύλακν πιεζπζκό 

από 60 έσο 450 θαηνίθνπο (Ι.Π). 

Τν ζύζηεκα πξαγκαηνπνηεί ηξεηο θύθινπο ιεηηνπξγίαο εκεξεζίσο. Έλαο πιήξεο θύθινο 

ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ην ρξόλν ηξνθνδνζίαο, ην ρξόλν αεξηζκνύ (βηναπνδόκεζεο), ην 

ρξόλν θαζίδεζεο θαη ην ρξόλν άληιεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Η 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. 
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Μεηά ηελ πξσηνβάζκηα θαζίδεζε, ηα ιύκαηα ππεξρεηιίδνπλ ζηε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο, 

γηα ελδηάκεζε απνζήθεπζε ησλ ιπκάησλ θαη απνξξόθεζε έληνλσλ αηρκώλ ηνπ νξγαληθνύ 

ή πδξαπιηθνύ θνξηίνπ. Ο θύθινο μεθηλάεη κε ειεγρόκελε ηξνθνδνζία ηνπ αληηδξαζηήξα 

SBR κε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ιύκαηνο (κέζσ ηεο εηδηθήο ππνβξύρηαο αληιίαο) θαη 

ζπλερίδεη κε ηε θάζε ηεο βηνινγηθήο δηεξγαζίαο. Αξρηθά ιακβάλεη ρώξα ε θάζε ηεο 

απνληηξνπνίεζεο (αλ ππάξρεη απαίηεζε κείσζεο ληηξηθώλ) θαη αθνινπζεί ε θάζε ηεο 

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

επηζπκεηό επίπεδν δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ) κέζσ ηνπ πισηνύ αεξηζηήξα. Αθνινπζεί ε θάζε 

ηεο θαζίδεζεο όπνπ ε ελεξγόο ηιύο θαηαθάζεηαη, αθήλνληαο ζηελ επηθάλεηα κηα 

δηεπγαζκέλε δώλε.  

Μεηά από 1,5 ώξα θαζίδεζεο (νξίδεηαη από ηνλ ρεηξηζηή), ηα επεμεξγαζκέλα θαη 

δηεπγαζκέλα ιύκαηα αληινύληαη κέζσ ησλ εηδηθώλ αληιηώλ πξνο δηάζεζε (ή απνιύκαλζε 

εάλ απαηηεζεί) θαη ν θύθινο αξρίδεη μαλά. Τν θαηώηαην θαη αλώηαην όξην ζηάζκεο ηεο 

δεμακελήο SBR, θαζνξίδεηαη από έλα ζύζηεκα θινηεξνδηαθνπηώλ. 

Σην ηέινο ηεο θάζεο θαζίδεζεο, ε αληιία ηιύνο απνκαθξύλεη πξνο ηε δεμακελή πάρπλζεο 

ηιύνο, ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πεξίζζεηαο βηνκάδαο. Όηαλ ε ιάζπε θηάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ύςνο ζα πξέπεη απηέο λα εθθελώλνληαη κε θαηάιιειν βπηηνθόξν όρεκα.  

 

Αεριστήρας της σειράς AQUAmax® Professional XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεξηζηήξαο AQUA 8 
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AQUAmax® ProControl 

Τν ζύζηεκα AQUAmax® Professional XL ειέγρεηαη πιήξσο από κηα πξνγξακκαηηδόκελε 

ειεθηξνληθή κνλάδα (PLC), ε νπνία ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ κεραληθώλ κεξώλ. 

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

AQUAmax® κπαίλεη απηόκαηα ζε θαηάζηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (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. 

Η κνλάδα PLC δηαζέηεη δπλαηόηεηα 

ηειεεηδνπνίεζεο, κε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο GSM, δειαδή ερεηηθή θαη 

νπηηθή απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ 

ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έηζη 

θαη ρσξίο ηε κόληκε παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνύ, δίδεηαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο 

ηνπιάρηζην ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ελδείμεσλ – ζπλαγεξκώλ. 

 

 

Γεμακελέο / Οηθνδνκηθά έξγα 

Οη απαηηνύκελεο δεμακελέο θαηαζθεπάδνληαη ππόγεηα ή ππέξγεηα, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο. Η θαηαζθεπή όισλ ησλ ηνηρίσλ, ηνπ ππζκέλα θαη ηεο νξνθήο γίλεηαη από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Εθόζνλ απηέο θαηαζθεπαζηνύλ θαιπκκέλεο, πξνβιέπνληαη ζε θάζε 

δηακέξηζκα αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν - έμνδν ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ηερληηώλ.  
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ρεκαηηθή πεξηγξαθή 

 

1. Γεμακελή πξωηνβάζκηαο θαζίδεζεο: Εδώ απαιιάζζνληαη ηα ιύκαηα από ηα 

ρνλδξόθνθθα ζηεξεά.  

2. Γεμακελή εμηζνξξόπεζεο: Η δεμακελή εμηζνξξόπεζεο απνζεθεύεη ηα 

πξνεπεμεξγαζκέλα ιύκαηα. Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο κεγάισλ 

αηρκώλ ηνπ πδξαπιηθνύ θαη νξγαληθνύ θνξηίνπ. Η ηξνθνδνζία ηνπ αληηδξαζηήξα 

SBR μεθηλάεη αθνύ πξνεγνπκέλσο, έρεη νινθιεξσζεί ν ηειεπηαίνο θύθινο 

επεμεξγαζίαο. Τα ιύκαηα δηνρεηεύνληαη πξνο επεμεξγαζία κέζσ κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ ππνβξύρησλ αληιηώλ. 

3. Γεμακελή SBR: Εδώ ιακβάλεη ρώξα ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ησλ ιπκάησλ κε ηε 

κέζνδν ηεο ελεξγνύ ηιύνο. Οη ηξεηο θάζεηο πνπ μερσξίδνπλ είλαη ε αλάκεημε, ν 

αεξηζκόο θαη ε ηειηθή θαζίδεζε. Με ην ηέινο ηεο άληιεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ πξνο δηάζεζε, ν θύθινο αξρίδεη μαλά. 

4. Απνζήθεπζε ηιύνο: Η πεξίζζεηα βηνκάδα (ελεξγόο ηιύο) απνκαθξύλεηαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα ώζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζπγθέληξσζε ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ ζηε δεμακελή SBR. Η ζηαζεξνπνηεκέλε πεξίζζεηα ηιύο νδεγείηαη 

ζηε δεμακελή πάρπλζεο θαη απνζήθεπζεο. Τν λεξό πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

πάρπλζε, ππεξρεηιίδεη πξνο ηελ δεμακελή εμηζνξξόπεζεο.  

 

 

Τα παξαπξντόληα ηεο επεμεξγαζίαο, δειαδή ε πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ηιύο, 

απνκαθξύλεηαη κε ρξήζε βπηηνθόξνπ νρήκαηνο είηε πξνο απεπζείαο πγεηνλνκηθή ηαθή ζην 

ΦΥΤΑ είηε πξνο αθπδάησζε ζε γεηηνληθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ λα δηαζέηεη 

αλάινγε ππνδνκή θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην ΦΥΤΑ. 
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εκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο AQUAmax® : 

 Η 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. 

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

αθνύ νη ζεκαληηθόηεξνη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ ηεο δηεξγαζίαο θαζίδεζεο είλαη 

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.  

 Δελ 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 ρεηξηζηέο.  

 Δελ απαηηνύληαη ππνβξύρηνη δηαρπηέο (θαη δίθηπν ζσιελώζεσλ) νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ πνπ ζπρλά βνπιώλνπλ ή ζπάδνπλ. 

 Η 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.  

 Καηά 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. 

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

ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ δεμακελή θαη εληόο λεξνύ. 

 Υςειή πνηόηεηα εθξνήο: ε ζπλεζηζκέλε ηηκή BOD5 εμόδνπ ηνπ AQUAmax®, 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 10-15 mg/lt θαη ν κέζνο όξνο ησλ αησξνύκελσλ ζηεξεώλ SS 

είλαη θάησ από 20 mg/lt, δειαδή ζεκαληηθά ρακειόηεξα από ηα όξηα πνπ ζεζπίδεη ε 

λνκνζεζία. 


